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 یة  رشاد إورقة 

للمرحلة    تنفیذیة ال ة  ط ختیار السل ال   یة فن ال الخطوات  
 التمھیدیة 

 

  لیبیا في موحدة تنفیذیة سلطة ختیار ال  2021ینایر كانون الثاني/  19على اآللیة التي تبناھا أعضاء ملتقى الحوار السیاسي اللیبي في  بناءاً 
   :على النحو التالي   والتصویت ترشیحال ة  عملی  ات اجراء تتم ،الطریق خارطة   كما جاء في

 أو رئاسة الحكومة  يالرئاس مجلسال لعضویة  الترشح
 

بالترشح  الراغبینذ یتوجب على كل إ. لفترة محددة لس الرئاسيجناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء الم عملیة الترشح لم تستمر
باإلضافة الى   ،خرآ  خاص نموذج ملئ  الرئاسي المجلس لعضویة  بالترشح الراغبینوذلك نموذج الترشح الخاص ب  ملئ الحكومة  لرئاسة
 .المرشحین لكل موحد ذاتیة سیرة  نموذج

الى وثیقة اثبات   باإلضافة ذاتیةنموذج السیرة ال والترشح  نموذجل  الكترونیة  نسخ رسال إب  موحدة ال تنفیذیةال سلطة لل بالترشح نوالراغب  یقوم
ینایر كانون الثاني/  ۲۸منتصف لیلة في موعد اقصاه  )lpdf.nominations@undp.org( االلكتروني لبریدعلى ا) ھویة (جواز سفر 

 .بتوقیت لیبیا ۲۰۲۱
المرشح بغض النظر   الذي ینتمي لھمن أعضاء المجمع االنتخابي للمرشح توفر تزكیتین لرئاسي العضویة المجلس تتطلب عملیة الترشح 

  .المجمع االنتخابي المنتمین لذلكعن عدد األعضاء 

 /انتخابي  ن من مجمعاالملتقى (دون شرط أن تكون التزكیت للمرشح من أعضاء  تزكیتین    توفر تتطلب عملیة الترشح لرئاسة الحكومة  ثل  المو ب 
 . قلیم معین)إ

المجلس الرئاسي وتزكیة واحدة فقط لمرشح واحد  لعضویة تزكیة واحدة فقط لمرشح واحد ان یقدم ملتقى یحق لكل عضو من أعضاء ال
 لرئاسة الحكومة.  

 . في نموذج الترشحكل التزكیات للراغبین بالترشح لعضویة المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة تدرج یجب أن 

  یطابق  بماكل طلبات الترشح  مراجعة خالل  من  الترشیحات عتمادال االمم المتحدة من ثالث اعضاء من الملتقى وبدعم من  لجنة تشكل
   .الحكومة  رئاسة ي ومرشح  إقلیم لكل  الرئاسي  المجلس لمرشحي نھائیة قائمة  وإعداد  الترشح  شروط

 التصویت
 

ً  المباشر والسري.یلتئم أعضاء الملتقى في مكان واحد لغرض اختیار السلطة التنفیذیة عبر التصویت  باتخاذ االجراءات   تقوم البعثة حالیا
 . الالزمة النعقاد الملتقى

أعضاء    قبل  اختیار ممثلي كل إقلیم في المجلس الرئاسي من  ى : االوللأللیةوفقاً    متعاقبتین  یذیة الى مرحلتینطة التنفل ینقسم التصویت على الس
)  حكومةال ورئیس  رئاسي ال مجلسلل أعضاء(ثالث  مرشحین أربعة من قوائم على التصویت  والثانیة ، %70لذلك اإلقلیم وبنسبة  الملتقى
  على  احصلت  ان  ت لال ناالقائمت  فیھا  تشارك  التي الثانیة الجولة  في  1%+50في الجولة األولى و المشاركین % من أعضاء الملتقى 60 بنسبة
 . األولى  الجولة في  األصوات منعدد  أعلى
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عضویة المجلس الرئاسي   وبعد إعداد قائمة المرشحین من قبل لجنة االعتماد، یقوم مرشح: تقدیم رؤیة لتطبیق خارطة الطریق
او من خالل تسجیل عبر دائرة تلفزیونیة  اللیبي السیاسيملتقى الحوار  ءبتقدیم رؤیتھم وبرنامجھم للمرحلة التمھیدیة ألعضا

 اذا اقتضت الضرورة. مرئي-صوتي
 

  األولىالمرحلة 
 

یل اإلقلیم في المجلس  ث مت المرشحات ل/المرشحین على بالتصویت إقلیم كل من الملتقى أعضاء یقوم التصویت،  من  األولى المرحلة في
مجلس  في ال اً المرشح عضو أعتبر اإلقلیمالكلي لألصوات لذلك  المجموع من% 70 على المرشحین أحد  حاز  فإذا اإلقلیم،الرئاسي لذلك 

 . ةاالنتقال بالتصویت إلى المرحلة الثانی  مفیت % 70 نسبة  على المرشحین من أي  یحصل  لم واذا  . ماإلقلی رئاسي عن ذلك ال

ممثلیھم في المجلس الرئاسي من خالل    ،أقالیم  ةن او ثالث ان اثن اواحد فقط، او اقلیم  قلیما  یختارمن الممكن أن    ،االولىالمرحلة    في :   ةظ مالح
 %. 70  نسبة على حصول مرشحین 

 المرحلة الثانیة 
من مرشحین لعضویة المجلس    نتتكون بتكوین قوائم یصوت علیھا كل أعضاء الملتقى  ویقوم المرشح  وخالل انعقاد الملتقى  في ھذه المرحلة 

 . الرئاسي ورئیس للحكومة 

ً القائمة والذي یجب أن یكون موقع كیة زباإلضافة الى نموذج ت  لقوائما ترشیح ملئ نموذج  للجنة االعتماد من خال لى ا القوائم تقدم من قبل   ا
اعضاء    ٥تقبل قائمة من  (  .الجنوب  من  3و من الشرق    6من الغرب و  تزكیات   8ل كل قائمة على  صأن تح  یجب.  للترشح  القائمة  یزكون  من

نموذج ترشیح القائمة المنصب الذي ترشح لھ كل أسم  وتحدد في . )ملئ المكان الشاغر في الشرق قبل التصویت من الشرق في حال لم یتم 
من اإلقلیم ذي العدد األكبر من السكان  على أن یكون رئیس المجلس الرئاسي    (رئیس مجلس رئاسي، عضو مجلس رئاسي، رئاسة الحكومة) 

 . والمختلف عن إقلیم رئیس الوزراء 

   ین القائمة: حاالت تكو

 حصراً.  المحددة قبل بدء المرحلة األولى من التصویت ترشحھم في الفترة  تقدموا بطلبتتكون القائمة من المرشحین الذین 

: في ھذه الحالة تكون القوائم بعدد مرشحي رئاسة  في المرحلة األولى الرئاسي المجلس في ممثلیھاكل األقالیم  اختارتحال  في .1
 : كاالتي قوائم  ثالثمرشحین لرئاسة الحكومة ستكون ھنالك  3أذا كان ھنالك  فمثالً  ، الحكومة
 الحكومة  لرئاسة )  أ(  المرشح +  الرئاسي  لسجالم لعضویة   الثالث ن والفائز: األولى   القائمة  •
 الحكومة  لرئاسة(ب)   المرشح +  الرئاسي  المجلس لعضویة  الثالث  نوالفائز:  الثانیة القائمة •
 الحكومة  لرئاسة(ج)   المرشح +  الرئاسي  المجلس لعضویة  الثالث  نوالفائز:   الثالثة القائمة •

 : بشرطین  ولكن  القوائم  من  عدد  أي   لترشح  قبول  سیكون:  في المرحلة األولى   الرئاسي  المجلس  في  اممثلیھم  اقلیمان  اختار  حال  في .2
 . القوائم كل  في  األولى  المرحلة  في الفائزین اإلقلیمین ممثلي اسم  تكرار  یجب •
 . الحكومة  رئاسة مرشح وال القوائم بین األولى المرحلة  في  ممثلھ یختر  لم الذي  االقلیم من المرشح  تكرار عدم  یجب •

  بشرطین   ولكنقبول لترشح أي عدد من القوائم    سیكون:  األولى   المرحلة  في  الرئاسي  المجلس  في  ممثلھحال اختار إقلیم واحد    في .3
 : 

 . القوائم كل  في  األولى  المرحلة  في  الفائز اإلقلیم  ممثل  اسم تكرار •
  رئاسة  مرشح وال  القوائم  بین األولى المرحلة  في  ممثلیھا تختر  لم التي األقالیم من االثنینتكرار المرشحین  عدم •

 . الحكومة 
   بشرط:  القوائم من  عدد أي  لترشح  قبولسیكون  :األولى المرحلة في  الرئاسي المجلس   في  ممثلھ  إقلیم أي  یختر  لمحال  في .4

 . بین القوائم الحكومة رئاسة   ومرشحعضوي المجلس الرئاسي   مرشحيتكرار أسماء  عدم •
 
 

كل طلبات ترشح القوائم بما یطابق الشروط وإعداد قائمة نھائیة للقوائم   بمراجعة تقدیم طلبات الترشح للقوائم، تقوم لجنة االعتماد  بعد
ملتقى الحوار السیاسي    ألعضاء  التمھیدیة  للمرحلة  اوبرنامجھ  ارؤیتھ  لتقدیم  فرصة  القوائم  ھذه  تمنحومن ثم    .التصویت   عملیة  في  المشاركة

 . اقتضت الضرورة. اذا  مرئي-صوتياو من خالل تسجیل   عبر دائرة تلفزیونیة ياللیب 
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  على  تحصل  التي القائمة حیث أن  ، السري المباشر التصویت  عبر عامة  جلسة  في  ملتقى ال أعضاء قبل من علیھا للتصویت  القوائم تعرض
والفرز  ویتم إعالن ذلك للحضور بعد انتھاء عملیة العد  من شارك في التصویت فقط) تكون ھي القائمة الفائزة  (  األصوات   مجموع   من%  60

 لألصوات. 

ن اإجراء جولة ثانیة تشارك فیھا القائمت یتم  ،  األولى% من األصوات في الجولة  60نسبة ال  في حال عدم حصول أي قائمة من القوائم على  
(من شارك في  من مجموع األصوات  1%+ 50، وتفوز القائمة التي تحصل على اعلى األصوات في الجولة األولىاللتان حصلتا على 

 . في الجولة الثانیة  ت فقط)التصوی 
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