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 الـــــــغرض
توافق المجموعة الدولية لإلدارة والمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات بموجب ھذه
المذكرة على التعاون في تقديم وتنفيذ المساعدة الفنية والتدريب واالستشارة حول
المواضيع المتعلقة بالعملية االنتخابية.
والغرض من ھذه المذكرة ھو تحديد الخطوط العريضة للتعاون بين الطرفين.
 الـــــمسئوليات
يوافق أطراف المذكرة بشكل مشترك على تقسيم المسئوليات وفقا ً لألتي:
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
توافق المفوضية على:
 تحديد االحتياجات واألولويات الخاصة بالمساعدة الفنية التي ستنفذھا
المجموعة الدولية لإلدارة وفقا ً إلستراتيجية المفوضية والجدول الزمني
لالنتخابات.
 تقديم المعلومات والمستندات الرسمية إلى المجموعة الدولية لإلدارة من
أجل:
 تسھيل االتصال والتواصل مع مسئولي المفوضية وغيرھم من أصحاب
المصلحة المرتبطين بالعملية االنتخابية.
المجموعة الدولية لإلدارة
يكون للمجموعة الدولية لإلدارة مسئولية شاملة )بتعاون مع المفوضية( بأن تدير
وتنفذ المساعدة الفنية المصممة والمستحدثة على أساس االحتياجات التي تعبر عنھا
المفوضية.

وبھذه الصفة ولإليفاء بأغراض ھذه المذكرة فإن المجموعة ستعمل على:
 وضع وتحديد اختصاصات كل مھمة
 تحديد وتقديم الخبرة الفنية لكل مھمة
 مراقبة الجودة وضمانھا في المخرجات واالنجازات التي يحققھا الخبراء
الذين يتم جلبھم.
 التنسيق مع المنظمات الدولية األخرى لتفادي االزدواجية وتداخل
النشاطات.
 نـــــــــشاطات التمويل
ستكون المجموعة الدولية لإلدارة والمفوضية العليا لالنتخابات مسئولتان تضامنيا ً
وبصورة مشتركة على جمع األموال الخاصة بتنفيذ النشاطات المتفق عليھا مع
المفوضية )؟؟(.

 قـــــطاعات أو مجاالت التعاون
القطاعات التي ستعمل المجموعة والمفوضية على تحديد أولويات المساعدة الفنية
فيھا بصورة مشتركة ھي:
 الھيكل التنظيمي و اإلداري و اإلجرائي للمفوضية :صياغة رؤية عملية
ومثالية للھيكل اإلداري والتشغيلي يأخذ بعين االعتبار العوامل السياسية
واالجتماعية والجغرافية للسياق الليبي وال يستبعد العوامل الفنية والمالية.
يجب أن يكون ھذا الھيكل متماشيا ً مع طبيعة العملية االنتخابية وأن يعمل
على تسھيل عمل المفوضية في ھذا الصدد.
 توعية المسئولين األمنيين حول آليات العملية االنتخابية :قطاع األمن ھو
أحد أھم شركاء المفوضية في العملية االنتخابية؛ وھو في المقام األول
الشريك المسئول عن حماية العملية االنتخابية .ونظرا النعدام الوعي
وضعفه حول طبيعة وآليات العملية االنتخابية فقد قام بعض المسئولين

األمنيين باتخاذ بعض اإلجراءات التي أعاقت سير العملية االنتخابية في عدد
من مراكز االقتراع؛ وھذا يتطلب وعيا ً حقيقيا ً يجعل قطاع األمن وأفراده
شركاء فاعلين في العملية االنتخابية.
 إعادة تأھيل القضاء للتعامل مع النزاعات االنتخابية :القضاة والمحاكم التي
تنظر في المنازعات االنتخابية ھم أيضا شركاء مھمين في العملية االنتخابية.
وبسبب ضعف وعي الجھاز القضائي في مجاالت حل النزاعات االنتخابية
وعدم معرفة تفاصيل وآليات العمل االنتخابي فقد كان للقضاء أثر و تأثير
سلبي على العملية االنتخابية ،حتى اآلن.
 مناقشة جوانب التدريب اإلدارية والفنية :الفحص والبحث في القدرات
التنظيمية لتقديم المساعدة في ھذا المجال.
 أي قطاع أخر يتم االتفاق عليه بين المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
والمجموعة الدولية لإلدارة
• إدارة مـــــذكرة التفاھم
ستقوم المجموعة الدولية لإلدارة والمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات بتشكيل لجنة
تتكون من ممثل عن المفوضية وممثل عن المجموعة؛ وتجتمع ھذه اللجنة مرة كل
شھرين من أجل:
 مناقشة فرص التمويل
 تصميم ووضع خطط العمل الخاصة بتنفيذ النشاطات
 تحديد المجموعات المستھدفة والمستفيدين من كل نشاط
 تبادل المعلومات والتقارير حول سير تنفيذ النشاطات بغية الوصول
إلى أعلى مستويات التعاون
 تعيين المستشارين المحليين لتحسين التواصل والتعاون
 مراقبة وتقييم جودة المساعدة والدعم المقدم من قبل الخبراء

 الــــــــمدة
تدخل مذكرة التفاھم الحالية حيز التنفيذ بتاريخ  14فبراير  2015وتبقى نافذة إلى
غاية  31ديسمبر 2015؛ وھي قابلة للتجديد.
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