
دلـيــل الـتـرشـح
لالنتخابات البرلمانية



جدول المحتويات

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

النظام االنتخاب الخاص بانتخاب مجلس النواب

من يحق له الترشح وما  هي شروط الترشح؟

متى وأين يتم تقديم طلبات الترشح؟

من يقدم طلب الترشح؟

كيف يتم تقديم طلب الترشح وما هي النماذج المطلوبة؟

الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترشح

س :ما هو النمط التنافسي العام والخاص؟

س: ما الفرق بين وكيل المرشح ومفوضه؟

س :كيف يتم التصويت على مقاعد النساء ؟

س : كيف سيتم إحتساب االصوات وأي النظم االنتخابية سيتم استخدامه في حساب االصوات؟

هل يجوز االنسحاب من المشاركة أو التعديل على معلوماتي؟

س :ماهي قواعد السلوك؟وماهي المعلومات التي يتضمنها؟

س :هل هناك ايصال يثبت أن طلب الترشح قد تم تسليمه الى المفوضية؟
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جدول المحتويات

5س :هل هناك اجراءات معينة بخصوص أهلية المرشح؟

5س : كيف أتعامل مع األمور المالية في الدعاية االنتخابية؟

5س :كيف أتأكد من قبول ترشيحي؟ماهو االجراء الذي تتخذه المفوضية في حال رفض ترشحي؟

6الطعـــــــــون

6المراجعة النهائية

6المصادقة و النشر

6النماذج و الملحقات
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المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

 هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة والمنشأة بموجب القانون رقم (8)
لها واالشراف عليها االنتخابات واإلعداد  بتنفيذ عملية  قانونا  المكلفة  الوحيدة  الجهة  2013م وهي   لسنة 
االنتخابية، العملية  لتنفيذ  الالزمة  واإلجراءات  اللوائح  ولها في ذلك وضع  نتائجها،  واإلعالن عن   ومراقبتها 
الناخبين المواطنين وتسجيل  وتثقيف  توعية  إلى  باالضافة  الزمنية،  والفترات  التنفيذية  المراحل   وتحديد 
يوم عملية  وتنفيذ  واالعالميين  المراقبين  واعتماد  قانونا  عليها  المنصوص  الشروط  وفق   والمرشحين 

اإلقتراع وآلية تلقي الشكاوي وأعالن النتائج، بناء على القوانين الصادرة من السلطة التشريعية

النظام االنتخاب الخاص بانتخاب مجلس النواب

 نص القانون االنتخابي على اعتماد النظام االنتخابي الفردي في الدائرة االنتخابية ذات المقعد الواحد
ويفوز المرشح الحاصل على أعلى اصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدوائر

 وكذلك نظام الصوت الواحد غير المتحول في الدوائر االنتخابية متعددة المقاعد, ويفوز المرشحون األوائل
الحاصلون على أعلى نسبة من األصوات بحسب األحوال

من يحق له الترشح وما  هي شروط الترشح؟

 المرشح: كل مواطن ليبي تقدم بطلب ترشحه النتخاب مجلس النواب وتمت المصادقه عليه من قبل
المفوضية على أن تتوفر فيه الشروط التالية

س :ما هو النمط التنافسي العام والخاص؟

 التنافس العام: يمكن لجميع المترشحين من الرجال والنساء التنافس على مقاعد الدائرة عبر ورقة
اقتراع التنافس العام

 التنافس الخاص: هو التنافس المخصص للمترشحات من النساء في الدوائر التي حددها القانون
عبر ورقة اقتراع خاصة بالمراة

أن يكون ليبي الجنسية ومتمتعا باألهلية القانونية الكاملة

أن يكون حامال  للرقم الوطني ومقيدا بسجل الناخبين

ويضاف الى الشرو  ط المذكورة اعاله الشروط التالية

 أن يكون قد أتم 25 سنة من عمره يوم التسجيل
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أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي معتمد أو ما يعادله .2.

:



أال يكون محكوما عليه بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره

أن ال يكون حامال لجنسية دولة اجنبية اخرى ما لم يكن مأذونا له

 أن يزكيه مائة (100) ناخب من دائرته االنتخابية, ويشترط في التزكية
ان تكون موقعة ممن صدرت عنه, ومصدقا عليها من محرر عقود

 أن يودع في حساب المفوضية او في احد حسابات فروعها مبلغاً مالياً
وقدره ( 500 دينار ) غير قابل للرد يؤول الى الخزانة العامة
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أن يلتزم بالقواعد العامة التي تحددها المفوضية للمرشحين .7.

.
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متى وأين يتم تقديم طلبات الترشح؟

تعلن التي  الفترة  خالل  الترشح  طلبات  تقدم  النواب  مجلس  النتخاب  المنافسة  خوض  في   للراغبين 
 عنهاالمفوضية عن اآلجال الزمنية لتقديم طلبات الترشح, ولن تـُقبل ايطلبات قبل أو بعد هذه الفترة ،
 وتستقبل مكاتب اإلدارة االنتخابية طلبات التسجيل أتناء ساعات الدوام الرسمية من 10 صباحا الى 4

مساًء

من يقدم طلب الترشح؟
 يكون تقديم طلب الترشح بحضور المرشح شخصياً والتقبل اإلنابة في ذلك.كما ويحق للمرشح أن ُيعين

 مفوضاً له الستكمال اإلجراءات اإلدارية الالزمة الستيفاء شروط الترشح

 على كل مرشح ملء النماذج المعدة من قبل المفوضية لقبول تسجيله في قوائم المرشحين ، وهي على
النحو التالي

كيف يتم تقديم طلب الترشح وما هي النماذج المطلوبة؟

 يجب تقديم طلبات الترشح في الفترة المذكورة أعاله, في مكاتب االدارة االنتخابية على الدوائر االنتخابية
كثر من دائرة انتخابية، وإذا ثبت بأن  التي تودون المنافسة على مقاعدها، مع العلم انه ُيمنع الترشح في أ
كثر من دائرة انتخابية فاللمفوضية شطب اسم المترشح من الدائرتين  مرشحاً ما قد رشح نفسه في أ

ويتم إتخاذ اإلجراءات القانونية ضده  والمنصوص عليها في القانون

نموذج رقم  (1) الخاص بطلب الترشح النتخاب مجلس النواب

نموذج رقم  (2) الخاص بقوائم التزكية
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الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترشح

النموذج رقم ( 1) والخاص بتقديم طلب الترشح ويحتوي على المعلومات التالية

الستكمال طلب التسجيل ارفاق المستندات التالية مع طلب التسجيل وهي  

اقرار  ) منها  المترشح  يقرها  التي  واالقرارات  االلتزامات  يتضمن  والذي  الشخصي  التعهد   نموذج 
 الجنسية وهو اقرار بان المترشح ال يحمل جنسية دولة اجنبية اال باذن, باالضافة الى التزامه بقواعد

السلوك التي وقعها

السيرة الذاتية

 نموذج الموطن المختار

 اقرار الحالة الجنائية

اسم الدائرة االنتخابية الرئيسية والفرعية

الرقم الوطني

االسم الرباعي وتاريخ الميالد ووسائل االتصال

صورة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول

 شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها معتمدة

شهادة الخلو من السوابق

قائمة تزكية من 100 ناخب مسجلين في نفس الدائرة االنتخابية مصادق عليها من محرر عقود معتمد

العلمية والسيرة  عامة  معلومات  يتضمن  الكترونيا  يمأل  نموذج  وهو  الذاتية:  السيرة   موذج 
والمهنية للمترشح

 إيصال المالي او صك مصدق باسم المفوضية بقيمة (500 د.ل) خمسمائة دينار ليبي تودع في
حساب المفوضية غير مستردة

عدد 2 صور شخصية

كتاب بتسمية مفوض مصدق عليه من محرر عقود
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س: ما الفرق بين وكيل المرشح ومفوضه؟

 ج: وكيل المرشح هو الشخص الذي يكلفه المرشح لغرض مراقبة سير العملية االنتخابية بشرط إعتماده من
كثر لهدف المراقبة قبل المفوضية و بعد نشر القوائم النهائية للمرشحين ، ويحق للمرشح توكيل شخص أو أ

 س :كيف سيتم التصويت لمقاعد النساء ؟
 ج: يضمن قانون االنتخاب إعطاء صوتين لكل ناخب في يوم االقتراع احدهما للتنافس العام واالخر للتنافس

الخاص ”النساء“ عن طريق ورقة اقتراع خاصة بمترشحي النساء تصممها المفوضية

س : كيف سيتم إحتساب األصوات؟ ماهي النظم االنتخابية التي سيتم استخدامها
 في حساب األصوات؟

كز االنتخابية ذات المقعد الواحد  ج : نص القانون االنتخابي على اعتماد النظام االنتخاب الفردي في المرا
كز.وكذلك نظام الصوت الواحد غير  ويفوز المرشح الحاصل على أصوات الناخبين الصحيحة في تلك المرا
 المتحول في الدوائر االنتخابية متعددة المقاعد, ويفوز المرشحون األوائل الحاصلون على أعلى نسبة من

األصوات بحسب األحوال

س :ماهي قواعد السلوك ؟ وما هي المعلومات التي يتضمنها ؟
 ج : قواعد السلوك هي مجموعة من الضوابط التي يتعهد المرشح بااللتزام بها وتوضح األمور التي يجب
العملية بإجراءات  االخالل  من  خوفا  تجنبها  المرشح  على  يجب  التي  واألمور  بها  التقيد  المرشح   على 
 االنتخابية، والتوقيع على قواعد السلوك هو إقرار بما جاء فيها كما تلزم مؤيدي وانصار المرشح بااللتزام
 بقواعد السلوك، علماً بأن االخالل بها من قبل المرشح أو ناخبيه ممكن أن يؤدي الى مسائلة  المرشح

قانونياً أو الغاء الترشح في بعض الحاالت

االمور واستكمال  التسجيل  إجراءات  الستكمال  المرشح  يفوضه  فقط  واحد  شخص  فهو  المفوض   أما 
  اإلدارية وتمثيل المرشح امام المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

هل يجوز االنسحاب من المشاركة أو التعديل على معلوماتي؟

للمرشحين، النهائية  للقوائم  المفوضية  اعالن ونشر  المشاركة ولكن  قبل  االنسحاب من  : نعم يجوز   ج 
إجراء المرشح  وعلى  القانونية  الشروط  إلستيفاء  معين   تعديل  بإجراء  المرشح  تبليغ   وللمفوضية 
 هذاالتعديل خالل ثالث أيام من تاريخ التبليغ وللمفوضية اتخاذ االجراءات الالزمة في حالة عدم استجابة

المرشح لطلب المفوضية
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نموذج بطباعة  المفوضية  يقوم موظف  االنتخابية  اإلدارة   في مكتب  المعلومات  إدخال  بعد  نعم    :  ج 
 التسجيل وعلى المرشح التاكد من المعلومات الواردة في الطلب ، وفي حالة صحة المعلومات المدرجة

  بالطلب يقوم المرشح بالتوقيع على نموذج التسجيل
 ويطلب من الموظف نسخة من النموذج تكون بمثابة ايصال يثبت تقديم الطلب والموافقة على صحة

المعلومات،  وال يعتبر هذا الوصل المصادقة على الترشح

 ج : لتطبيق الشروط الواجب توفرها في قانون االنتخاب ستقوم المفوضية بمخاطبة الجهات المعنية من
 أجل تطبيق شروط الترشح الواردة في قانون االنتخاب ، وللمفوضية إرسال اسماء المرشحين ألي جهة

معنية بغية التحقق من أهلية المرشحين

 ج :ستقوم المفوضية بطلب من المرشح أن يبين مصادر تمويل دعايته االنتخابية، ولضمان ذلك فإن
قانوني محاسب  من  مصدقا  للمفوضية  مفصالً  مالياً  بياناً  بتقديم  مرشح  كل  يلزم  االنتخابي   القانون 
أنفقه منها على دعايته التي حصل عليها مبينا مصدرها وطبيعتها وما  اإليرادات  إجمالي   يتضمن فيه 
  االنتخابية وأوجه انفاقها على أن يقدم هذا البيان  الى المفوضية خالل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ

يوم االقتراع

الموقع وعلى  االنتخابية  اإلدارة  مكاتب  في  للمترشحين  األولية  القوائم  بنشر  المفوضية  ستقوم   ج: 
بصورة وجودها  من  والتأكد  اسمائهم  مراجعة  المسجلين  المترشحين  وعلى  للمفوضية,   االلكتروني 
بإخطار المفوضية  المترشحين ستقوم  أهلية أحد  للمفوضية عدم  تبين  إذا  و  القوائم.   صحيحة في هذه 

 المترشح بقرار االستبعاد
 لقد أعطى القانون االنتخابي الحق لكل ناخب أو مترشح ذومصلحة حق الطعن في أي إجراء من إجراءات
مراحل العملية االنتخابية بشرط  تقديم الطعن خالل 72 ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن

.

س :هل هناك ايصال يثبت إلى أن طلب الترشح قد تم تسليمه إلى المفوضية ؟

 س :هل هناك إجراءات معينة بخصوص أهلية المرشح؟

س : كيف أتعامل مع األمور المالية في الدعاية االنتخابية؟

س :كيف أتأكد من قبول ترشيحي ؟
 و ماهو االجراء الذي تتخذه المفوضية في حال رفض ترشحي ؟      
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 بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للطعون وإتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها، تقوم المفوضية بمراجعة
 نهائية لكافة المرشحين الواردة اسماؤهم في القوائم األولية للتأكد من عدم اإلخالل بضوابط الترشح بعد

إجراء التعديالت الناتجة عن الطعون

 بعد استكمال إجراءات المراجعة النهائية، تقوم المفوضية بالمصادقة على اسماء المرشحين، وتعلن عن
اإلعالم وسائل  وفي  بها،  المقيدين  االنتخابية  االدارة  مكاتب  في  النهائية  القوائم  نشر  خالل  من   ذلك 

 المختلفة وبعد ذلك يحق للمرشحين الذين ظهرت اسماؤهم
في القوائم النهاية من بداية الحملة االنتخابية بعد إعالن المفوضية بداية الحملة االنتخابية

العملية مراحل  إجراء من  أي  في  االبتدائية"  الطعون  لجنة   " أمام  الطعن   لكل ذي مصلحة حق 
االنتخابية خالل (72) أثنين وسبعون ساعة من تاريخ نشر القوائم األولية للمرشحين

.1

 تتولى لجنة " الطعون االبتدائية " البت في الطعن المقدم خالل (72) أثنين وسبعون ساعة من
تاريخ تقديم   الطعن، وينشر قرار اللجنة في وسائل االعالم المتاحة

.2

 لذوي المصلحة الطعن على قرار " لجنة الطعون االبتدائية " أمام " لجنة االستئناف " في غضون
"(72) أثنين وسبعون ساعة من تاريخ صدور قرار " لجنة الطعن االبتدائية

.3

 يجب الفصل في االستئناف في غضون (72) أثنين وسبعون ساعة من تاريخ تقديم الطعن، ويكون
قرار " لجنة االستئناف " حكماً نهائياً غير قابل لالستئناف ، ويوضع موضع التنفيذ من قبل المفوضية

.4

تحدد الالئحة الصادرة عن المجلس االعلى للقضاء الية تقديم الطعون .5

نموذج طلب الترشح

نموذج قائمة التزكية

نموذج التعهد الشخصي

قواعد السلوك

نموذج الموطن المختار

 اقرار الحالة الجنائية

نموذح السيرة الذاتية

اقرار الجنسية

عنوان مكاتب االدارة االنتخابية

المراجعـة النهائيـة

الـنمـاذج و الملحقات

المصادقــة والنشر

الطعـــــــــون
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 قائمة التزكیة 
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 انت�اب جملس النواب  املشاركني يف مرحشني ل�قوا�د السلوك 

 

ومؤیدهيم  �هئم  وو  وممثلهيم �لمرحشني  ، و�كون ملزمة  قوا�د السلوكدونة  �لزتام مباملوافقة و  املرحشني �شرتط  لمصادقة �ىل�
 .تنت�ا��يف 

 الزتم  ا� املرحش: 

 �حاكم الرشیعة �سالم�ة.  -1
 . ة �نت�ابیةیوا�لواحئ و�جراءات املنظمة �لعمل  م اكفة القوانني الساریةاا�رت و بنصوص ��الن ا�س�توري  -2
 بق�ول وا�رتام حریة ابداء الراي وفكر �خر�ن من الناخ�ني واملرحشني و��الم واملراق�ني والو�ء.  -3
 حامیة املراكز �لك ا�رتام. موظفي املوظفني و �رتام قوا�د وارشادات املفوضیة والتعامل مع � -4

 ا�رتام القرارات ا�هنائیة الصادرة من املفوضیة واجلهات القضائیة.ق�ول و ب  -5
 بقوا�د وضوابط ورشوط ا��ایة �نت�ابیة �لمرحشني املنصوص �لهيا يف الحئة ا��ایة �نت�ابیة.  -6
 املرحشني وحقوق حر�ت املرحشني �خر�ن يف خوض امحل� �نت�ابیة. ��رتام م�دا تداول السلطة والتنافس بني   -7
�ع�د الشفاف�ة والترصحي يف شؤون املرصوفات املالیة وتقدمي تقر�ر املرصوفات ل��ایة �نت�ابیة �الل الفرتة  -8

 . وتقدمي بیان مفصل �لمفوضیة یتضمن مجموع ��رادات اليت حصلت �لهيا ومصدرها القانونیة
 محل� �نت�ابیة وبقانون احلفاظ �ىل الب��ة يف املواد املس�ت�دمة وازا�هتا بعد ا�هتاء ا��ایة �نت�ابیة. � اللزتام� -9

يف نفس الوقت واملاكن و�م�ناع �لتعاون مع املرحشني لتجنب حتدید مواعید �ج��ات و��شطة �خرى   -10
 عن عرق� ا�شطة املرحشني �خر�ن.

 �حلفاظ �ىل الو�دة الوطنیة وامن واس�تقرار البالد. -11

 وام�نع عن : 

 اس�تعامل ��راه او ا�هتدید ملنع �خب من �دالء بصوته او التاثري �ىل الناخ�ني. -1
 معني.  التصویت او التصویت لشخصملنعه عن فائدة  اعطاء او عرض �ىل اي خشص  -2

يف موضوع �نت�ا�ت او عن سلوك ا�د املرحشني او عن ا�القهم    خ�ار اكذبة او �ري ذ�  �رش او اذا�ة ا  -3
 بقصد التاثري �ىل ن���ة �نت�ا�ت.
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ته لوظیف�ه او یة اثناء �دی او ا�د القامئني �ىل العملیة �نت�اب   �س او ا�د اعضاء املفوضیة ولو �الشارة  رئ   اهانة -4

 .�س�هبا

 .وضیة تابعة �لمفمحل السالح ظاهرا او خمبا يف مراكز �قرتاع او يف املاكتب ال  -5

 تلقي اي ا�ا�ت مالیة من �ة اج�بیة بصفة م�ارشة او �ري م�ارشة.  -6
تعرب عن العصبیة اس�تعامل عبارات �شلك حتریضا �ىل اجلرامئ او ا�الال �المن العام او تثري الكراهیة او ا�متیزي او   -7

 اجلهویة او الق�لیة او �يسء لالداب العامة او متس اعراض املرحشني او الناخ�ني.

 الق�ام �ي معل من شانه عرق� امحل� �نت�ابیة.  -8

 الق�ام ���ایة �نت�ابیة �رب وسائل ��الم اخلارج�ة . -9

 ع وعرش�ن سا�ة.اع او ق�� �ربیوم �قرت يف  ط من ق�یل ا��ایة �نت�ابیةالق�ام �ي �شا -10

 اس�تعامل املسا�د او املقار العامة او املؤسسات الرتبویة والتعلميیة ل��ایة �نت�ابیة.   -11

 �دالء ب��ا�ت اكذبة هبدف الفوز �النت�ا�ت.  -12
 الق�ام �ي معل من شانه عرق� امحل� �نت�ابیة ملرحش اخر.  -13

 . �خ�یههتدید او ا�راه او ختویف اي مرحش او  -14

�دم اس�ت�دام السلطة او النفوذ او اس�ت�دام املوارد العامة او التاثري �شلك �ري قانوين �ىل املرحشني والناخ�ني   -15

 موظفي �نت�ا�ت او حماو� الق�ام بذ�. و 

 اس�ت�دام مكربات الصوت �ارج القا�ات او �ىل وسائل النقل. -16

 �ل ا��ایة �نت�ابیة. �لق الشوارع الرئ�س�یة واقامة املهر�ا�ت واخلطب ال -17

 �شغیل �طفال يف توزیع مواد ا��ایة �نت�ابیة.  -18
 اس�تعامل شعار ا�و� الرمسي وال�ش�ید الوطين يف ا��ایة �نت�ابیة.  -19

 التعرض مللصقات واملواد ا��ائیة الي مرحش اخر.  -20

 �صوات او التاثري �ىل الناخ�ني.تقدمي الهدا� العی��ة او النقدیة او �ري ذ� من املنافع لغرض رشاء  -21

  . ......................... ...................... رمق وطين  ................................................. ة \   املرحش ٔ�شهد ٔ��  
إال�الل ب�ٔ�د  لیة القانونیة يف �ال  و ؤ�حتمل اكفة املسؤ   ،  لزتم مبا �اء فهيا  قد اطلعت �ىل قوا�د السلوك وا ب�ٔين 

يف �ال اك�شفت املفوضیة ان مرحشا او �ئه او ممث� قد ا�رتق قوا�د السلوك,  و     . البنود املذ�ورة ٔ��اله 
 . جيوز �لمفوضیة اختاذ �جراءات القانونیة حبقه 

 ............................. التوق�ع :                                    التارخي : .............................
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ا��   و   اس�ناد  شروط  من  الثالثة  بالفصل  الفقرة  السادسة  باملادة  عل��ا  املنصوص  ال����  �جراءات 

 م �شان انتخاب مجلس النواب  2021) لسنة 2الرا�ع من القانون رقم (

 .................................... امل���� ......................................................... الرقم الوط�� اقر عليھ

قمت بتقديم طلب ا��صول ع��   وقد ، كما�� جناية أو جر�مة مخلة بالشرف  بانھ لم �سبق ا��كم ع��

  ش�ادة ا��الة ا��نائية   بإحضار   وأ�ع�د  ،ابق وتحصلت ع�� ايصال يفيد بذلكو ش�ادة ا��لو من الس

 صدور�ا. حال 

 

 

 

 ................. .........................  : رار مقدم االق 

 ............................................                        : ع ـــــــــــــالتـــــــوق�

 م  2021.................�................�   : ـــار�ـــخ ــــــــــــــالت
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دليل الترشح لالنتخابات البرلمانية


