الخطوات التالية في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور
آخر المستجدات حول تسجيل المرشحين واإلعالن عن تسجيل الناخبين
السيدات والسادة
السالم عليكم
ُ
لتعرب عن أسفها على األحدا ِ
ث الدامي ِة التي
الفرصة
بداية إن المفوضي َة تنته ُز هذه
َ
ٌ
زكية لليبيين من طرابلس ومصراتة
وقعت في طرابلس وبنغازي وسالت فيها دما ٌء
الشهداء ،ويشفي الجرحى منهم ،ويعم األمن
وبنغازي ،نسأل هللا أن يتقبلهم من
ِ
واألمان على بالدنا.
َ
المؤتمر الوطني العام والحكوم ِة المؤقت ِة
المفوضية تؤك ُد على
السياق فإن
وفي هذا
ِ
ِ
وضع الترتيبا ِ
مراكز االنتخاب ،حتى يتمكنَ الناخبون من
لتأمين
ت الالزم ِة
على ضرور ِة
ِ
ِ
ِ
آمن.
اإلدالء بأصواتِهم
ِ
ٍ
بشكل ٍ
مقار المفوضي ِة والعاملين بها من موظفين ومعلمين ،الذين نشد
تأمين
باإلضافة الى
ِ
ِ
ف استثنائيةٍ.
على أيديهم لما يبذلونه من جه ٍد في ظرو ٍ

واليوم نو ُد أن نطلعكم على مستجدا ِ
ت العملي ِة االنتخابي ِة:
أوال:
أنه ِ
ت المفوضية مرحلة تسجيل المرشحين ،واضطرت إلى إيقاف العملية االنتخابية إلى
حين حسم مجموعة مسائل متعلقة بالعملية االنتخابية ،انتهت بجلسة المؤتمر يوم األحد
4112/11/42م بإقرار:
 نظام الصوت الواحد غير المتحول في الدوائر متعددة المقاعد. -إلغاء شرط إقامة الناخب في دائرة تسجيله.

 إحالة مسألة تزامن انتخابات الهيئة التأسيسة مع انتخابات مجالس البلدية ،إلىاللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الحكم المحلي بالمؤتمر الوطني العام
بالتنسيق مع المفوضية واللجنة المركزية ،حيث أسفر االجتماع على االتفاق
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بإعادة جدولة البرنامج الزمني ،بحيث تستمر انتخابات البلديات السبعة عشر
التي حددت لها مواعيد اقتراع ،وتؤجل إجراءات باقي البلديات إلى حين االنتهاء
من تسجيل الناخبين بالهيئة التأسيسة ،ثم تستأنف اللجنة المركزية إجراءات
تسجيل الناخبين في المجالس البلدية ،على أن يتم التنسيق في هذه المواعيد مع
وزارة التربية والتعليم.

ثانيا :تسجيل المرشحين
بانتهاء فترة تسجيل المرشحين يوم  7نوفمبر 4112م ،استلمت المفوضية عدد
( )711طلب ترشح:
 في التنافس العام عدد المرشحين ( )412مرشحا من الرجال ( )412ومنالنساء (.)11
 -وفي التنافس الخاص نساء عدد ( )44مرشحة.

لمكون التبو عدد المرشحين ( )17مرشحا ،من الرجال
 وفي التنافس الخاصّ

( )14ومن النساء ( )1مرشحة واحدة.
لمكون الطوارق عدد ( )7مرشحين من الرجال.
 وفي التنافس الخاصّ
تقدم للترشح في
 ولم يتم تسجيل ُ أح ٍد من ّعدم ال ِ
مكو ِن االمازيغ الذين اختاروا ِ
ُ
منح
المفوضية
الدستور .وقد حاولت
الهيئ ِة التأسيسي ِة لصياغ ِة مشروع
ِ
ِ
القوائم المبدئي ِة
نشر
بفتح مد ٍة استثنائي ٍة لهم قبل
فرص لمشاركتهم ولو
ٍ
ِ
ِ
ِ
توافق حول َ مطالبهم.
للمرشحين في حال توصل َ المؤتم ُر الوطني العام إلى ال
ِ
قوائم المرشحين المبدئية اعتبارا من 4112/14/17م ،وتكون
 وسيت ُّم نش ُرِ
األمور
أيام ،ولقاضي
قابلة
ِ
ِ
للطعن عليها من كل ِّ ذي مصلح ٍة خالل َ ثالث ِة ٍ
أيام من تقديم الطعن،
الوقتي ِة بالمحكمة الجزئية الفصل ُ في
ِ
الطعن خالل َ ثالث ِة ٍ
ويتم استئنا ِ
أيام من تاريخ
الحكم أمام المحكمة االبتدائية خالل َ ثالث ِة
ف
ِ
ٍ
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رئيس المحكم ِة االبتدائي ِة أو من يخولُه الفصل ُ فيه بحكم بات
صدوره ،وعلى
ِ
أيام ،بعد ذلك سيتم نشر القوائم النهائية للمرشحين.
خالل َ ثالث ِة ٍ

ثالثا :تسجيل الناخبين
الرسائل القصير ِة
نظام
باستخدام
تسجيل الناخبين
بدأت المفوضية بالتحضير لعملي ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
تسجيل
الدولة األولى في العالم التي تستخد ُم هذا النظا ُم في
وبذلك تع ُّد ليبيا
ِ
الناخبين.
وقد قامت المفوضية بإنشاء نظام تقني خاص لهذا الغرض بمساند ٍة فني ٍة ،تعاونت
ُ
حوال المدني ِة
التابعة لها ،وقامت مصلحة األ
معها وزارة االتصاالت والشركات
ِ
بإتاح ِة قاعدة البيانا ِ
ت المطلوبة للمفوضيةِ ،وكان هذا النظا ُم جاهزا في أقل من ثالث ِة
أشهر.
رقم وطني ليتمكنوا من التسجيل .وال تستطي ُع
وسيحتا ُ
ج المواطنون الليبيون إلى ٍ
ُ
ت التي ال تتضمن الرقم الوطني للناخب َ
المفوضية قبول َ التسجيال ِ
وفق ما نص عليه
قانون االنتخاب.
ُ
الرسائل القصير ِة من خالل
باستخدام
التسجيل
لمرحلة األولى من
وبذلك ستكونُ ا
ِ
ِ
ِ
إرسال رسالة قصيرة تتضمن الرقم الوطني تليه عالمة المربع " "#ويليها رقم
مركز

َ
التصويت فيه ،على أن يتم إرسال ُ هذه الرسالة إلى
الناخب
االنتخاب الذي يرغب
ُ
الليل.
النهار أو
ت من
أي وق ٍ
الرقم  11111في ِّ
ِ
ِ
ُ
المدارس ُتظه ُر أرقا َم
ت علي
الدوائر بتعليق الفتا ٍ
االنتخابية في
وتقو ُم اللجانُ
ِ
ِ
المدارس
خالل
كز االنتخابية ،باإلضافة إلى توزيع المواد التوعوية من
ِ
ِ
المرا ِ
ومؤسسا ِ
عالم المختلف ِة لنشر هذه المعلومات في
المدني
المجتمع
ت
ِّ
ِ
ووسائل اإل ِ
ِ
جميع أنحاء البالد.
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وبعد فترة التسجيل عبر الرسائل القصيرة ،سيحظى أولئك الذين لم يتمكنوا من
التعديل بالحضور
للتسجيل أو
التسجيل عن طريق الرسائل القصيرة بفرص ٍة
ِ
ِ
والتعديل .وستعلن المفوضية
الشخصي إلى المراكز االنتخابية ،في فتر ِة اإلضاف ِة
ِ
افتتاح هذه المراكز للتسجيل بالحضور الشخصي.
الحقا عن موع ِد
ِ
اما فيما يتعلق بالنازحين ستقوم المفوضية بانشاء مراكز خاصة لتسجيلهم في
أماكن تواجدهم ،وذلك بالحضور الشخصي أثناء فترة اإلضافة والتعديل.
وفي الوقت نفسه ،سوف يبدأ التسجيل أيضا لليبيين المتواجدين في الخارج من
خالل الموقع االلكتروني  www.voteabroad.lyالذي صمم خصيصا لهذا الغرض
َ
شريطة أن يتحصلوا على الرقم الوطني.
َ
والخارج اعتبارا من
الداخل
الفوضية تعلنُ عن بدء تسجيل الناخبين في
وبهذا فإن
ِ
ِ
يوم األحد الموافق 4112/14/11م وينتهي يوم السبت الموافق 4112/14/12م،
تسجيل الناخبين بالخارج إلى حين إعالن المفوضية عن انتهائها.
على أن تمتد فترة
ِ

رابعا :استطالع الرأي
بالتزامن
رأي العام
بإجراء
الوطني العام اإلذنَ للمفوضي ِة
قرر المؤتم ُر
ِ
استطالع لل ِّ
ُّ
ِ
ٍ
َ
مع انتخا ِ
أربعة أسئل ٍة في
مشروع
ب الهيئ ِة التاسيس ِة لصياغ ِة
الدستور ،يتناول ُ
ِ
ِ
بعض القضايا الحاكمة ،وهي :ــ
ِ
نظام الحكم ــ شكل الدولة ــ اللغة الرسمية ــ النظام اإلداري للدولة.
ُ
الوطني العام والحكوم ِة المؤقت ِة الم َمثل ِة في وزار ِة
بالمؤتمر
المفوضية
تهيب
و
ِّ
ُ
ِ
المدني ،ووزارة اإلعالم ،ومؤسسات المجتمع المدني ،والنخب
والمجتمع
الثقاف ِة
ِّ
ِ
المثقفة ،إلى أن يضطلعوا بمهمة توعية المواطنين حول هذه القضايا ،حتى يتمكنوا
من تحديد اختياراتهم بوعي وإدراك يساعد في إنجاز المهمة يوم االقتراع.
كما يمكن لجميع الليبيين دائما االتصال بمركز االتصال لدينا على الرقم 1221
للحصول على المعلومات بما في ذلك رقم مركز االنتخاب ،حيث س ُيجيب المركز على
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المكالمات من الساعة  0011صباحا وحتى منتص ِ
الليل طيل ِة السبعة أيام في
ف
ِ
األسبوع.
َ
أعمال المفوضي ِة بما يساهم في نشر الوعي
وتغطية
حضوركم
نشكر لكم
وفي الختام
َ
ُ
ِ
لدى مواطنينا.

َحفِظ هللا ليبيا ،،،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
صدر في طرابلس يوم األربعاء بتاريخ 4112/11/47م
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