الروزنامة االنتخابية

في القوائم االنتخابية

 02تشرٌن الثانً

بدء إعادة التدقٌق بالقوائم االنتخابٌة

آخر مهلة لتسجٌل غٌر المقٌمٌن لالشتراك فً االنتخابات فً السفارات والقنصلٌات
 20تشرٌن الثانً
اللبنانٌة) الدعوة الى التسجٌل فور صدور القانون)
 02تشرٌن الثانً – دوائر النفوس والسجل العدلً والمحاكم العدلٌة ترسل الى مصلحة سجالت الناخبٌن
قوائم اولٌة
 02كانون األول
آخر مهلة لمصلحة سجالت الناخبٌن الستالم تسجٌالت غٌر المقٌمٌن من قبل
 02كانون األول
السفارات
 02كانون االول

بدء التنقٌح لدى مصلحة سجالت الناخبٌن

 1شباط

آخر مهلة لتعٌٌن لجان القٌد لدورة انتخابٌة كاملة من قبل الهٌئة

 1شباط

ترفع مصلحة سجالت الناخبٌن الى الهٌئة القوائم منقحة (حد أقصى)

 1شباط

ترسل الهٌئة القوائم المنقحة الى البلدٌات والمختارٌن ومراكز المحافظات واالقضٌة
والى السفارات والقنصلٌات فً الخارج
االعالن عن جهوزٌة القوائم ودعوة الناخبٌن لالطالع علٌها ونشرها فً الموقع
االلكترونً وإصدارها على CDs
تصحٌح المواطنٌن لدى لجان القٌد (تبت بالطلب خالل  3اٌام وٌستأنف قرارها لدى
لجان القٌد العلٌا خالل  3اٌام)
آخر مهلة الستالم لجان القٌد تصحٌحات غٌر المقٌمٌن من وزارة الخارجٌة عبر
الهٌئة

 1شباط
 1شباط
 20شباط
 1آذار

آخر مهلة للمواطنٌن لتصحٌح القوائم أمام لجان القٌد

 6آذار

آخر مهلة لبت االستئناف لدى لجان القٌد العلٌا

 03آذار

تجمٌد القوائم االنتخابٌة

في الترشيح

 03يوم قبل االنتخاب :دعوة الهٌئات الناخبة (فتح باب الترشٌح وبدء فترة الحملة االنتخابٌة)
 60يوم قبل االنتخاب :إقفال باب الترشٌح (تبت الوزارة به خالل  5ايام وللمرشح مراجعة مجلس شورى
الدولة خالل  0ايام الذي ٌبتها نهائٌا خالل  0ايام)
 :7-60تمدد مهلة الترشٌح  7اٌام فً حال عدم وجود مرشح لمقعد معٌن (تبت الوزارة به خالل ٌ 1وم
وٌحق للمرشح مراجعة مجلس شورى الدولة خالل ٌ 0وم الذي ٌبت بها نهائٌا خالل ٌ 0وم)
 55يوم قبل االنتخاب :العودة عن الترشٌح
 7-53يوم قبل االنتخاب :آخر مهلة لقبول ترشٌحات جدٌدة فً حال ادى الرجوع عن الترشٌح الى استحالة
انتخاب العدد الالزم فً الدائرة (تبت الوزارة بالترشٌح خالل ٌ 1وم وٌحق للمرشح مراجعة مجلس شورى
الدولة خالل ٌ 0وم الذي ٌبت بها نهائٌا خالل ٌ 0وم)
 53يوم قبل االنتخاب :تسجٌل اللوائح ( +مهلة ٌ 1وم للتصحٌح ٌ 1 +وم لالستئناف امام مجلس الشورى
ٌ 1 +وم للبت النهائً من قبل االخٌر)
مالحظة :تباشر الوزارة باجراءات اعداد اوراق االقتراع المطبوعة سلفا ً ) (Pre-printed Ballotsضمن
مهلة ال ٌ 02وما ً المبقٌة( .كون اقتراع غٌر المقٌمٌن سٌتم قبل مهلة أقصاها ٌ 11وماً).

