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 مراجعتھا بعد القانون، ھذا مسودة نص عىل واالضافات والتعديالت املقرتحات لقبول استعداد عىل لالنتخابات االعداد لجنة

 www.elections2012.ly اإلنرتنت عىل اإللكرتو̹ موقعنا عرب وفنياً، قانونيا

 .االنتقايل الوطني املجلس ديوان اىل تقد̻ھا او

 

 املؤʯر الوطني العامبشأن انتخاب  مرشوع قانون

  

  (......)لسنة (....) قانون رقم 
  

  

  املجلس الوطني االنتقايل املؤقت

  

  فرباير  22فرباير الصادر يف  17بعد االطالع عىل بيان انتصار ثورة  - 

  2011أغسطس  3وعىل االعالن الدستوري الصادر يف   - 

 العليا لالنتخاباتالوطنية بشأن تشكيل املفوضية (....) لسنة (...) قانون رقم الوعىل   - 

  بشأن إنشاء لجنة عليا لإلنتخابات 2011لسنة ) 180(وعىل القرار رقم  - 

  

  ʲلقانون اآل صاغ ا

  

  تعريفات: االول الفصل
 
  

  :يقصد باملصطلحات التالية الواردة بهذا القانون املع̹ا املقابلة لها 

ألف من ، ويت، املنتخبة وفقاً ألحكام هذا القانون هو السلطة الترشيعية املؤقتة للدولة للمرحلة االنتقالية : " املؤʯر الوطني العام" - 

 .عضو وفق ما نص عليه اإلعالن الدستوري ) 200(مئتي

 .أحكام هذا القانون وفق اختيار اعضاء املؤʯر الوطني العام عمليةهي  :"اإلنتخابات" - 

ا أعضاء املؤʯر الوطني يضم عدداً من الناخب̼ إلختيار الذي الجغرايف النطاق :"اإلنتخابية الدائرة" -  ً هذا  يف عليها املنصوص للضوابط وفق

 .القانون

 .اإلنتخابات املشاركة يف لهم يحق الذين يضم قيد األشخاص الذي العام اإلنتخاʭ السجل :"اإلنتخاʭ السجل" - 

 .اإلنتخاʭ السجل ومقيد يفيف العملية االنتخابية  شرتاكلإل  مؤهل شخص كل :"بالناخ" - 

 . الناخب قبل من التصويت الوطنية العليا لإلنتخابات الستحقاق املفوضية  نع الصادرة البطاقة :"اإلنتخابية بطاقةال" - 
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 .العام املؤʯر الوطني ية عضوتنطبق عليه الرشوط الواردة يف هذا القانون لشغل شخص هو كل  :"املرتشح" - 

  .املقررة  مركز االقرتاع ومروره بكافة االجراءات تهم التي تبدأ من دخول الناخب إىلعملية إدالء الناخب̼ باصواهي  :"عا االقرت " - 

 . حيث يتوجه الناخب لإلدالء بصوته املوقع املعتمد لتنفيذ االقرتاع :"مركز االقرتاع" - 

و̻كن أن يضم مركز االقرتاع محطة اقرتاع . إدالء الناخب بصوتهعملية ة تقع يف نطاق مركز االقرتاع تتم فيها غرفة واحد :"محطة االقرتاع" - 

ʳواحدة أو أك. 

 .احد موظفي اإلدارة اإلنتخابية يشارك يف إدارة أع̲ل محطة االقرتاع يف يوم االقرتاع  :"موظف االقرتاع" - 

̺ة داخل  :"غرفة االقرتاع الرسي" -   .ية محطة االقرتاع تجرى فيها عملية التصويت بكامل الرسغرفة صغ

يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف االقرتاع لجميع الحضور من شفاف محكم االغالق صندوق بحجم محدد  :"صندوق االقرتاع" - 

تحت االقرتاع عرب الفتحة يف الصندوق عىل مرأى و  ويقوم الناخب بإدخال بطاقة . االنتخابية  عند بداية العمليةاملرشح̼ مراقب̼ ووكالء 

 . مراقبة الجميع

) الرقم الرمز، االسم،(ختيار باتسمح للناخب بعد اإلطالع عليها  تسلسالًمترقيً̲ ة بشكل مع̼ ومرقمة بطاقة مصمم :"بطاقة االقرتاع" - 

  .ووضع عالمة محددة أمام اختيارهالخاص باملرشح 

 .أحد أعضاء املفوضية العليا لإلنتخابات ، ووكيل املرشح :  "املراقبون" - 

 . بعثات االمم املتحدة ومنظ̲ت املجتمع املد̹": املالحظ" - 

  
 

  احكام ʯهيدية: الثا̹ الفصل
  

  ـادة) 1(مـ

%) 10( للنساء عدد من املقاعد بنسبة عىل ان يخصص ون بطريق االنتخاب الحر املبارش ،يختار  اً عضو  )200( مئتي منالعام يتألف املؤʯر الوطني 

̬ يتقدم من املرشحات ما يستكمل هذه النسبة  عرشة باملئة   .من إج̲يل عدد اعضاء املؤʯر ، إال إذا 

  ـادة) 2(مـ

  .اً وشفافاً رسي اً مبارش  اً حر  اً عاميكون  االنتخاب
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 حق االنتخاب: الثالثالفصل 
  

 ـادة)  3( ــــم

  :حق االنتخاب يشرتط فيمن ̻ارس 

بطريقة قانونية  لهاعلى اكتسابه  األقلسنوات على ) 10(برشط ميض عرش  بطريق التجنس إكتسبهاأو حامالً للجنسية الليبية يكون  أن )1

  .سليمة

 .يوم قيده يف السجل االنتخاʭ ) 18(عرش امنة ثال سنأكمل أن يكون قد  )2

 . العليا لإلنتخاباتالوطنية  صادرة عن املفوضية  بطاقة إنتخابية أن يكون قد تحصل عىل )3

  

  ـادة)  4( مـ

  :كل من  يةاالنتخاباملشاركة يف العملية ̻نع من 

  .ليه اعتباره̬ يكن قد رد إما املنصوص عليها يف قانون العقوبات، حدى الجرائم يف إ  املدان جنائياً  )1

 .ن مدة حجزهمواملحجوزو مراض عقلية و املصاب̼ بأ  ملحجور عليه مدة الحجرا )2

  . الحراسةل مدة او ذلك طو قضاʨ من فرضت الحراسة عىل امواله بحكم كل  )3

 .لحياة السياسية يف البالده لافساد ثبت بحكم قضاʨ كل من )4

  

  سجل الناخب̼: الرابعالفصل 
  

 ـادة)  5( مـ

   . ء الناخب̼ بهاتقيد فيه أس̲ لكل دائرة انتخابية سجل ناخب̼يكون  )1

 . يجوز أن يقيد الناخب يف أكʳ من دائرة انتخابية واحدةال  )2

 .ه سم األم وتاريخ ميالدوا اً رباعيالناخب عىل اسم  الناخب̼ يشتمل سجل )3

باملستندات التي يتم  مرفقاً عىل النموذج املعد لذلك ، يتقدم الناخب اىل مركز التسجيل بطلب قيده يف سجل الناخب̼ بالدائرة التي يختارها  )4

 .تحديدها بقرار من املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ويف املواعيد املقررة 

 . يعرض سجل قيد الناخب̼ الخاص بكل دائرة انتخابية يف مكان بارز ʪراكز االقرتاع واالماكن العامة التي تحددها املفوضية )5
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  ـادة)  6( مـ

 .ذا أهمل إدراج اسمه بغ̺ حق إ  فيه دراج اسمهان يطلب أ وتوافرت فيه رشوط القيد يف سجل الناخب̼ لكل شخص مقيم يف الدائرة االنتخابية 

ايصاالً وتقيد بحسب ورودها يف دفرت خاص ، ويعطى ملقدميها األويل سجيل خالل أسبوع من تاريخ إعالن سجل الناخب̼ وتقدم الطلبات اىل مركز الت

   .بذلك 

وتفصل اللجنة يف طلبات االدراج  .إدراجه باملخالفة الحكام هذا القانون أو طعن يف وللجنة الفرعية يف الدائرة االنتخابية حذف كل اسم ثبت 

  .والحذف يف اليوم التايل لتقد̻ها 

  

  ـادة)  7( مـ

خالل اسبوع  - قايض االمور الوقتية  –املختصة  -ام املحكمة االبتدائية ر اللجنة الفرعية املشار اليها املكل من رفض طلبه ، الطعن بغ̺ رسوم يف قرا

  . وعىل قلم كتاب املحكمة قيد الطلبات بحسب ورودها قي سجل خاص . من نرش القرار 

وعىل . ساعة من إخطارها ʪوعد الجلسة ) 24(وكافة املستندات لدى قلم كتاب املحكمة خالل  إيداع ملف الطعن ويجب عىل اللجنة الفرعية 

  .الفصل يف الطعن خالل ثالثة ايام من تاريخ تقد̻ه ، وتكون أحكامها باتة  املحكمة 

  

  ـادة)  8( مـ

، وذلك خالل مدة ال تتجاوز أسبوعاً من ة وقت االنتخاب وحجة قاطععىل اللجنة الفرعية تنفيذ حكم املحكمة بتعديل قيد الناخب̼ وتصبح نهائية 

  .تاريخ تعديلها 

  

  

 الخارجالليبيون املقيمون يف : لفصل الخامسا
  

  ـادة)  9( مـ

  . يف اللجان الفرعية املخصصة لذلك خارج ليبيا اباتيف االنتخ  املقيم̼ يف الخارج حق املشاركةلليبي̼

  

  ـادة)  10( مـ

وال  .سفارة سجل لقيد طلبات الناخب̼ الراغب̼ يف قيد اس̲ءهم يف سجل الناخب̼ بناء عىل طلب يقدم ايل القنصلية او السفارة ينشأ بكل قنصلية او

  . الخارج معاً يجوز ان يتم تسجيل الناخب بالداخل و 

  

  ـادة)  11( مـ

ويؤخذ يف . ن العرضاكمأ كشوف الناخب̼ وطريقة عرضها ومواعيد و  املفوضية العليا قرار بتنظيم مواعيد التسجيل واجراءات وكيفية اعدادصدر ت

  .اإلعتبار اإلستعانة بالوسائل اإللكرتونية الحديثة يف عملية التصويت مع ض̲ن سالمة ورسية اإلقرتاع
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  ـادة)  12( مـ

  .  محل ميالده بناء عىل طلبه املوطن االنتخاʭ لليبي املقيم يف الخارج هو محل اقامته داخل ليبيا او

  

  ـادة)  13( مـ

  .وفقا للقواعد التي تقررها املفوضية العلياتنشأ مقار انتخابية يف دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البالد 

  

  ـادة)  14( مـ

ثالثة اعضاء وذلك عىل بالد من خارج الرشفة عىل االنتخابات امل الفرعيةاستثناءاً من قاعدة االرشاف القضاʨ عىل العملية االنتخابية، تشكل اللجان 

  :النحو الىتي 

 رئيساً                     احد اعضاء السلك الدبلومايس او القنصيل                                      )1

 عضواً                    احد الليبي̼ املقيم̼ بالخارج                                                     )2

  احد الطلبة الدارس̼ بالخارج                                                                       عضواً  )3

وط ناء عىل ترشيح من وزارة الخارجية ، وعىل ان تنطبق عليهم الرش يكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز االقرتاع بقرار من املفوضية العليا بو

  .جنةاملطلوب توفرها يف اعضاء الل

  

 ية و عدد املقاعدترسيم الدوائر االنتخاب: السادسالفصل 
  

  ـادة)  15( مـ

ويصدر بتحديد هذه الدوائر  . عىل ان يراعى يف ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية  .ألغراض تنظيم اإلنتخابات م البالد لدوائر انتخابيةتقس

  .لالنتخابات  العلياالوطنية  فوضيةقرار من امل

  

  

  املؤʯر الوطني العام ام و اجراءات الرتشيح النتخاباتاحك: السابعالفصل 
 

  ـادة) 16(  مـ

  :إضافة اىل الرشوط املطلوب توفرها يف الناخب يشرتط فيمن يرتشح النتخابات املؤʯر الوطني 

واال يكون متمتعاً بجنسية  .أحكام الجنسية الليبية م بشان 2010لسنة ) 24(القانون رقم  وفقاً الحكاماألصلية يكون حامالً للجنسية الليبية  أن )1

 .دولة أخرى ما ̬ يتنازل عنها قبل تقديم طلب الرتشح 

 . من عمره أن يكون قد أتم الخامسة والعرشين )2

 .ما ̬ يكن قد رد إليه إعتباره ،أال يكون قد حكم عليه يف جناية  )3

  . ىل مؤهل علمي حاصالً ع أن يكون )4

 ةاملجالس املحلية واملجالس العسكرية الحاليبأو  الحالية الحكومة االنتقاليةبأو  املكتب التنفيذي ب وأ نتقايل املجلس الوطني اال ب عضواً أال يكون  )5

  . والسابقة
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 .مراكز االقرتاعلجان  وأ  الفرعية  هالجانب أواملفوضية العليا لالنتخابات، ب أال يكون عضواً  )6

او توىل وظيفة او القيادات الشعبية حدى اللجان الشعبية او إ اال يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤʯر الشعب العام او املؤʯرات الشعبية  )7

 .يد للثورة يف بدايتها صل ، و̬ يظهر منه موقف إيجاʭ مؤسف̺ أو قن

 .عضواً نشطاً  بالحرس الثوري او الحرس الشعبي او فريق العمل الثوري او القوافل الثورية  اونشطاً يف حركة اللجان الثورية  أال يكون عضواً  )8

 .وحرض ضدها أ فرباير  17وقف ضد ثورة  أال يكون ممن )9

 .الليبي̼ برسقته لل̲ل العام عىل حساب  ىاثر  أال يكون ممن )10

 .شارك يف سجن وتعذيب الليبي̼ يف عهد النظام السابق  أال يكون ممن )11

 .قام بأع̲ل غ̺ مرشوعة ضد الليبي̼ يف الخارج او الداخل  أال يكون ممن )12

 .أو وظيفته أو قرابته لرموز النظام السابق استوىل عىل امالك الليبي̼ وأموالهم من خالل استغالله ملنصبه  أال يكون ممن )13

 .تحصل عىل هبات مالية او عينية من النظام السابق بغ̺ وجه حق  أال يكون ممن )14

 .تحصل عىل درجة علمية بإعداد بحثه العلمي يف النظرية العاملية الثالثة أو الكتاب االخرض أال يكون ممن )15

 .القذايف او احد رؤوس النظام السابق يف اع̲ل تجارية  شارك احد أفراد أرسة أال يكون ممن )16

 .أجهزتهيف  وتولوا منصب قيادي معه واتفاوضالذين  لنظام السابق يف الخارجا معاريض منأال يكون  )17

 .أفراد ارسة القذايف ألحد أع̲ال واار أد أال يكون ممن )18

 .التطه̺أعضاء لجان  احد أال يكون )19

 .رابطة رفاق القذايف احد أعضاء أال يكون  )20

  
  

  ـادة)  17( مـ

طلبات الرتشيح يف  تقديمويتم  ،هااالنتخابات فيالتي يرغب املرشح خوض  لإلنتخابات بالدائرة اللجنة الفرعيةح إىل طلب الرتش̷وذج يقدم   )1

ذج و ̷طلبات وفق ال دمتقو  .شحرت هلية املأ لبت يف تلك الطلبات والتأكد من ل، املوعد الذي تحدده املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

ساعة طلبات بحسب تلك التقيد عىل أن  .صادر عن املفوضية محدد املواصفات ومب̼ به البيانات واملعلومات الواجب تقد̻ها  ترشح

 .استالم  عنها ايصاالت عطىيخ ورودها يف سجل خاص و تارتو 

 .اعداد كشوف املرشح̼و ت طلباالفحص اللجنة الفرعية لإلنتخابات يف كل دائرة تتوىل و          

 .ثبت مخالفته اعترب ترشيحه كأن ̬ يكن يف كافة الدوائر التي رشح فيها نفسه واذا ال يجوز الحد ان يرشح نفسه يف اكʳ من دائرة انتخابية، )2

 .ضية العليا كرشط لقبول طلب الرتشح خزانة املفو ، يف  غ̺ قابل لالسرتداد ديناراً الف ) 1000(مبلغ وقدره  بايداعيلتزم كل مرشح   )3
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  ـادة) 18(  مـ
  

ولكل  .أو إثبات صفة غ̺ صحيحة أمام اسمه أو اس̲ء غ̺ه من املرتشح̼قاʥة املرشح̼ األولية   يفه عىل عدم إدراج اسم االعرتاض لكل مرشح حق

 .خالل ثالثة أيام من تاريخ نرشها  ناخب ومرشح يف الدائرة االنتخابية االعرتاض عىل ما ورد يف قاʥة املرشح̼

ال يجوز و ،  يف الدائرة اإلنتخابيةالفرعية  ةناللج طةبواس وذلك اإلعرتاض تقديم ساعة من 48 شح̼ خاللرت امل قاʥة عىل إعرتاض أي يف النظر يتمو

 . انتهاء االجال املنصوص عليها شح̼ بعد رت لمالنهائية ل القاʥةقاعدة بيانات  إدخال أي تعديل عىل

  

  ـادة)  19( مـ
 

 .ف ووسائل اإلعالم الرسمية النهائية لكل دائرة انتخابية بالصح شح̼رت امل قاʥةنرش تتوىل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 

  

 ـادة)  20( مـ
  

  .الفراغ و القرار مللء  الي سبب كان تخول املفوضية العليا يف ابداء الراي الدائرة االنتخابية من اي مرشح يف حالة خلو

  
  

  ـادة)  21( مـ
 

 .يوم االقرتاعمن  ايام سبعة الفرعية للدائرة االنتخابية قبللجنة البطلب كتاʭ لدى رتشح ان ينسحب لكل ميجوز 

  

 

  ـادة) 22(  مـ

باالعالن عن وفاته و شطب اسمه من قاʥة اء يوم االقرتاع تقوم املفوضية اثن أوشح بعد اعالن ونرش الكشف النهاʨ للمرشح̼ قبل رت اذا توىف امل

  .املرتشح̼

  .)20( ةالوحيد تطبق بشان ذلك احكام املاد واذا كان املتوىف هو املرتشح

 

  ـادة)  23( مـ

 .تحديد موعد إعادة االنتخابدون غ̺ها لمفوضية العليا ل األصواتاذا تساوى املرشحان يف الحصول عىل اكرب عدد من 

  

  ـادة) 24(  مـ

 رتشح̼شح واحد بعد انسحاب باقي املرت معند قفل باب الرتشح او بقاء  معينةلعضوية املؤʯر يف دائرة  لة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحهيف حا

  .اجراء االنتخابات يف الدائرة فوز املرتشح بالعضوية دون حاجة اىلاللجنة الفرعية  تعلن او الغاء ترشحهم ملخالفة احكام هذا القانوناو وفاتهم 
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  ـادة) 25(  مـ

واي رمز يجب اال يتشابه يف االسم او  .رموزاً يختارونها من ب̼ التي تقدمها املفوضية وفقاً لرتتيب تقديم الطلبات املستوفاة قانوناً  ونيستخدم املرشح 

، طني̼ملواالعالمات املميزة او اي عالمة مع مرشح اخر، ويجب اال يشتمل عىل ما يفهم منه الرتويج للعنف او الكراهية او للتمييز ضد اية فئة من ا

 .او ما ييسء للنظام العام و االداب
 

 

 

 

  إجراءات اإلقرتاعنظام و : الثامنالفصل 
  

  ـادة)  26( مـ

 اكʳية عىل الحاصل املرشح يف اإلنتخاب ، ويفوزاملرشح̼  أحد لصالح واحد بصوت ناخب كل من خالل إدالءإنتخاب عضو املؤʯر الوطني  يتم

  . الصحيحة أصوات الناخب̼

  

  ـادة)  27( مـ

محرض  بعد ذلك يقوم بأقفال الصندوق و يحررعىل خلو الصندوق  عىل رئيس اللجنة الفرعية او مركز االقرتاع والفرز وقبل بدء االقرتاع اطالع الحضور

  .عند البدء يف عمليات فرز االصوات ، و ال يجوز فتحه االاو املركز امام املرشح̼ الحارضين او مندوبيهم بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة

  

  ـادة)  28( مـ

  .الناخب امام اللجنة الفرعية او مركز االقرتاع والفرز يف دائرته االنتخابية مل̲رسة حقه يف االنتخاب تحدد املفوضية آلية حضور 

  ـادة)  29( مـ

ً  وتستمر حتى الثامنة االقرتاع يوماً واحداً بحيث تبدا الساعة الثامنة صباحاً تكون عملية  ً يعلن. مساء رئيس اللجنة الفرعية ختام  ويف الثامنة مساء

  .دالء الناخب االخ̺ بصوته د أعلن الرئيس ختام العملية بعد إ ذا حرض جميع الناخب̼ قبل هذا املوعوإ . عملية االقرتاع 

حالة عىل وتستمر عملية االقرتاع بعد الساعة الثامنة إذا تب̼ وجود ناخب̼ يف مقر االنتخاب ̬ يدلوا بأصواتهم بعد، ويقترص التصويت يف هذه ال

̺هم   .اللجنة يف فرز األصواتوبعد إعالن ختام عملية االقرتاع تبداء . هوالء الناخب̼ دون غ

فراد الهيئات العسكرية واملدنية املنظمة، ونزالء املستشفيات والعامل̼ بها، والليبي̼ املقيم̼ بالخارج يف ويتم تحديد موعد لإلنتخابات الخاصة أل 

  .موعد تحدده املفوضية العليا لإلنتخابات

  

  ـادة)  30( مـ

̺هم من ذوي العاهات الذين ال و  يجوز للمكفوف̼و. الناخب باالدالء بصوته دون ان يشعر احد باملوقف الذي اتخذه يف التصويتيقوم  غ

ال يقوم مركز اإلقرتاع، عىل أ لجنة يساعدهم اعضاء شفاهة بحيث بها وا لد مي̼ ان يراءهم عىل بطاقات االنتخاب او األ آ   يستطيعون بأنفسهم ان يثبتوا

ً عىل تقرير من رئيس اللجنة واحد ʪساعدة أكʳ من ناخب̼ إثن̼العضو ال من أعضاء  اً ومعتمد اً مسببيكون ، ويجوز رفع سقف املساعدة للعضو بناء

 .اللجنة

  . جوز االنابة يف التصويت او التصويت عن طريق املراسلةويجب ان يديل الناخب بصوته بنفسه بحيث ال ت
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  ـادة)  31( مـ

حرية الناخب̼ يف التصويت اثناء العملية االنتخابية ، وكل تجمهر او صياح او تظاهرات تهديدية بقصد االخالل  ض̲ن̺ االمن والنظام و يجب توف

 .حرية التصويتو يعد اعتداء عىل م̲رسة حق االنتخاب باالمن والنظام 

 

 

  ـادة)  32( مـ

 واملالحظ̼املراقب̼ و  املركز ويتم الفرز بحضور رئيس ،االنتخابية فوراً انتهاء العلمية بعد  بفرز صناديق االقرتاع أعضاء لجنة مركز اإلقرتاعقوم ي

وبعد انتهاء الفرز تغلق صناديق االنتخاب  .تأكد من عدم وقوع أي عبث أو تالعب يف صناديق االقرتاع أو يف محتوياتهايتم الوذلك بعد أن املعتمدين 

اللجنة الفرعية لالنتخابات التي تتوىل تجميع نتائج مراكز االقرتاع يف دائرتها ويحرر محرض بذلك وتختم بالشمع االحمر وتبلغ نتيجة الفرز فوراً اىل 

املفوضية لحفظها حتى انتهاء مواعيد اللجنة الفرعية التي تحيلها اىل  مقر واالوراق اىل يوقع من رئيس اللجنة واعضائها الحارضين، ثم تنقل الصناديق

 .الطعن

  ـادة) 33(  مـ

  :باطلة تعترب 

 .االصوات املعلقة عىل رشط  )1

 .االصوات التي تعطى ألكʳ او أقل من العدد املطلوب انتخابه  )2

 .االصوات التي تثبت عىل ورقة غ̺ التي سلمت من اللجنة  )3

  .إضافة اخرى االصوات التي ثبتت عىل ورقة وقعها الناخب ، او وضع عليها إشارة ، أو عالمة تدل عليه أو اية  )4

  

  الدعاية االنتخابية : التاسعالفصل 

  

 ـادة) 34(  مـ

 .االنتخابية للمرشح̼الدعاية املتاحة عن فرتة الرسمية وسائل االعالم احدى  املفوضية باالعالن يفتقوم 

الدعاية  طيلة مدة التجمع للقيام بالدعاية االنتخابية لكل مرشح و تحديد امكان نتخابيةعالنات اإل لصاق اإل إن اكمعن ا عالنباإل املفوضية تقوم ك̲ 

  .املحددة من قبل املفوضية العلياية نتخاباإل 

 وال يجوز القيام باي .رأيه و تقديم برنامجه االنتخاʭ حسب احكام هذا القانون التعب̺ عنب بالقاʥة النهائيةمدرج مرشح  يسمح بحرية تامة لكل

 .االنتخابية عند دخول ميقات يوم االقرتاعالدعاية نشاط يعترب من قبيل 

من العام او استخدام عبارات تدعو االنتخابية استع̲ل عبارات تشكل تحريضا عىل الجرائم او اخالل باال الدعاية ال يجوز الي شخص اثناء تنفيذ و 

   .او تسيئ لالداب العامة للكراهية او التمييز
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 ـادة) 35(  مـ
 

  .الي شخص خالل االنتخابات استخدام جميع الوسائل االعالمية واالستفادة منها )1

الرصيحة وتعفى هذه  االعالنات والبيانات املتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم رشيطة ان تحمل اس̲ءهم للمرشح̼ نرش )2

 .االعالنات والبيانات من الرتخيص والرسوم

شح̼ املدرج̼ بالقاʥة لكافة املرت  ساس املساواة وتكافؤ الفرصأ عىل  االنتخابيةالدعاية يف تنفيذ  العامة استخدام وسائل االعالمويكون  )3

عىل ان تحمل تلك النرشات معلومات صحف االنتخابية عىل شكل كتيبات او ملصقات او  دعايتهشح نرش مواد رت يجوز الي مو .النهائية

در أ تحدد املرشح و  ُ  .، وتحدد املفوضية العليا ضوابط ومواصفات املواد الدعائيةتلك النرشاتن تحمل اسم وعنوان مص

 .نتخابية ويتم ذلك وفق ما تقرره و تسمح به املفوضية العليا لالنتخاباتاإل الدعاية غراض لكرتونية أل عالم اإليجوز استع̲ل وسائل اإل و )4

ان يقدم من عليه يحظر ك̲  .خرآ نتخابية ملرشح اإل الدعاية يل عرقلة أي بيانات تؤدي إستع̲ل ي مرشح القيام بافعال او إ ويحظر عىل أ  )5

̺ ذلكأو عينية أو مساعدات نقدية أو و تربعات أ نتخابية هدايا اإل  دعايته خالل  .من املنافع من اجل رشاء االصوات غ

 : الدعاية االنتخابية االلتزام ʪا ييل يتع̼ عىل املرشح عند م̲رستهو )6

 حرتام سيادة القانونأحكام اإلعالن الدستوري وإ   ) أ

 خرينإحرتام حرية الرأي والفكر لدى األ   ) ب

 ستقراره وعدم التمييز ب̼ املواطن̼إ من الوطن و أ عىل الوحدة الوطنية و  املحافظة  ) ت

̺ه من املرشح̼ سواء بصورة شخصية جراء الدعاية اإل إ عدم   ) ث   .بيةاالنتخا دعايتهيف  عوانهأو بواسطة أ نتخابية لغ

سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي  عدم استع̲ل شعار الدولة الرسمي يف االجت̲عات واالعالنات والبيانات االنتخابية ويف  ) ج

 .لهذه الغاية استع̲ل مكربات الصوت خارج القاعات وعىل وسائط النقل تستخدم يف الدعاية االنتخابية ك̲ ̻نع

ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين اآلخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو كل نتخابية إلى عدم اللجوء في الدعاية اال  ) ح

 .العائلية بين فئات المواطنين

 .للمفوضية العليا ان تحيل كل ما يثبت اخالله باالحكام الواردة يف هذه املادة ايل الهيئة القضائية لالنتخابات  )7

والخاصة  الخطب االنتخابية يف دور العبادة والجامعات واملعاهد العلمية واملدارس الحكومية قاءʯنع الدعاية االنتخابية وتنظيمها وال )8

 .الرسمية العامة او الخاضعة الرشاف الحكومة والشوارع العامة وكذلك االبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر واملؤسسات

ؤساء املجالس املحلية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية االنتخابية ك̲ يحظر عىل موظفي الحكومة واملؤسسات الرسمية والعامة ور  )9

 .املرشح̼ يف اماكن عملهم لصالح أي من

  

 ـادة)  36( مـ

 .د مصادر ʯويل حملته وعليه أن يحد ،عدات من بلد اجنبي او جهة اجنبيةمسااموال او نتخابية من اإل  دعايتهعىل املرشح ʯويل  حظري

  .نتخابية للمرشحاإل الدعاية مناشط عىل تقوم املفوضية بتحديد سقف الرصف 



  )المعدل الثاني اإلصدار( 2012 لسنة اللیبي اإلنتخابات قانون مسودة
 

______________________________________________________________________________________________ 
 www.elections2012.ly                                                                                         11تقدیم المالحظات عبر موقعنا        

 

  

  ـادة) 37(  مـ

نتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التربعات النقدية، وما ليا لإل يلتزم املرشح بفتح حساب بالعملة املحلية ىف أحد املصارف التى تحددها املفوضية الع

، وعىل املرشح إبالغ املفوضية أوال بأول، ʪا يتم إيداعه ىف هذا الحساب ومصدره، وأوجه له من أموال وفقاً لقانون املفوضية واإلنتخابات يخصص

  .االنتخابية من خارج هذا الحسابالدعاية إنفاقه منه خالل املواعيد وباإلجراءات التى تحددها، وال يجوز اإلنفاق عىل 

  
 

  

  ـادة)  38( مـ

يتضمن مجموع اإليرادات مفصال عىل املرشح أن يقدم إىل املفوضية العليا لالنتخابات خالل خمسة عرشة يوما من تاريخ إعالن نتيجة االنتخابات بيانا 

 .االنتخابية وأوجه هذا اإلنفاقالدعاية التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها عىل 

 

 الطعون: العارشالفصل 
  

  ـادة) 39(  مـ
 

  

نتخابات الفرعية أو رئيس لجنة اإل نتائج عملية االقرتاع والفرز يف االنتخابات وذلك بعريضة طعن يودعها لدى  يفلكل ذي مصلحه الحق يف الطعن 

 .والطعون باملفوضية مكتب الشكاوى

̼ بهتقدم طلبات الطعن وفق و   .البيانات واملعلومات الواجب إدراجها ̷وذج طعن صادر عن املفوضية محدد املواصفات ومب

  

  ـادة)  40( مـ
 

دا حول إجراءات االقرتاع والفرز، أن يكون الطعن مسببا ومحدائرة اللجنة الفرعية ، و ساعة من إعالن نتائج الفرز يف د) 48(يكون تقديم الطعن خالل 

  .كان الحكم يف صالحه ما يودع خزينة املحكمة كض̲ن نقدي ويرد إىل مقدم الطعن إذا  ليبي دينار خمس̲ئة ).ل.د 500(مبلغا وقدره  اً بهرفقم

  

  ـادة)  41( مـ

و الوقتية باملحكمة االبتدائية الواقع يف نطاق اختصاصها مركز االقرتاع بالنظر يف كافة الطعون املتعلقة بالعملية االنتخابية برمتها،  يختص قايض االمور

حكمها  ي يكونالت ، يف خالل خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم،ة االبتدائيةباملحكميستأنف الحكم الصادر من هذه الدائرة امام الهيئة االستئنافية 

ً خاص يف  ويف كل االحوال ترسي احكام قانون املرافعات املدنية  .و يتع̼ عىل املفوضية تنفيذه يف االستئناف باتاً  و التجارية في̲ ̬ يرد بشأنه نص

  .هذا القانون

  

  

  

  ـادة)  42( مـ

تنرش اعالن و عداد النتائج النهائية لالنتخابات واالعالن عنها إبوإصدار قراراتها والنظر فيها املحددة لتقديم الطعون  دتقوم املفوضية فور انقضاء املد

  .الرسميةاالعالم  إحدى وسائلالنتائج النهائية يف 
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  الجرائم االنتخابية: الحادى عرشالفصل 

  ـادة) 43(  مـ

 500(ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي ال تتجاوز ال ينتج أي أثر قانو̹ و تعترب االفعال التالية جرائم انتخابية وتجعل التصويت غ̺ مرشوع 

  :مع عدم االخالل ʪا هو منصوص عليه يف قانون العقوبات الليبي وذلك ،  ئة دينار ليبيخمس̲.) ل.د

ّ أو الناخبي̼  سجليف  توقيعاً  و قلد عمداأبدل أ كل من  )1  اخفىأو مزورة او بصفات مزورة  باس̲ءسجل الناخبي̼ وت ʪقتىض قيد يف ص

 . سجالت الناخب̼اكʳ من أو مقيد يف جدول̼ أو منتحال اسم ناخب مقيد أو مانع منصوص عليه يف القانون 

 اذا كان الناخب مقيد يف دائرت̼ او الناخب مرت̼ بناء عىل قيد واحد أواذا صوت  أواذا تكرر التصويت بناء عىل قيد متكرر   )2

   . التصويت الالحق عىل سقوط حق التصويت بعد فقدان الناخب الرشوط الالزمة ملبارشة حق اإلنتخاب

  

  ـادة) 44(  مـ

و ال  ليبي دينارألف ) .ل.د 1000(املفوضية بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر و ال تزيد عن سنة او الغرامة املالية التي ال تقل عن موظف  يعاقب

سهل بصوته اكʳ من مرة او  دالءاال الناخب يف  ساعد اذا الفصل من الوظيفة املكلف بها باملفوضيةو  ليبي  دينارخمسة أالف ) .ل. د 5000(تتجاوز 

   .عملية تسجيل الناخب اكʳ من مرة

عمل الالحرمان من  معليبي دينار الف ) .ل.د1000(و ال تزيد عن  ليبي دينارخمس̲ئة ) .ل.د 500(ال تقل عن التي الغرامة يعاقب بعقوبة ك̲ 

̺ املبارش، عاذا مارس االيحاء او التأث̺  املفوضيةب  .ل عجز او عدم معرفة الناخبىل الناخب اثناء التصويت او استغاملبارش او غ

  

  ـادة) 45(  مـ

بالسجن مدة ال ويعاقب مرتكبها  ، سواء تم الفرز ام ال، هث باوراقة عملية خطف الصندوق املحتوي عىل بطاقات االقرتاع او اتالفه او العبجنايتعترب 

  .دينار ليبي فاال ثالثة  ).ل.د 3000(وغرامة  سنواتخمس ) 5(سنوات و ال تزيد عن ثالث ) 3(تقل عن 

  

  ـادة)  46( مـ

او  همحملمحاولة الحصول عىل اصواتهم او  وحظر تقديم هبات او تربعات او فوائد او اية مزايا بقصد التأث̺ عىل تصويت الناخب̼ للحصول اي

 .عىل االمتناع عن التصويت همحمل ةحاولم

 .االفعال بالعقوبات املقررة يف قانون العقوبات الليبيويعاقب كل مرتكب لهذه  .يحظر عىل الناخب̼ طلب هبات او تربعات او وعود من مرشح̼و

  .من يديل ببيانات كاذبة لقيامه برشوة احد موظفي العملية االنتخابيةيعاقب بالعقوبات املقررة يف قانون العقوبات الليبي و

  ـادة)  47( مـ

أحد ضد  السالح او اية وسيلة اكراه أخرىبم التهديد استخدأو عنف ال أويذاء ال ابيعاقب بالعقوبات املقررة يف قانون العقوبات الليبي كل من قام 

   .ثروته بقصد محاولة حمله عىل االمتناع عن التصويتأو رسته أ  احد افراد أو ̼ناخبال
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  ـادة)  48( مـ

  .اض الخاصة يف العملية االنتخابيةالوظيفي لخدمة االغر  هوضعاستغل  كل منيعاقب بالعقوبات املقررة يف قانون العقوبات الليبي 

  ـادة) 49(  مـ

باالضافة اىل الحرمان من التصويت كل من ارتكب أو شارك يف ارتكاب أي من االفعال  الف دينار) ل.د 1000(التي ال تتجاوز  بالحبس والغرامة يعاقب

  :اآلتية 

ّ  من )1  ب بطاقات االنتخاب أنقص أو أضاف أو عي

  .االنتخابات او بطاقة االنتخاب  أو أنقص أو أعدم او أفسد أحد جداول اخفى من )2

ب البطاقات االنتخابية او فرز او حس̺ نتيجة العملية اإلنتخابية أو قام بقراءة البطاقات االنتخابية عىل نحو مخالف للحقيقة غّ  من  )3

   .بقصد تحقيق مصلحة احد املرشح̼ او االرضار باخر

 . باالعتداء عىل بطاقات اإلقرتاع التي ̬ يتم فرزها كل من قام )4

 ع̲ل االقرتاعأ و عرقل أ خرق رسية التصويت إعتدى أو ذا إ قعت خارج مقر مراكز االقرتاع و ذلك رتكب افعال غش حتى لو و من اكل   )5

.  

 .ها̺ فيغّ أو  لة للتصويت بقصد منع أع̲ل االقرتاع أو تزوير النتائجآ عىل  من اعتدى )6

  

  

  

  

  ـادة) 50(  مـ

  : االتيةاالفعال اذا ارتكب احدى  املنصوص عليها يف هذه املادة، العقوبات املصاحبة يعاقب كل مرشح باالستبعاد من االنتخابات و ب

اثناء تنفيذ الحملة االنتخابية عبارات تشكل تحريضا عىل الجرائم او اخالل باالمن العام او استخدام عبارات تدعو املرشح ل استعماذا  )1

 .للكراهية او التمييز او تسيئ لالداب العامة

 .يعاقب بدفع ضعف قيمة املبلغ املتحصل عليهو. اجنبية لتمويل حملته االنتخابية  مساعدات من بلد او جهة اموال اواذا تلقى  )2

تجاوز به سقف ما لحملته االنتخابية بدفع ضعف قيمة املبلغ امل د من قبل املفوضية العليا لالنتخاباتتجاوز سقف الرصف املحداذا  )3

 .ه املفوضيةحددت

  .خرآ ة ملرشح قام بأي فعل من شأنه ان يؤدي اىل عرقلة الحملة االنتخابي اذا )4

 .باملرشح اإللكرتو̹ الخاصباستثناء املواقع  لدعاية عرب وسائل االعالم االجنبية،ااذا قام ب )5

  .يوم االقرتاع يفبنشاط يعترب من قبيل الحملة االنتخابية  اذا قام )6
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  ـادة) 51(  مـ

  .التي ترتكب يف قاعة االنتخابيكون لرئيس اللجنة الفرعية لالنتخابات السلطة املخولة ملأموري الضبط القضاʨ في̲ يتعلق بالجرائم 

 تخاذ االجراءاتال رجال االمن  تهم، وتسليمه اىلبالواقعة، ويأمر بالقبض عىل امل ارتكبت جر̻ة يف قاعة االنتخاب فللرئيس ان يحرر محرضاً واذا 

   .القانونية حياله

 

  .لعملية االنتخابيةلاملجتمع املد̹  مالحظة: الثا̹ عرشالفصل 

 ـادة) 52(  مـ
  

هذا سلطة تنظيم  لرئيس اللجنة الفرعية او مركز االقرتاعبدخول لجان االقرتاع والفرز بحيث يكون املعتمدين  ح ملمثيل منظ̲ت املجتمع املد̹يسم

  .نتظامهاإ نتخابية و نحو الذي ال يعوق س̺ العملية اإل عىل الالدخول 

̺ة ذاتية̼ مصحوب ليهاوتحدد ممث املفوضية العليا اىل املالحظةطلب رغبتها يف املنظمة تقدم  وذلك بعد ان طيلة  املنظمة ع̲لشخصية وتقرير أ  بس

  .شهر السابقة عىل تاريخ تقديم الطلبأ   ةالثالث

  .بلد اجنبي او جهة اجنبيةالعملية االنتخابية من اموال او مساعدات من  مالحظةحظر ʯويل منظ̲ت املجتمع املد̹ الراغبة يف وي

  

  ختاميةاحكام : الثالث عرش الفصل
  

  ـادة)  53( مـ

دارة إ ويتوىل وكيل عن كل منهم  .وظيفة عامة او غ̺ تجارية او اي مزاولة أية مهنة تجارية ،ماملؤʯر الوطني ʪجرد انتخابه وأعضاء ̻تنع رئيس

  .مان تنتهي مدة واليته ة مؤقتة اىلبصف ماع̲له

  

  ـادة)  54( مـ

 ع̲ل شغب اويجوز لرئيس اللجنة الفرعية ʪوافقة املفوضية تأجيل انتخابات بعض مراكز االقرتاع التابعة للجنة الفرعية يف الحاالت التي تقع فيها ا

جراء ام من التاريخ الذي كان مقرراً إل اي )5( خمسة يتجاوز اللالنتخابات يف تلك املراكز بحيث حديد موعد جديد م تتيو .عنف تعيق االنتخابات

  .االنتخابات

  

  ـادة)  55( مـ
 

ائل الدعم يجوز للمفوضية وعند قيامها باالنتخابات وبالتنسيق مع مجلس الوزراء االستعانة باملساعدات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل ووس

  .داء مهامهااللوجيستي االخرى الرضورية أل 
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  ـادة)  56( مـ

الدارة العملية االنتخابية بشفافية تامة واعداد وتجهيز السجالت والن̲ذج واالوراق تتوىل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات اصدار القرارات الالزمة 

  .االنتخابية وحفظها

 

  

  ـادة)  57( مـ

يف الجريدة  وينتهي العمل به بانتهاء العملية االنتخابية الخاصة باملؤʯر الوطني العام ، وينرش أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ،ترسي 

  .في̲ يخصه تنفيذ احكامه ، وعىل الوزراء كل الرسمية

  

  

 املجلس الوطني االنتقايل املؤقت

  


