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تستقبل المفوضيــة المترشحيــن عن طريــق مكاتــــبها االنتخابية في 
المدن : طرابلـــس- بنغـــازي - سبهـــــا

حيث يقوم المترشح بتقديم اوراق ومستندات الترشح الخاصة به عن 
طريق الحضور الشخصي.

يقـــوم الموظــف المختــــص بالمراجعــة األوليــة ألوراق ومستنـــدات 
الترشح للتأكــد منها، وفي حال قبولها يمنح المتقدم مايفيد باستيفائه 

لكافة المتطلبات متضمنًا وقت وتاريخ التسجيل.
التقبل اي ملفات غير مستوفية لشروط الترشح أو متطلباته.
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االنتخابيــة  للعملية  المنظمــــة  واللوائــــح  القـــوانيـــن  صـــدور  بعــد 
والمدد  الترشح  باب  فتح  عن  واإلعالن  الترشح  وأليات  شروط  وتحديد 
جميع  بإستيفاء  المترشحين  قيام  وبعد  القانون،  حددها  التي  الزمنية 
ملف  لتقديم  والالزمة  المحددة  والمستندات  المتطلبات  و  الشروط 

الترشح تقوم المفوضية بالخطوات التالية: 
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العامة   اإلدارة  إلى  المترشحين  لجميع  األصلية  المستندات  تحــال 
ويحتفظ بنسخ مطابقة بالفروع اإلدارية.

التي سبق أن تقدم  المستندات والوثائق  المطالبة بسحب  للمترشح  اليحق 
بها لقبول ترشحة.

ترســل الوثائــق التي تحتـــاج إلى التحقــــق، إلــى الجهـــات المختصة 
للتحقق من صحتها وصالحيتها.

طلبات  كافة  وتدقيق  بمراجعة  الثالث،  المفوضية  فروع  تقوم 
المتقدمين للترشح، والتأكد من استيفاء متطلبات وظوابط الترشح.

في حال إخالل احد المترشحين بأحد المتطبات من شروط وظوابط  
ويتم  اجراءات   من  عليه  ماترتب  وإلغاء  باستبعاده  المفوضية  تقوم 
االتصال به او من فوضه ويبلغ باستبعاده خالل 5 أيام من تاريخ انتهاء 

تقديم طلبات التقدم للترشح. 
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المقبولة  المترشحين  األولية ألسماء  القوائم  بنشر  المفوضية  تقوم 
لديها في كل وسائل اإلعالم المتاحة، وفروع اإلدارة االنتخابية الثالث 

48 ساعة من اإلعالن عن قفل باب الترشح. خالل

على  والطعون  االعتراض  إجراءات  بمباشرة  المصلحة  ذوي  يقوم 
القوائم األولية للمترشحين.
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من  التاليين  باليومين  المترشحين  العتراضات  الزمنية  الفترة  تحدد 
تاريخ نشر القوائم األولية.

أيام   3 االعتراضات والفصل فيها خالل  النظر في  المفوضية  تتولى 
التالية النتهاء المدة المحددة لتقديم االعتراضات.
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يحــــــق لكـــل ذي مصلحــــة الطعن أمام (لجنة الطعون االبتدائية)  
في أي إجراء من مراحل العملية االنتخابية خالل (72 ساعة) من نشر 

القوائم االولية للمرشحين.

تقـــوم لجنــــة الطعــون االبتدائية بالبــــث في الطعــــــن  المقــــدم
خالل (72 ساعة) من تاريخ تقديم الطعن وينشر قرارها في وسائل 

اإلعالم المتاحة.

االبتدائية  الطعون  لجنة  قرار  في  الطعن  مصلحـة  ذي  لكـل  يحـــق 
أمام لجنــــة االستئنـــاف في غضون (72 ساعة) من تاريخ صدور قرار 

لجنة الطعون االبتدائية.

الفصـــل في االستئنـــاف يجـــــــب ان يكــــون في غضون (72 ساعة) 
من تاريخ تقديم الطعن ويكـــون حكم لجنة االستئناف نهائي وغير 

قابل لالستئناف.

تقوم المفوضية بتنفيد الحكم النهائي الصادر من لجنة االستئناف.
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واتخاد  واالعتراضات  للطعون  المحددة  الزمنية  المدة  انتهاء  بعد 
لكل  نهائية  بمراجعة  المفوضية  تقوم  حيالها،  القانونية  اإلجراءات 

المترشحين الواردة اسمائهم في القائمة األولية.

أسماء  على  بالمصادقة  النهائية  المراجعة  بعد  المفوضية  تقوم 
المترشحين.

تقوم المفوضية بنشــــر القوائــــم النهائيــــة للمترشحيــــن في كل 
مكاتب اإلدارة االنتخابية المقيدين بها وتعلن عنها في وسائل اإلعالم 

المختلفة.

للعملية  المنظمة  واللوائح  القوانين  بكافة  المترشحين  جميع  يلتزم 
حالة  في  المترشحين  من  أي  استبعاد  للمفوضية  ويحق  االنتخابية 

مخالفته للقوانين والنظم ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة.
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للعملية  المنظمة  واللوائح  القوانين  بكافة  المترشحين  جميع  يلتزم 
حالة  في  المترشحين  من  أي  استبعاد  للمفوضية  ويحق  االنتخابية 

مخالفته للقوانين والنظم ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة.
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