
الجدول الزمني للتصحيحات اإلنتخابية

تتلقى المديرية العامة لألحوال الشخصية في هذه
المرحلة لوائح صادرة عن كل من:

- رؤساء دوائر وأقالم النفوس في المناطق
- دائرة السجل العدلي في كل محافظة

- المحاكم العدلية

إقفال باب التسجيل للناخبين في الخارج

( 20 تشرين الثاني - 20 كانون األول )تلقي اللوائح

( 1 شباط - 1 آذار )

 30 آذار 2 آذار

 20 كانون األول

تقوم المديرية العامة لألحوال الشخصية بتنقيح القوائم اإلنتخابية بحسب ما يرد اليها
من معلومات في اللوائح المستلمة.
ال تتضمن القوائم اإلنتخابية أسماء:

- األشخاص الذين فقدوا أهليتهم القانونية

- المواطنين المجنسبن الذين لم يمض على تاريخ تجنيسهم 10 سنوات

- المواطنين الذين بلغوا من العمر مئة سنة وما فوق.

مرحلة التنقيح من قبل المديرية العامة لألحوال الشخصية

1 شباط  20 تشرين الثاني

ترسل وتنشر المديرية العامة لألحوال الشخصية نسخًا عن القوائم اإلنتخابية األولية قبل
1 شباط من كل سنة الى البلديات والمختارين ومراكز المحافظات واألقضية.

- تنشرها على الموقع اإللكتروني للوزارة في 1 شباط
- تصدرها على أقراص مدمجة في 1 شباط

- كما تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بنشر القوائم اإلنتخابية األولية ضمن المهلة ذاتها على صفحتها
اإللكترونية وتصدر أقراصًا مدمجة بمضمونها. 

( 1 شباط )إصدار ونشر القوائم اإلنتخابية األولية

يحق لكل مواطن ذي مصلحة, المختارين والمحافظين والقائمقامين أن يطلع على القوائم وأن
يقدم إعتبارًا من األول من شباط وحتى األول من آذار من كل سنة طلبات إدراج, شطب، تعديل, 

أو تصحيح للمعلومات الواردة في القوائم اإلنتخابية.

يبدأ بعد اإلنتخابات وينتهي في 20 تشرين الثاني من
السنة التي تسبق اإلنتخابات.

تصحيح القوائم اإلنتخابية

القوات اللبنانية
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تجمد القائمة اإلنتخابية في الثالثين من آذار ويرسل وزير الداخلية
والبلديات النسخة النهائية منها الى المديرية العامة للشؤون

السياسية والالجئين إلعتمادها في أية إنتخابات تجري خالل المهلة 
التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.  

( 30 آذار )تجميد القوائم اإلنتخابية

تقوم المديرية العامة لألحوال الشخصية بتنقيح القوائم
اإلنتخابية بحسب طلبات التصحيح والتعديل المقدمة.

مرحلة التنقيح الثانية أو النهائية

( 20 كانون األول - 1 شباط )

( 2 آذار - 30 آذار )

( م 28 )

( م 113 )

( م 31 )

( م 32 )

( م 33 )

( م 34 )

( م 35 )

( م 29 )
( م 30 )


