
 

 

 

 

 املفوضية اموظيية امؼويا مالهخخاابت

 

       الاهخلاميةجموس اميواب يف املرحةل جسجيل املرحشني الهخخاب 
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 دميل املرحش

 

 

 الاظار املاهوين :

  م وثؼديالثة. 1022اؾسعس  3الاػالن ادلس خوري امطادر يف 

 امؼام اميظام ادلاخًل نومؤمتر اموظين. 

 .َكاهون املرافؼات املدهية وامخجارية وثؼديالث 

 .َكاهون امؼلوابت وثؼديالث 

  بشان احاكم اجلًس ية انويبية. 1020مس ية  14املاهون رمق 

  بشان اوشاء املفوضية اموظيية امؼويا مالهخخاابت. 1023مس ية  8املاهون رمق 

  وثؼديالثَ بشان امؼزل امس يايس والاداري 1023مس ية  23املاهون رمق. 

 ( امليؼلد بخارخي 280وػىل ما اىهتى  اميَ املؤمتر اموظين امؼام يف اجامتػَ امؼادي رمق )ه     2435جٌلدى امثاين  19

 .30/3/1024املوافق 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 املرحش دميل

هخخاابت امؼويااموظيية  املفوضية س خلوم  امدسجيل ابب بفذح مالإ

 نومرحشني امراؾبني ابمليافسة ػىل ملاػد امفرضة الإغعاء, املرحشنياسٌلء  ػىل نومطادكة

 ُؤالء املرحشني امبدء حبموهتم,ميكون ابماكن جموس اميواب يف املرحةل الاهخلامية  

 الاهخخابية بؼد املطادكة اههنائية ػىل كوامئ املرحشني من كبل املفوضية. 

 اميت اػدهتا املفوضية يف ذكل امشأ ن.وكواػد امسووك ومن اجل ذكل جيب امخليد ابنوواحئ والاجراءات والاس امترات 

 

 

س خفسار   واحلطول ػىل امامنذج وملزيد من املؼووماتمالإ

 نومفوضية االإمكرتوين املوكع مراجؼة يرىج

WWW.HNEC.LY 

 

 او االثطال ػىل امرمق ن امفرغية يف ادلوائر الاهخخابيةانوجاماكثب  أ و

 ؟؟؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O املفوضية اموظيية امؼويا مالهخخاابت 

ويه اجلِة اميت ثخوىل ثيظمي  .1023( مس ية 8) جراء الاهخخاابت يف ميبيا واملًشأ   وموجب املاهون رمقامللكفة كاهوانابيه اجلِة          

وادار  امؼموية الاهخخابية والارشاف اماكمل ػوهيا, ويه اجلِة اميت ثضع امضوابط واميات امرتحش وحتدد هوع ومواغيد ثلدمي املسدٌدات 

 وفق املواػد امللرر  يف املاهون الاهخخايب. 

 

O :جموس اميواب 

 مائيت غضو., وثخامف من  امسوعة امدرشيؼية املؤكذة ندلوةل يف املرحةل الاهخلامية           

 

 

  املرحش

 * املرحش رشوط يه وما * امرتش يح هل حيق ومن

 :امرشوط امخامية َفي ثخوفر ػىل ان املفوضية ػويَ من كبل مطادق و مييب مت كبول ظوب حرحشَ الهخخاب جموس اميواب لك : املرحش *

 ان يكون مييب اجلًس ية وممتخؼا ابالُوية املاهوهيةاماكمةل.-2

 ان يكون حامال نورمق اموظين ومليدا بسجل امياخبني. -1

 ويضاف اىل امرشوط املذهور  اػالٍ امرشوط امخامية:

 .امدسجيل س ية من معٍر يوم  15أ ن يكون كد أ مت  ػػ 2

 .أ و ما يؼادهل جامؼيمؤُل أ ن يكون حاضاًل ػىل  ػػ 1

.ما مل ي جٌاية, أ و جٌحة خمةل ابمرشفيف بؼلوبة  حمكوما ػويَأ ال يكون  -3 ميَ اغخباٍر  رد اإ

 .الاكرتاع مرانزجلان أ و  فرغيةأ و جلاهنا امأ ال يكون غضوًا ابملفوضية  ػػ 3

 ان ثخوافر فيَ مؼايري ثويل املياضب امؼامة ظبلا نودرشيؼات اميافذ . ػػ 4

 من حمرر غلود. ا ػوهيا, ويشرتط يف امزتهية ان حكون موكؼة ممن ضدرت غيَ, ومطدكدائرثَ الاهخخابيةمن  يَ مائة انخبيزه أ ن  ػػ 5

 .يؤول اىل اخلزاهة امؼامة دييار ( ؿري كابل نورد 500مبوـًا ماميًا وكدٍر )  فروغِااو يف احد حساابت أ ن يودع يف حساب املفوضية  ػػ7

 ومرحشني.ناملفوضية  ُااػد امؼامة اميت حتددوزتم ابملو أ ن ي ػػ 8

 

 

 ؟ املرحشني ظوبات جسجيل ثلدمي يمت مىت

 ثلدمي ظوبات امدسجيل يف امفرت جموس اميواب امراؾبني ابمليافسة ػىل  ومرحشنين حيق

 بؼد او كبل اس امترات اي ثلبل ومن 1024 وماي 10 مـايةابريل   17 من 

 . امفرت  ُذٍ



 

 

 امامنذج اخلاضة ػىل واحلطولالاظالع  ميكن أ ين

 ابملرحشني؟

 خالل من اوانوجان الاهخخابية امفرغية يف ادلوائر الاهخخابية  من ابمدسجيل ةامامنذج اخلاض ػىل احلطول ميكن

  ال مكرتوين املوكع

www.hnec.ly 

 

 ملرحشني؟اجسجيل ظوب  ثلدمي يمت اين

 ماكثب انوجان الاهخخابية امفرغية يف أ ػالٍ املذهور  امفرت  يف املرحشني ظوب جسجيل ثلدمي جيب •

 . , مع امؼمل اهَ مييع امدسجيل يف انرث من دائر  اهخخابيةيف ادلائر  الاهخخابية اميت ثودون امليافسة ػىل ملاػدُا 

 

ذاو  •  هخخابية دائر  من أ نرث يف هفسَ رحش كد ما مرحشاً  بأ ن زبت اإ  اإ

ختاذ ويمت ادلائرثني من املرحش أ مس شعب فوومفوضية  االإجراءات اإ

 وامليطوص ػوهيا يف املاهون.  ضدٍ املاهوهية

 

 ؟ ظوب امرتحش بخلدمي احلق هل من

 الامور الادارية اخلاضة بذكل ,, وهل ثفويظ من يلوم ومخابؼة    ثلدمي ظوب امدسجيل خشطيا\ػىل املرحش  •

   ثؼدٍ املفوضية وػىل املفوض احضار وسخة \برشط احلطول ػىل ثفويظ رمسي من املرحش  

 من امخفويظ يف لك مر  يراجع فهيا مكذب املفوضية.

 

 

 ؟ املرحشني ظوب جسجيل ثلدمي يف املعووبة املسدٌدات يه ما

 .وحيخوي ػىل املؼوومات امخامية:  ظوب امرتحشبخلدمي اخلاص( و 2اهمنوذج رمق ) 

o  ومرنز الاهخخابامس ادلائر  الاهخخابية. 

o .)امرمق اموظين ورمق نخيب امؼائةل ) رمق امليد 

o .الامس امرابغي واترخي امليالد ووسائل االثطال 

o  ويهيف وسخخني  ظوب امدسجيل مع ارفاق املسدٌدات امخاميةالس خكٌلل ظوب امدسجيل: 

o  الاحوال املدهيةاو افاد  من )شِاد  امليالد( ضور  غن نخيب امؼائةل 

o .ضور  من امبعاكة امشخطية او جواز سفر ساري املفؼول 

o .منوذج ُيئة ثعبيق مؼايري املياضب امؼامة 

o   من وزار  امخؼومي او اجلود او ما يؼادمِا مطادق ػوهيا  املؤُل اجلامؼيشِاد. 

o شِاد  خوو من امسوابق . 

o -  ( مفوض املرحش:1منوذج رمق ) 

o  .و ثفويظ يوكع من املرحش ومفوضة مخلدمي واس خكٌلل اجراءات امدسجيل امام املفوضية  ُو



 

 

o  كوامئ امزتهية3منوذج رمق , 

o  حمرر غلود. انخب مسجوني يف هفس ادلائر  الاهخخابية مطادق ػوهيا من 200كامئة حزهية من 

o  مسرتد .دييار مييب ثودع يف حساب املفوضية ؿري  500الايطال املايل ومبوؽ 

o .ما يفيد فذح حساب يف احد املطارف احملوية مذضميا رمق حساب امحلةل الاهخخابية 

o .ػدد ضورثني خشطيخني 

 ػىل املرحشني امخوكيع والامزتام بلواػد سووك املرحشني وامطادر  غن املفوضية. -

 امسري  اذلاثية. 4منوذج رمق 

o  و منوذج ميال امكرتوهيا يخضمن مؼوومات ػامة  وامسري  امؼومية واملِيية نومرحش.ُو

 

 

 ؟ومفوضَس: ما امفرق بني وهيل املرحش 

خشص او ج: وهيل املرحش ُو امشخص اذلي يفوضَ املرحش مـرض مراكبة سري امؼموية الاهخخابية برشط اغامتدٍ من كبل املفوضية, وحيق نومرحش ثوهيل 

 انرث مِدف املراكبة.

املرحش الس خكٌلل اجراءات امدسجيل واس خكٌلل الامور الادارية ومتثيل املرحش امام املفوضية اموظيية امؼويا  فِو خشص واحد فلط يفوضَ املفوضاما 

 مالهخخاابت.

 ما ُو اهمنط امخيافيس امؼام واخلاص؟

 ملد هص كاهون الاهخخاب ملؼدا, و  100سيذكون جموس اميواب من 

 ,نوًساء 26طيص   ػىل ان خت 

 اهخخاب امِيئة امخاسيس ية ُو اهمنط امخيافيس امؼامويكون امخيافس ػىل ملاػد 

 اذلي يؼعي احلق الي مييب ثخوافر فيَ رشوط امرتحش امخيافس ػىل ُذٍ امللاػد.

 ن املاهون احلق نوًساء جزءا من ُذٍ امللاػد وُذا ما يسم وملد مض

مرنز  38موزػة ػىل  ملاػد 31واميت يبوؽ ػددُا  حيق فلط نوًساء امخيافس ػىل امللاػد اخملططة نوًساء ط امخيافيس اخلاص, اذاهمن

 .اهخخاب

 

 هيف سيمت امخطويت ػىل ملاػد امًساء ؟

 ج: سيمت ثطممي وركة اكرتاع خاضة ومرحشي امًساء ابالضافة اىل وركة الاكرتاع امؼامة واخلاضة بمنط امخيافيس امؼام.

 

 اس خخدامَ يف حساب الاضوات؟هيف سيمت احدساب الاضوات واي اميظم الاهخخابية سيمت 



ويفوز املرحش احلاضل ػىل اػىل  يف املرانز الاهخخابية ذات امللؼد امواحدهص املاهون الاهخخايب ػىل اغامتد اميظام الاهخخايب امفردي 

 اضوات امياخبني امطحيحة يف ثكل املرانز.

من  وس بةاػىل ون الاوائل احلاضوون ػىل يفوز املرحشو , يف املرانز الاهخخابية مذؼدد  امللاػد هظام امطوت امواحد ؿري املخحولنذكل و 

 .حبسب الاحوالالاضوات 

 

 املشارنة او امخؼديل ػىل مؼوومايت؟من الاوسحاب  جيوز ُل

 . نولوامئ اههنائية نومرحشني املفوضية كبل اػالن وورش  ومكن الاوسحاب من املشارنة او ثؼديل اجراء جيوز هؼم •

جراء املرحش ثبويؽ نومفوضية •  املرحش اجراء ُذاامخؼديل خالل وػىل املاهوهية امرشوط الإسديفاء مؼني  ثؼديل ابإ

 ونومفوضية اختاذ الاجراءات امالزمة يف حاةل ػدم اس خجابة املرحش معوب املفوضية امخبويؽ اترخي من أ ايم زالث خالل 

 . 

o اميت املؼوومات يه وما ؟ كواػد امسووك 

 ؟ يخضمهنا

 كواػد امسووك يه ٍلوػة من امضوابط اميت يخؼِد املرحش ابالمزتام هبا 

 وثوحض الامور اميت جيب ػىل املرحش امخليد هبا والامور اميت جيب ػىل املرحش 

 جتيهبا خوفا من الاخالل ابجراءات امؼموية الاهخخابية.

 وامخوكيع ػىل كواػد امسووك ُو اكرار وما جاء فهيا نٌل ثوزم مؤيدي واهطار املرحش 

 ابالمزتام بلواػد امسووك. والاخالل هبا من كبل املرحش او انخبيَ ممكن ان يؤدي اىل مسائةل  املرحش

 املاهوهية او امـاء امرتحش يف بؼظ احلاالت.

 

 مت كد ظوب امرتحش ان اىل يثبت ايطال ُياك ُل

 ؟ املفوضية اىل جسوميَ

 , بؼد ادخال املؼوومات يف مكذب انوجية امفرغية هؼم

 يلوم موظف املفوضية بعباػة منوذج امدسجيل وػىل املرحش امخاند من املؼوومات

 اموارد  يف امعوب ,ويف حاةل حصة املؼوومات يف امعوب يلوم املرحش

 ابمخوكيع ػىل منوذج امدسجيل ويعوب من املوظف وسخة من اهمنوذج حكون ومثابة 

 ايطال يثبت ثلدمي امعوب واملوافلة ػىل حصة املؼوومات, 

 وال يؼخرب ُذا اموضل املطادكة ػىل امرتحش.

 

 املرحش؟ اُوية خبطوص مؼيية اجراءات ُياك ُل

ا يف املاهون   الاهخخايب س خلوم املفوضية ومخاظبة اجلِات املؼييةمخعبيق امرشوط امواجب ثوفُر

 كاهون الاهخخاب . رشوط امرتحش اموارد  يفمن اجل ثعبيق 

 نٌل يعوب من املرحشني ملء اهمنوذج اخلاص هبيئة ثويل املياضب امؼامة بطور  حصيحة واكمةل

 اذ ان ػدم ملء ُذا اهمنوذج س يؤدي اىل اسدبؼاد املرحشني من كبل ثكل امِيئة.

 .وامسري  اذلاثية اخلاضة ابملرحش نٌل يوزتم املرحش ابحضار شِاد  خوو من امسوابق وحرفق مع ظوب امدسجيل

 وحيق نومفوضية ارسال اسٌلء املرحشني الي هجة مؼيية بـية امخحلق من اُوية املرحشني.



 

 هيف اثؼامل مع الامور املامية يف ادلػاية الاهخخابية؟

ن يبني مطادر س خلوم املفوضية بخحديد سلف نولمية امللرر  مالهفاق ػىل ادلػاية الاهخخابية وػىل املرحش ػدم جتاوز ُذٍ املمية, اذ يعوب من املرحش ا

ٍ من ثربػات هلدية متويل ادلػاية الاهخخابية ومضٌلن ذكل فان املاهون الاهخخايب يوزم لك مرحش بفذح حساب جار يف احد املطارف, يودع فيَ ما يخولا

ا, نٌل يوزم املاهون لك م رحش بخلدمي بيان او ما خيطص دلػايخَ الاهخخابية.وػىل املرحش ابالغ املفوضية وما يمت ايداػَ يف ُذا احلساب من اموال ومطدُر

ا وظبيؼهتا وما اهفلَ مهنا ػىل دػايخَ الا هخخابية واوجَ اهفاكِا ػىل ان يلدمن ُذا مفطل نومفوضية يخضمن ٍلوع الايرادات اىميت حطل ػوهيا  مطدُر

 . اػالن هديجة الاهخخاابت اههنائية من اترخي  مخسة غرش يوماامبيان اىل املفوضية خالل 

 

 ثخخذٍ اذلي الاجراء ماُو ؟ حرش يحي كبول من أ ثأ ند هيف

 ؟ رحشيح رفظ حال يف املفوضية

 نومرحشني الاوميةبًرش املوامئ  املفوضية س خلوم

 يف ادلوائر امفرغية وػىل املوكع الامكرتوين نومفوضيةملد  زالزة اايم, وػىل املرحشني 

 املسجوني مراجؼة اسٌلهئم وامخاند من وجودُا بطور  حصيحة يف ُذٍ املوامئ.

  اىهتاء ثلدمي ظوبات امرتحش.اذا ثبني نومفوضية ػدم اُوية احد املرحشني س خلوم املفوضية ابخعار املرحش بلرار الاسدبؼاد خالل اس بوع من اترخي

 

 ملد اغع  املاهون الاهخخايب احلق ملك انخب او مرتحش ذومطوحة حق امعؼن يف اي اجراء من اجراءات مراحل امؼموية الاهخخابية برشط  ثلدمي 

 امواكؼة حمل امعؼن. حطولمن اترخي  ساػة 48امعؼن خالل 

 

 هخاجئ؟اين اكدم امعؼن ضد انخب او مرحش او اجراء او 

خؼولة ابمؼموية جيب امعؼن امام احملمكة اخملخطة حير خيخص كايض الامور اموكذية ابحملمكة اجلزئية امواكع يف هعاق اخذطاضِا ابميظر يف اكفة امعؼون امل 

ذية امام رئيس احملمكة , وحيق نوعاغن اس خئٌاف حمك كايض الامور اموك رفع الامر اميَالاهخخابية, وػويَ امفطل يف امعؼن خالل زالزة اايم من 

اايم . ويكون احلمك ابات ؿري كابل  مخسةمك خالل ن يفطل رئيس احملمكة الابخدائية حباايم من اترخي ضدور احلمك, ػىل ا مخسةل خالالابخدائية 

 .ويوزم املفوضية بدٌفيذٍ مالس خئٌاف

  

 ان رحشيَح برفظ كرار ضدر اذلي نومرحش حيق ُل

 املرار؟ ُذا يعؼن يف

 امعؼن اىل احملمكة اجلزئية يف ادلائر  الاهخخابية, نٌل حيق نومرحش اس خئٌاف ُذا ويلدم اايم 3 وخالل ذكل, هل حيق هؼم •

ا هنائيا وؿري كابل مالس خئٌاف نٌل ورد يف كاهون الاهخخاب.  كرار احملمكة اجلزئية امام احملمكة الابخدائية اميت يؼخرب كراُر

 

 

 

 من املؼوومات  وملزيد

 نومفوضية االإمكرتوين املوكع مراجؼة يرىج

www. 

 : انوجان الاهخخابية يف دائرثم الاهخخابية او االثطال ػىل  ماكثب أ و
                       


