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 سفــارة لبنـان في لنـدن

 

المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندااللبنانيين المقيمين في  جميع الى تعميم  

3102حـول المشاركة في االنتخابات النيابيـة القادمة عام   

 

لما كانت وزارة الداخلية والبلديات بصدد التحضير لمشاركة اللبنانيين المقيمين خارج لبنان في ممارسة 
 عبر السفارات والقنصليات اللبنانية ،  3102النتخابي في االنتخابات النيابية القادمة عام حقهم ا

 

تاريخ  10الصادر في الجريدة الرسمية عدد   8/01/3118تاريخ  32واستنادًا الى القانون رقم 
قيمين في ، تدعو السفارة اللبنانية في لندن جميع اللبنانيين الم 011ال سيما مادته رقم  9/01/3118

الى  3102المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا الراغبين في التصويت في االنتخابات النيابية القادمة عام 
 القيام بما يلي : 

 

في حال رغبتهم باالقتراع في الخارج القيام بتسجيل اسمائهم ، وذلك بحضورهم الشخصي أو 
ة في لندن مع كافة المعلومات المطلوبة ( ، في السفار 0ول )صبموجب كتاب موقع ومثبت وفقًا لأل

 المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم . 
 

وإال يسقط  3103كانون األول من عام   20يجب أن ال تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل تاريخ 
 حق اللبناني في االقتراع في الخارج . 

 

: الهوية من النموذج تجدر االشارة الى أن المستند الصالح الواجب تقديمه خالل االقتراع هو 
 الجديد أو أي جواز سفر صالح سواء من اللون النبيذي أو األزرق الجديد . 

 

 لمزيد من االستعالم الرجاء مراجعة السفارة في لندن على العنوان التالي :

51 Palace Gardens Mews 

London W8 4RA 

Tel: 0207 727 6696 

Fax: 0207 724 31699 

في حال تعذر الحضور شخصياً الى مقر السفارة يمكن ملء االستمارة والمصادقة على توقيع صاحب العالقة لدى أحد كتاب  ( 0)  
 العدل في مكان االقامة وارسالها الى السفارة مرفقة بصورة عن الهوية اللبنانية أو اخراح القيد اللبناني أو جواز السفر اللبناني 



 
 

Embassy of Lebanon 
15 Palace Gardens Mews 

London W8 4RA 

 

  سفـارة لبنـان في لنـدن

 

 استمارة لطلب ادراج االسم على لوائح شطب الناخبين اللبنانيين المقيمين في المملكة المتحدة
 3102وجمهورية ايرلندا لالنتخابات النيابية عام 

 

 -------------------------------  (  أنا الموقع أدناه ) االسم الثالثي

 ----------------------------------------مواليد ) المكان ( 

 ------------------------------------بتاريخ ) يوم/شهر/سنة ( 

 -----------------------------------------ى(  ث)ذكر أو أن

 -----------------------------------والدتي ) االسم والشهرة ( 

 ---------------ومكان قيـدي  -------------------رقم سجلي 

 ------------------القضـاء   -------------------المحافظـة   

 وكوني مقيم في المملكة المتحدة / جمهورية ايرلندا على العنوان التالي : 

 

 

 الواقع تحت منطقة صالحية السفارة اللبنانية في لندن ،         

 تمكينا  3102ت النيابية لعام أطلب من السفارة اللبنانية إدراج إسمي على لوائح شطب االنتخابا                

 لي من التصويت .

 ----------------------االسم :                                                                                                                 

 ---------------------رقم الهاتف:      

 ---------------د االلكتروني: البري     

 ---------------------التاريخ :                                               

 ----------------------التوقيع :                                               


