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 املقدمة

 واملرشحات السادة والسيدات املرشحني 

يعتمد الدستور  لصياغة  انتخاب اهليئة التأسيسية  عمليةان العامل االساسي يف جناح 

ان الدقة وااللتزام  يف هم  يف هذه العملية  ، كما حني بدورعلى وعي املرشبدرجة كبرية 

 . ياملراحل االساسية يف اجناح املسار االنتخاب من  املنوطة بهم تنفيد القرارات

اخلاص بانتخاب اهليئة املرشحني قدم لكم دليل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات اذ تو

الذي سيكون خري عون لكم يف حتمل مسئولياتكم ودستور المشروع التأسيسية لصياغة 

اليكم على  تقدميهيف   نرجو من اهلل العلي القدير ان تكون قد وفقت ، عمليةهذه الإلجناح 

 .الوجه املطلوب 

 

 فوضية الوطنية العليا لالنتخاباتامل
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 :ار القانونيــاالط

م وتعديالتة1122اغسطس  3يف  االعالن الدستوري الصادر. 

قانون املرافعات املدنية والتجارية وتعديالته. 

قانون العقوبات واالجراءات اجلنائية وتعديالته. 

 بشان احكام اجلنسية الليبية 1121لسنة  12القانون رقم. 

 بشان انشاء املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 1123لسنة  8القانون رقم. 

 بشان العزل السياسي واالداري 1123لسنة  23القانون رقم. 

1123لسنة ( 45) رقم  ةيل املرشحني بقرار جملس املفوضيالئحة تسج. 

 1123اجراءات التسجيل واملصادقة على املرشحني لسنة. 
 

 املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

واملنشأة املفوضية هي اجلهة املسؤولة عن اجراء االنتخابات يف ليبيا           

وهي اجلهة اليت تتوىل تنظيم وادارة العملية . 1123لسنة ( 8)مبوجب القانون رقم 

ليات آوهي اجلهة اليت تضع الضوابط و, االنتخابية واالشراف الكامل عليها

الرتشح وحتدد نوع ومواعيد تقديم املستندات وفق القواعد املقررة يف القانون 

 . االنتخابي

 اغة مشروع الدستوراهليئة التاسيسية لصي

اهليئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور هي اهليئة اليت سيتم انتخابها من اجل           

وتتالف من ستني عضوا يتم انتخابهم وفق احكام ,ة مشروع الدستور الدائم للبالداعدادوصياغ

 .2592القانون االنتخابي وعلى غرار جلنة الستني اليت شكلت عام 
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 حــاملرش يلـدل

امساء  على لمصادقةل التسجيل باب بفتح لإلنتخابات الوطنية العليا املفوضية ستقوم          

اهليئة التاسيسية لصياغة  على مقاعد بالتنافسللمرشحني الراغبني  الفرصة إعطاءو ,املرشحني

االنتخابية بعد املصادقة  ليكون بامكان هؤالء املرشحني البدء حبملتهم,مشروع الدستور

ومن اجل ذلك جيب التقيد باللوائح  .النهائية على قوائم املرشحني من قبل املفوضية

 .اليت اعدتها املفوضية يف ذلك الشأن والنماذجواالجراءات 

 

 

 لإلستفسارواحلصول على النماذج وملزيد من املعلومات

 للمفوضية اإللكرتوني املوقع مراجعة يرجى

www.hnec.ly 

 يف الدوائر االنتخابية ابيةاالنتخاللجان مكاتب  أو
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 :املرشح شروط و الرتشح له حيق ومن املرشح

اهليئة التاسيسية لصياغة مشروع  لعضوية ًارمسي ترشحه قبول مت من كل هو املرشح

 .الشروط التالية فيه تتوفر لييب  لكل الرتشيح وحيق عليه املفوضية مصادقة الدستور

 .تعا باالهلية القانونيةالكاملةان يكون لييب اجلنسية ومتم -2

 .ان يكون حامال للرقم الوطين ومقيدا بسجل الناخبني -1

 :ويضاف اىل الشروط املذكورة اعاله الشروط التالية

 .التسجيل يوم قبل سنة من عمره  19أن يكون قد أمت  .2

شهادة إمتام الدراسة الثانوية أو  ال يقل علىمستوى تعليمي  أن يكون حاصاًل على .1

 .يعادهلا ما

أال يكون عضوًا مبجلس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات, أو أحد موظفي  .3

 .إدارتها العامة, أو جلانها االنتخابية, أو مراكزها االنتخابية

 .أال يكون عضوًا باملؤمتر الوطين العام, أو باحلكومة املؤقتة .2

 .اال يكون احد منتسيب اهليئات االمنية النظامية او العسكرية .9

أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية, أو جنحة خملة بالشرف, أو باألمانة,  .6

 .حتى ولو رد إليه اعتباره

 .ان تتوفر فيه معايري تولي املناصب العامة طبقا لقانون العزل السياسي واالدراي .7
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ليس من بينهم من زكى .أن يزكى من قبل مائة ناخب مسجلني بدائرته االنتخابية .8

ومصدقة من حمرر , يف التزكية ان تكون موقعة ممن صدرت عنه ويشرتط, غريه

 .عقود

مبلغًا ماليًا وقدره او يف احد حسابات دوائرها الرئيسية أن يودع يف حساب املفوضية  .5

 .يؤول اىل اخلزانة العامة غري قابل للرد( دينار 911)

 .شحنياملفوضية املتعلقة بسلوك املر هالتزم بالقواعد العامة اليت حتددأن ي .21

 

 املرشحني طلبات تسجيل تقديم

الراغبني بالتنافس على مقاعد اهليئة التاسيسية لصياغة مشروع  لمرشحنيل حيق        

 اي تقبل ولن الدستورتقديم طلبات التسجيل خالل الفرتة اليت تعلن عنها املفوضية

 .الفرتة املعلنة بعد او قبل استمارات
 

 باملرشحني اصةالنماذج اخل على االطالع واحلصول

اللجان االنتخابية يف  بمكات من النماذج اخلاصة بالتسجيل على احلصول ميكن       

 www.hnec.ly.  لكرتونياال املوقع خالل من اوالدوائر االنتخابية 
 

 ملرشحنيطلب تسجيل ا تقديم

 مكاتب اللجان  يف اليت حتددها املفوضية الفرتة يف املرشحني طلب تسجيل تقديم جيب

مع العلم انه , املنافسة على مقاعدها يف الدوائر االنتخابية اليت يود املرشحالنتخابية ا

 يف نفسه رشح قد ما مرشحًا بأن ثبت إذاو. مينع التسجيل يف اكثر من دائرة انتخابية
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 إختاذ ويتم القائمتني من املرشح أسم شطب فللمفوضية.إنتخابية دائرة من أكثر

 .واملنصوص عليها يف القانون  ضده القانونية اإلجراءات
 

  طلب الرتشح تقديم

 ا حيق للمرشح  تفويض من ينوب كم, جيب على املرشح تقديم طلب التسجيل شخصيا

بعة االمور االدارية اخلاصة امام املفوضية الستكمال طلب التسجيل ومتا عنه

 بشرط احلصول على تفويض رمسي من املرشح  تعده املفوضية وعلى املفوض,بذلك

 .احضار نسخة من التفويض يف كل مرة يراجع فيها مكتب املفوضية

 من قبل املفوضية  املرشحني على ورقة االقرتاع اذا مل يتم املصادقة عليهم أمساء تظهر لن

 .الوطنية العليا لالنتخابات
 

 من ال حيق هلم الرتشح

 .سنة من عمره 19ملن مل يبلغ  -2

 .العضاء جملس املفوضية او احد موظفيها -1

 .العضاء املؤمتر الوطين العام او احلكومة االنتقالية -3

 .ملنتسيب اهليئات االمنية النظامية او العسكرية -2

 .ملن حكم بعقوبة جناية او جنحة خملة بالشرف او االمانة ولو رد له اعتباره -9

 .ملن ال تتوفر فيه معايري تولي املناصب العامة واملشمولني بقانون العزل السياسي -6
 

  املرشحني طلب تسجيل تقديم يف املطلوبة املستندات

 :وحيتوي على املعلومات التالية م طلب الرتشحبتقدي اخلاصو( 2) النموذج رقم  -2

 دائرة االقرتاعاسم الدائرة االنتخابية الرئيسية والفرعية و. 
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  (.رقم القيد) الرقم الوطين ورقم كتيب العائلة 

 االسم الرباعي وتاريخ امليالد ووسائل االتصال. 

 :الستكمال طلب التسجيل ارفاق املستندات التالية مع طلب التسجيل وهي -1

 صورة عن كتيب العائلة او افادة من االحوال املدنية 

 صورة من البطاقة الشخصية او جواز سفر ساري املفعول. 

  منوذج هيئة تطبيق معايري املناصب العامة مرفق به صورة شخصية وشهادة ادارية من

 .(ستلم من مكتب اللجنة االنتخابيةي) السجل املدني

  مستوى تعليمي مبا ال يقل عن شهادة اكمال مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادهلا

 .مصادق عليها بتاريخ حديث

 شهادة خلو من السوابق. 

  ناخب مسجلني يف نفس الدائرة االنتخابية ومل يزكوا غريه مصادق  211قائمة تزكية من

 .باملستندات بعد انتهاء فرتة تسجيل الناخبني عليها من حمرر عقود تلحق

  يف مجيع  قابلة للردغري دينار لييب تودع يف حساب املفوضية  911االيصال املالي مببلغ

 .األحوال

 ما يفيد فتح حساب يف احد املصارف احمللية متضمنا رقم حساب احلملة االنتخابية. 

 عدد صورتني شخصيتني. 

 .زام بقواعد سلوك املرشحني والصادرة عن املفوضيةعلى املرشحني التوقيع وااللت -3

 :املرشح مفوض( 1)منوذج رقم  -2

 .الستكمال اجراءات التسجيل امام املفوضية مفوضهوهو تفويض يوقع من املرشح و    
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 املرشح وكيل املرشح ومفوض

وكيل املرشح هو الشخص الذي يفوضه املرشح لغرض مراقبة سري العملية االنتخابية 

 .وحيق للمرشح توكيل شخص او اكثر هلدف املراقبة, عتماده من قبل املفوضيةبشرط ا

اما املفوض فهو شخص واحد فقط يكلفه املرشح الستكمال اجراءات التسجيل واستكمال االمور 

 .االدارية ومتثيل املرشح امام املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

 ي اخلاصالنمط التنافسي العام والنمط التنافس تعريف

ولقد , مقعدا 61ستتكون اهليئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور من 

نص قانون االنتخاب على ان توزع مقاعد اهليئة التاسيسية على ثالث 

ويكون التنافس على مقاعد انتخاب  .حبيث يكون لكل منطقة عشرون مقعدا,مناطق

 ق النمط التنافسي العاماهليئة التاسيسية بواسطة منطني من التنافس االول عن طري

ولقد .لتنافس على هذه املقاعدروط الرتشح لفر فيه شالذي يعطي احلق الي لييب تتو

صوصية الثقافية واللغوية جزءا من ضمن القانون احلق للنساء واملكونات ذات اخل

اذا حيق فقط للنساء التنافس , النمط التنافسي اخلاص هذه املقاعد وهذا ما يسمى

 .مقاعد 6املخصصة للنساء واليت يبلغ عددها  على املقاعد

كما حيق فقط للمرشحني حتت املكونات الثقافية واللغوية فقط التنافس على مقاعد 

 .املكونات بعد اثبات انتماء هؤالء املرشحني لتلك الفئات
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 املكونات الثقافية واللغوية

انون عدد من املكونات الثقافية واللغوية هي املكونات اليت خصص هلا الق

 .والتبو والطوارق, املقاعد وهم االمازيغ
 

 النظم االنتخابية وكيفية احتساب االصوات 

نص القانون االنتخابي على اعتماد النظام االنتخابي الفردي والقائم على 

حبيث يفوز املرشح الذي , نظام االغلبية البسيطة والصوت الواحد الغري متحول

 .وات وعند التساوي جتري قرعة بني املتساوينحيصل على اعلى عدد من االص
 

 االنسحاب من املشاركة او تعديل البيانات

 ة املعلنة من املفوضية عن املد خالل ولكن االنسحاب من املشاركة او تعديلال اجراء جيوز

 . املدة تلك انتهاء بعد والجيوز فرتة التسجيل

 املرشح  وعلى القانونية الشروط ءإلستيفا معني  تعديل بإجراء املرشح تبليغ للمفوضية

وللمفوضية اختاذ االجراءات  التبليغ تاريخ من أيام ثالث التعديل خالل اجراء هذا

 الالزمة يف حالة عدم استجابة املرشح لطلب املفوضية

  تضمنهات اليت املعلومات و  قواعد السلوك

وتوضح م بها قواعد السلوك هي جمموعة من الضوابط اليت يتعهد املرشح بااللتزا

من  االمور اليت جيب على املرشح التقيد بها واالمور اليت جيب على املرشح جتنبها خوفًا

 .االخالل باجراءات العملية االنتخابية
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واالخالل بها من قبل املرشح او ناخبيه عد السلوك هو اقرار مبا جاء فيها, والتوقيع على قوا

قانونية وقد يصل اىل الغاء الرتشح يف بعض ئلة مسا املرشح مكن ان يؤدي اىل مسائلةمن امل

 .احلاالت
 

  طلب الرتشح ايصال

يقوم موظف  منظومة التسجيل مبكتب اللجنة االنتخابيةبعد ادخال املعلومات يف 

ويف ,الواردة يف الطلب املفوضية بطباعة منوذج التسجيل وعلى املرشح التاكد من املعلومات

بالتوقيع على منوذج التسجيل ويطلب من  قوم املرشححالة صحة املعلومات يف الطلب ي

لب واملوافقة على صحة املوظف نسخة من النموذج تكون مبثابة ايصال يثبت تقديم الط

 .وال يعترب هذا االيصال مستند املصادقة على الرتشح, املعلومات

 

 املرشح اهليةالتأكد من 

ستقوم املفوضية مبخاطبة لتطبيق الشروط الواجب توفرها يف القانون االنتخابي 

 .من اجل تطبيق بنود املادة التاسعة من الفصل الثالث يف قانون االنتخاب  اجلهات املعنية

كما يطلب من املرشحني ملء النموذج اخلاص بهيئة تولي املناصب العامة بصورة صحيحة 

اىل استبعاد  نموذج سيؤديهذا ال اذ ان عدم ملء .بصورة شخصية وشهادة ادارية وكاملة مرفقًا

 .املرشح

ستقوم املفوضية بالتاكد من االمساء يف منوذج التزكية اذ يشرتط القانون ان تكون هذه االمساء 

 .مقيدة يف سجل الناخبني
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 االمور املالية يف الدعاية االنتخابية

ستقوم املفوضية بتحديد سقف للقيمة املقررة لالنفاق على الدعاية االنتخابية وعلى 

اذ يطلب من املرشح ان يبني مصادر متويل الدعاية االنتخابية , املرشح عدم جتاوز هذه القيمة

, شح بفتح حساب جار يف احد املصارفرتولضمان ذلك فان القانون االنتخابي يلزم كل م

وعلى املرشح ابالغ .اه من تربعات نقدية او ما خيصص لدعايته االنتخابيةيودع فيه ما يتلق

كما يلزم القانون كل مرشح , املفوضية مبا يتم ايداعه يف هذا احلساب من اموال ومصدرها

بتقديم بيان مفصل للمفوضية يتضمن جمموع االيرادات اليت حصل عليها ومصدرها وطبيعتها 

نتخابية واوجه انفاقها على ان يقدم هذا البيان اىل املفوضية وما انفقه منها على دعايته اال

 .خالل سبعة ايام من تاريخ يوم االقرتاع 
 

 التقرير املالي للدعاية االنتخابية

القانون احلق للمفوضية باستبعاد اي مرشح مل يلتزم بالبيان املالي عن  لقد اعطى

 .يصار اىل اعتماد الفائز الذي يليهمصادر التمويل للدعاية االنتخابية ويف هذه احلالة 
 

  رتشيحال قبول

يف مكاتب اللجان االنتخابية وعلى  بنشر القوائم املبدئية للمرشحني املفوضية ستقوم

وعلى املرشحني املسجلني مراجعة امسائهم والتاكد , املوقع االلكرتوني للمفوضيةملدة ثالثة ايام

 .من وجودها بصورة صحيحة يف هذه القوائم

ا تبني للمفوضية عدم اهلية احد املرشحني ستقوم املفوضية باخطار املرشح بقرار االستبعاد اذ

 .خالل اسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الرتشح
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مصلحة حق الطعن يف اي اجراء  لقد اعطى القانون االنتخابي احلق لكل ناخب او مرتشح ذو 

ديم الطعن خالل ثالثة ايام من تاريخ وقوع من اجراءات مراحل العملية االنتخابية بشرط  تق

 .الواقعة حمل الطعن

كما اعطى القانون احلق الي مواطن الطعن ضد اي ناخب او مرشح مل تتوفر فيه الشروط 

كما حيق لكل مرشح الطعن على  ,القانونية وذلك خالل ثالثة ايام من تاريخ نشر القوائم

 .ام من تاريخ نشرهاالنتائج االولية لالنتخابات خالل ثالثة اي
 

 الطعون ضد ناخب او مرشح او اجراء او نتائج

جيب تقديم الطعن امام احملكمة املختصة حيث خيتص قاضي االمور الوقتية 

باحملكمة اجلزئية الواقع يف نطاق اختصاصها بالنظر يف كافة الطعون املتعلقة بالعملية 

, ثالثة ايام من تاريخ تقديم الطعنوعليه الفصل يف الطعن حبكم مسبب خالل , االنتخابية

وحيق للطاعن استئناف حكم قاضي االمور الوقتية امام رئيس احملكمة االبتدائية او من 

على ان يفصل رئيس احملكمة االبتدائية او , يفوضه خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور احلكم

اتا غري قابل ويكون احلكم ب. من يفوضه يف حكم احملكمة اجلزئية خالل ثالث ايام 

 .لالستئناف ويلزم املفوضية بتنفيذه
 

 املرشح رفض قرار الطعن يف

الطعن اىل  هذا ويقدم ايام 3 خالل ,للمرشح الطعن يف قرار رفض ترشحه حيق

قرار احملكمة اجلزئية  كما حيق للمرشح استئناف, احملكمة اجلزئية يف الدائرة االنتخابية

رب قرارها نهائيا وغري قابل لالستئناف كما ورد يف قانون امام احملكمة االبتدائية اليت يعت

 .االنتخاب
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 املرحلة القادمة بعد العملية االنتخابية

بعد انتخاب جلنة الستني اليت ستقوم بصياغة مسودة الدستور الدائم للبالد سيتم 

الدستور  واذا ما متت املوافقة على الدستور  فسيتم تطبيق مواد, طرح هذه املسودة لالستفتاء 

مبا يف ذلك شكل احلكومة واحلكم وهل سيكون هناك برملان حيل حمل املؤمتر الوطين العام 

وهل سيكون انتخابات رئاسية وغريها من االمور التشريعية اليت سيجيب عليها الدستور 

 . اللييب الدائم 

 

 

 

 من املعلومات  ملزيد

 للمفوضية اإللكرتوني املوقع مراجعة يرجى

www.hnec.ly 

 االنتخابية  اللجان االنتخابية يف الدوائر مكاتب أو
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