المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات
دليل إجراءات اعتماد المراقبين والوكالء وممثمي اإلعالم
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مقدّ مة

صت المادة (  ) 3من قانون االنتخابات رقم ( )4لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
ن ّ

صت المادة
وحرة ومباشرة وعامة بحسب المعايير الدولية" كما ن ّ
"عمى أن تكون االنتخابات سرّية وشفافة ّ

عتمدين لممؤسسات
( )43من نفس القانون "عمى إتاحة مراقبة عممية االنتخاب من قبل مراقبين ووكالء ُم َ
الدولية واألطراف السياسية"  ،ويتمقى المراقبون والوكالء وممثمي اإلعالم االعتماد من
المحمية والمنظمات
ّ
ّ
مفوضية االنتخابات طبقاً لالئحة رقم ( )51لسنة 2012م بشأن شروط اعتماد المراقبين ووكالء المرشحين
ّ
والالئحة رقم ( )57لسنو  2012بشأن شروط اعتماد ممثمي اإلعالم .

ضية االنتخابات.
مفو ّ
يشرح ىذا الدليل عممية واجراءات اعتماد المراقبين والوكالء وممثمي اإلعالم من قبل ّ

عينات من االستمارات المستعممة ليذا
فيو يجيب عمى كافة األسئمة المتعمقة باالعتماد ويحتوي عمى ّ

ضية واألفراد المندوبين لتمثيل مؤسسات المجتمع
الغرض .تم إعداد ىذا الدليل ليستعممو موظّفو
المفو ّ
ّ
المدنى واألطراف السياسية.
ينقسم ىذا الدليل إلى ثالثة أقسام:
 لمحة عامة عن عممية االعتماد.
 إرشادات حول طمبات االعتماد :قسم مخصص لعمل مندوبي مؤسسات المجتمع المدني
والكيانات السياسة و ممثمى اإلعالم الراغبين بمراقبة العممية االنتخابية ،واستالم الوثائق وغيرىا
ضية الوطنية العميا لالنتخابات في الدائرة الفرعية.
من المستندات التي ّ
المفو ّ
تقدم إلى مكتب ّ

ضية الوطنية العميا
 اإلرشادات اإلدارية :قسم مخصص الستعمال الموظفين اإلداريين في
المفو ّ
ّ
لالنتخابات والدوائر الفرعية حول معالجة طمبات تسجيل المراقبين .

2

لمحة عامة

أ هداف اعتماد الم راقبين و الوكالء وممثمي اإلعالم

 لضمان شفافية العممية االنتخابية من خالل إتاحة المراقبة عمى العممية االنتخابية لكل ذي
مصمحة بالمراقبة ،وتحقيق معايير النزاىة والشفافية والحياد في االنتخابات.


لضمان تحقيق األىداف من المراقبة تكون مسئولية تدريب الوكالء والمراقبين عمى عاتق الجية
التابع ليا.

لمحة عامة عن عممية اعتماد المراقبين/الوكالء/ممثمي اإلعالم

ماذا تشمل المراقبة؟
من وجية نظر المراقب ،تتضمن "العممية االنتخابية" تسجيل الناخبين والمرشحين والحممة االنتخابية
واإلقتراع والفرز والعد ونقل النتائج وتدوينيا واعالنيا .يمتزم المراقبون والوكالء وممثمي اإلعالم بالحفاظ
ومدونة السموك الخاصة.
عمى نزاىة العممية االنتخابية واالمتثال لمقوانين المعمول بيا
ّ
تتم عممية اعتماد المراقبين والوكالء وممثمي اإلعالم المحميين في الدوائر الفرعية الثالثة عشر التابعة
لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات ،و يتم إحالة نسخة من نموذج اإلعتماد إلى قسم اعتماد المراقبين
باإلدارة المركزية لممفوضية.
كما يتم

اعتماد المراقبين وممثمي اإلعالم الدوليين والزوار من قبل قسم اعتماد المراقبين باإلدارة

المركزية.
المخولين بمراقبة
ضية الوطنية العميا لالنتخابات وحدىم
المفو ّ
ّ
بيذا يكون المراقبون والوكالء المعتمدون من ّ
العممية االنتخابية.
ضية الوطنية العميا لالنتخابات اعتماد أي شخص منتمى إلى منظمة أو ىيئة أو مر ّشح(ة) أو
المفو ّ
تمتزم ّ

كيان سياسى يرغب او ترغب بمراقبة االنتخابات ،عمى أن يمتزموا باإلجراءات المنصوص عمييا قانوناً
مدونة السموك المرفقة .وأي مخالفة لنصوص القانون ومبادئ المدونة يمغي اعتماد المراقب أو
وبمبادئ ّ
الوكيل المخالف.
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تسند مسؤولية كافة إجراءات اعتماد المراقبين المحميين وممثمي اإلعالم المحميين والوكالء لمموظف
المكمف باالعتماد في الدائرة الفرعية لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات .
تطبق ىذه اإلجراءات وفق الالئحة رقم ( )51لسنة 2012م بشأن اعتماد المراقبين و الوكالء الصادرة
ضية الوطنية العميا لالنتخابات ،والئحة ممثمي اإلعالم رقم ( )57لسنة  2012م ,كما تمتثل
عن
المفو ّ
ّ

لممعايير الدولية .

ويمتزم موظفو اعتماد المراقبين باإلدارة المركزية والدوائر الفرعية  ،ومؤسسات المجتمع المدني المحمية
والمنظمات الدولية ،والكيانات السياسية والمرشحين بما ورد بدليل إجراءات اعتماد المراقبين في إتمام
عممية اعتمادىم كمراقبين.
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إرشادات لمندوبي مؤسسات المجتمع المدني
ومندوبى الكيانات السياسية والمرشحين و وسائل
اإلعالم الراغبين في الحصول على اعتماد المراقبين
والوكالء وممثلي اإلعالم النتخابات المؤتمر الوطني
العام
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مسؤوليات الم راقبين والوكالء وممثمي اإلعالم

يشترط ان يكون كل مراقب أو وكيل أو ممثل اإلعالم:
وموضوعيا خالل تأدية دوره كمراقب أو كممثل إعالمي .
 .1محايداً ومستقالً
ً

 .2مسؤوالً عن جميع شؤون الدعم والتكاليف المتعمقة بأداء ميامو ،كتكاليف النقل واالتصاالت
واإلقامة والعناية الصحية وغيرىا من الشؤون ذات الصمة.
توصل إلييا ،ورفع التقارير
مخوالً إلصدار التقارير حول األنشطة التي قام بيا والنتائج التي
ّ
ّ .3
إلى الجية التابع ليا .
مخوالً لدخول أي مركز لتسجيل الناخبين أو االقتراع في أي وقت خالل تسجيل الناخبين
ّ .4
يتدخل في مجريات
واالقتراع وفرز وعد األصوات واعالن النتائج األولية ،طالما أنو ال
ّ
العممية االنتخابية .
ّ

مخوالً لحضور جميع مراحل انتخاب المؤتمر الوطني العام ،بما في ذلك ،نقل المواد الالزمة
ّ .5
وعد األصوات واعالن النتائج في مراكز
وتسجيل الناخبين والحممة االنتخابية واالقتراع وفرز ّ
االقتراع ،أو مكاتب المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات.
ال يتمتع المراقب المعتمد  /الوكيل /ممثل اإلعالم بأي حصانة خاصة تجاه الجرائم االنتخابية أو أي جرم
لمدونة السموك في كل
آخر بموجب قانون االنتخاب رقم ( )4لسنة  ،2012بل يكون ممزماً باالمتثال ّ
األوقات خالل مراقبة االنتخابات.
خطوات التسجيل

يجب أن ينتمي جميع المراقبين إلى مؤسسات المجتمع المدنى بشرط عدم إنتمائيا إلى أي كيان سياسي
أو مرشح ،أما الوكالء فيكون انتمائيم إلى مرشحين أو إلى كيانات سياسية مسجمة لمراقبة االنتخابات من
قبل المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات  ،وفيما يتعمق بممثمي اإلعالم يجب أن يكونو تابعين لجية
إعالمية رسمية أو غير رسمية معتمدة.
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يتم تسجيل المنظمات من أجل المراقبة بالتزامن مع تقديم طمب اعتماد األفراد إلى المفوضية الوطنية
العميا لالنتخابات.
ال يتم قبول الوكالء (لممرشحين والكيانات السياسية ) إال بعد أن يتم اعتماد المرشحين والكيانات السياسية
نيائياً من قبل المفوضية .
تنشر المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات إعالناً في الصحف المحمية ،وعبر أي وسيمة إعالم مالئمة
أخرى ،حول موعد فتح باب قبول طمبات اعتماد المراقبين والوكالء وممثمي اإلعالم .يمكن تقديم طمبات
بدء من فتح باب القبول وحتى األسبوع السابق ليوم االنتخاب.
التسجيل واعتماد المراقبين/الوكالء ً
الخطوة رقم  - 1تسمية المندوب

عمى كل مؤسسة أو منظمة أو كيان سياسي أو مرشح فردي أو جية إعالمية تسمية شخص واحد يكون
بمثابة مندوب عنيم ويتولّى شؤون التسجيل واالعتماد.
يطمب من ىذا المندوب التأكد من صحة الطمبات واستالم بطاقات االعتماد من مكاتب االنتخابات في
الدوائر وتوزيعيا عمى أصحابيا .كما يحرص المندوب عمى أن يكون المراقبون والوكالء مطّمعين عمى
كافة اإلجراءات واألنظمة والقوانين .يجوز لممندوبين غير المرشحين لالنتخابات أن يكونوا أيضاً مراقبين
معتمدين.

من هو المندوب ؟
 بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدنى ىو الشخص الذى يمثل المؤسسة لدى المفوضية إلتمام
إجراءات اعتماد المراقبين .
 بالنسبة لممرشحين والكيانات السياسية :ىو الشخص الذى يمثل المرشح او الكيان السياسى لدى
المفوضية إلتمام إجراءات اعتماد المراقبين .
 بالنسبة لوسائل اإلعالم ىو الشخص المكمف من قبل الجية اإلعالمية.

ما هو دور المندوب ؟
 قراءة وفيم ىذه اإلجراءات واالستمارات .
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 إدارة عممية االعتماد لجميع المراقبين/الوكالء في المؤسسة أو الكيان السياسى أو المرشح الذي
يمثمو أو ممثمي اإلعالم.
 تقديم طمبات االعتماد باسم المؤسسة أو الكيان السياسي أو الجية اإلعالمية مباشرة إلى المسؤول
عن االعتماد في مكتب المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات في الدائرة.
 استالم بطاقات االعتماد وتوزيعيا عمى المراقبين والوكالء وممثمي اإلعالم في المؤسسة أو الكيان
أو الجية اإلعالمية التي يمثمونيا.
 التأكد من إطالع المراقبين/الوكالء المعتمدين /ممثمي اإلعالم عمى القوانين واإلجراءات ذات
الصمة.
 إعداد خطة لممراقبة تشمل التدابير المتعمقة باالتصاالت والتن ّقل والموجستيات والتقارير.
لمدونة
 الحرص عمى امتثال جميع المراقبين  /الوكالء  /ممثمي اإلعالم في المؤسسة أو الكيان ّ
السموك الخاصة في كل األوقات.

الخطوة  -2استالم رزمة الطمبات من المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات

المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات في الدائرة وذلك عند بداية
يستمم المندوب رزمة طمبات من مكتب ّ
تسجيل الطمبات أو في أي وقت ولغاية األسبوع السابق ليوم االنتخابات.
تتضمن رزمة الطمبات ما يمي:
 االستمارة  -1تسجيل المؤسسة أو الكيان السياسى أو الجية اإلعالمية.
 االستمارة  -A1قائمة بالمراقبين/الوكالء المحميين/ممثمي اإلعالم.
 االستمارة  -B1نموذج فردى لكل مراقب أو وكيل أو ممثل إعالم محمى.
مدونة السموك  -يوفر المندوب نسخات منيا

ّ
 دليل تسجيل الناخبين
 دليل االقتراع والفرز
 الئحة بمراكز التسجيل/االقتراع في الدائرة
 أي مواد واستمارات ودالئل الزمة أخرى
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تقدم المنظمات الدولية و وسائل اإلعالم الدولية والزوار الخاصين طمباتيم مباشرة إلى قسم اعتماد
المراقبين باإلدارة المركزية لممفوضية في طرابمس .

الخطوة  -3إكمال رزمة الطمبات

يقدم شخصيا الطمب بعد تعبئتو باإلضافة إلى سائر االستمارات ذات الصمة إلى مكتب
عمى المندوب أن ّ
االعتماد في الدائرة المعنية .تشمل الطمبات ما يمي:
 .1االستمارة  :1تسجيل المؤسسة أو الكيان السياسي أو الجية اإلعالمية ( تطمب مرة واحدة فقط ).
 .2االستمارة  :A1قائمة بالمراقبين/الوكالء المحميين /ممثمي اإلعالم (المنظمات والييئات ووسائل
اإلعالم المحمية فقط).
 .3االستمارة  :B1نموذج فردى لكل مراقب محمى أو وكيل أوممثل إعالمي مع صورتين لكل فرد .
 .4النظام االساسى لممؤسسة أو الجمعية.
 .5اإلشيار .
مدونة السموك لكل شخص يطمب أن يكون مراقباً /أو وكيالً .
 .6نسخة موقّعة من ّ
 .7إفادة لممثمى االعالم من الجية التابعين ليا .
 .8نسخة من التوكيل الرسمى بالنسبة لوكيل المرشح أو وكالء الكيان السياسى.
الخطوة  :4تقديم الطمبات

يقوم مسؤول االعتماد التابع لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات في مكتب المفوضية في الدائرة بمراجعة
الطمب لمتأكد من أنو كامل وأن االستمارات تحتوي عمى جميع المعمومات المطموبة .أما بالنسبة لمكيانات
المفوضية من خالل الئحة المرشحين والكيانات
والمرشحين ،فيؤكد مسؤول قسم االعتماد قبوليم من قبل ّ
المقبولين الصادرة عن المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات .إذا وجد الطمب كامالً ،يعد مسؤول االعتماد
بطاقات االعتماد لممراقبين/الوكالء  /ممثمى اإلعالم ويبمّغ المندوب بوجوب استالميا.
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الخطوة  :5استالم بطاقات االعتماد

يسمم المندوب بطاقات االعتماد لوكالئو ومراقبيو وممثمي اإلعالم بعد أن يبمّغو مسؤول االعتماد في
صحة
المفوضية بوجوب استالميا .قبل التوقيع عمى اإلشعار باالستالم ،عمى المندوب أن يتأ ّكد من ّ

األسماء والتفاصيل الواردة عمى البطاقات.

يتولى المندوب توفير نسخ إضافية من النماذج الخاصة باإلعتماد بحيث يكفي جميع المراقبين أو الوكالء
أو ممثمي اإلعالم المعتمدين من قبمو.
الخطوة  :6المراقبة

بعد استالم بطاقات االعتماد وتوزيعيا عمى المعنيين ،يصادق المندوب عمى أن جميع
المراقبين/الوكالء/ممثمي اإلعالم مطّمعين عمى القوانين واألنظمة واإلجراءات ،وأن تكون إجراءات إعداد
التقارير والتدابير الموجستية واضحة بالنسبة ليم.
تذكي رات هامة لمم راقبين والوكالء وممثمي اإلعالم

 .1األلتزام بمدونة السموك في جميع مراحل العممية اإلنتخابية.
 .2دور المراقب أو الوكيل أو ممثل اإلعالم في العممية االنتخابية ليس التّدخل في عمل موظفي
االنتخابات أو حقوق الناخبين.
 .3تنبيو موظفي االنتخابات بكل لباقة واحترام حول أي مشاكل إجرائية أو أخطاء الحظيا خالل
المراقبة.
المختصة.
 .4اإلبالغ عن كل حاالت خرق القانون أمام السمطة
ّ

تصوير معمومات شخصية حول
 .5احترام سرية اإلقتراع لمناخبين و االمتناع عن اإلطالع أو ّ
تدخل في مناولة أوراق االقتراع.
الناخبين أو ّ
 .6يمكن لممراقب متابعة ومراقبة جميع نواحي العممية االنتخابية وتسجيل اإلحصاءات حول نسبة
مشاركة الناخبين  ،ونقل نتائج االقتراع والتوقيع عمى استمارات النتائج إذا طُمب منو ذلك ،وتدوين
التحدث إلى موظفي االقتراع حول مياميم
المالحظات في محضر التسجيل أو االقتراع و ّ
والتحضيرات الالزمة.
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 .7يجب أن يحرص المراقب أو الوكيل أو ممثل اإلعالم عمى أن تكون بطاقة االعتماد الخاصة
ظاىرة في كل األوقات في مراكز تسجيل الناخبين أو االقتراع أو الفرز أو إعالن النتائج أو
المراكز اإلعالمية التابعة لممفوضية  ،كما عميو أن يحمل اثبات ىوية لو في حال أراد أحد
موظفي االنتخابات أو األمن التأكد من ىويتو.
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تعهد اإل لت زام بمدونة و قواع د السموك لمم راقبين و وكالء المرشحين

عمى جميع المراقبين والوكالء المعتمدين من قبل المفوضية اإللتزام باآلتى-:
 التقيد بجميع القوانين واألنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السموك الدولية .
 ممارسة الميام بمينية عالية واتباع جميع التعميمات المقدمة من المسؤولين .

 احت ارم حق جميع الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية فى التّعبير عن وجيات نظرىم بحرية
و المشاركة فى االنتخابات.

 احترام القوانين وسمطة المسؤولين عمى العممية االنتخابية ،والمحافظة عمى النظام واحترام الغير،
بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتيا ،والتقيد بأعمى درجات الحرفية طيمة الوقت

وحتى في أوقات الراحة.

 عدم التّدخل فى سير العممية اإلنتخابية أو عرقمتيا بأي شكل من األشكال.
 ألتزام الحيادية الكاممة طيمة الوقت وعدم التأثير عمى الناخبين أو المرشحين أو الموظفين

الدقة فى إصدار األحكام واستخالص النتائج من أدلة واقعية يمكن إثباتيا.
الرسميين ،وتواخي ّ
 عدم القيام بحممة دعائية نيابة عن المرشحين أو الكيانات السياسية أثناء عممية المراقبة.

 عدم اإلتصال بأي ناخب داخل مراكز التسجيل و االقتراع وعدم وضع أو حمل أو عرض أية
رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبى.

 وضع بطاقة االعتماد عند مراقبة العممية االنتخابية بشكل ظاىر لمعيان .

 عدم تصوير أية مواد من دون الحصول عمى إذن مسبق ،وعدم أخذ أي صورة قد تؤثر عمى
سرية و نزاىة اإلقتراع.

 اإلبالغ عن أية تجاوزات ومخالفات من شأنيا اإلضرار بالعممية اإلنتخابية.
وبهذا اتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة و االلتزام بها .

التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا الستمارة  : 1تسجيل مؤسسة أو كيان سياسى أومرشح أو جهة إ عالم ية لمحصول عمى اعتماد من
أجل الم راقبة .
تملئ هذه االستمارة من قبل المندوب للمؤسسة  /الكيان السياسى  /المرشح  /وسائل اإلعالم.

ضع عالمة فً المزبع الذي ٌشٍز إلى نوع المؤسسة او الكٍان مقدّمة للطلب:



كيان سياسى



موافق عمييا من المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات



مرشح



مؤسسة مجتمع مدني



موافق عميو من المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات

رقم االشيار من قبل و ازرة الثقافة و المجتمع المدنى ...................................






زائر
منظمة دولية
اعالم محمى
اعالم دولى

( )2معمومات حول المؤسسة مقدمة الطمب:
.1

اسم المنظمة/الهيئة /المؤسسة _____________________________________________ :

.2

العنوان______________________________________________________________ :

.3

الهاتف _________________ :الفاكس __________________ :البريد االلكتروني__________________ :

.4

اسم المدير______________________________________________________ :
التوقيع___________________________________________________ :

.5

عدد المراقبين/الوكالء المقترحين لالعتماد في هذا الطلب_________ :

.6

المندوب عن المنظمة/الهيئة /المؤسسة المسؤول عن االعتماد:
االسم__________________________________________________ :
العنوان_____________________________________________________________ :
رقم البطاقة الشخصية : ___________________________________ :
(الرجاء التزويد بنسخة من البطاقة الشخصية )
الهاتف ________________ :الفاكس: ________________ :البريد االلكتروني__________________ :

 . 7ختم المنظمة  /الهيئة  /المؤسسة الراغبة فى مراقبة االنتخابات:
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 . 8لممؤسسات والكيانات السياسة والجيات االعالمية المحمية الرجاء إرفاق استمارة  A1بعد تعبئتيا مع كل طمب ،وكذلك
تعبئة  B1النموذج الشخصى لكل مراقب .
 . 9لممنظمات الدولية أو البعثات الدبموماسية الرجاء إرفاق استمارة  C1بعد تعبئتيا مع كل طمب .

( )3ميام المندوب:

 .1استالم وتسميم جميع الوثائق والمراسالت المتبادلة بين المؤسسة/الكيان/المرشح ومكتب المفوضية في الدائرة.
 .2التوقيع عمى أي تعيدات ومعامالت الزمة.
ومدونات السموك الموقّع عمييا والحرص عمى تعبئتيا وتسميميا لممسؤول عن االعتماد.
 .3جمع معمومات االتصال ّ
 .4استالم بطاقات االعتماد التي تصدرىا المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات واإلشعار باستالميا وتوزيعيا عمى
المراقبين.
 .5استالم المعمومات التي تصدرىا المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات وتسميميا لمييئة أو المؤسسة أو المنظمة.
مدونة السموك.
 .6الحرص عمى أن يكون جميع المراقبين المعتمدين قد خضعوا لمتدريب وا ّ
طمعوا ووقّعوا عمى ّ
تحدد خالل عممو.
 .7اي ميام أخرى ّ

أقر بأني قد قرأت وفيمت ىذه الوثيقة وبأن المعمومات الواردة فييا دقيقة وصحيحة.
مندوب المؤسسة أو الكيان ................................................:
التوقيع..............................................:
المكان...............................................:
التاريخ:

 .........................../........./.......م
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االستمارة  - A1الئحة بالمراقبين المحليين  /الوكالء  /ممثلي اإلعالم ( الرجاء تعبئة هذه االستمارة للمراقبين الذين لم يحصل وا بعد على
اإلعتماد )

يملىء هذا النموذج من قبل المندوب لدى المؤسسة /الكيان السياسي  /المرشح /الجهة اإلعالمية.

اسم المؤسسة او الهيئة أو المرشح  ------------------------------- :اسم المندوب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهاتف ____________________ :الفاكس__________________ :البريد االلكتروني :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر.م

االســــــم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الصفحة  ------من -------

االستمارة  - : B 1نموذج فرد ى لكل مراقب محلى او وكيل أو ممثل اإلعالم

يملىء هذا النموذج من قبل المندوب لدى المؤسسة /الكيان السياسي  /المرشح  /ممثل اإلعالم.
إرفاق عدد  2صور شخصية
األسم بالكامل .....................................................................................................:
العمر .......................:
العنوان ...........................................................................................................:
................................................................................................................................
الدائرة الفرعية لمقدم الطلب .........................................................................:
إسم الكيان/المؤسسة/الهيئة/المنظمة ............................................................................:
رقم الهوية /نوعها ..............................................................................:

أقر بأننى قد أطلعت على هذا النموذج وأتعهد بصحة جميع البيانات الموجودة به.

التوقيع .................................................:

التاريخ ...............................................:

الصفحة  ------من -------

)  الئحة بالمراقبين الدوليين واإلعالميين الدوليين ( للمراقبين واإلعالميين ا لذين لم يحصلوا بعد على االعتماد: C1 االستمارة

FORM 1C - LIST OF INTERNATIONAL OBSERVERS AND MEDIA REPRSENTIVES (PRIOR TO
APPROVAL)
(ATTACH TWO PHOTOGRAPHS FOR EACH OBSERVER LISTED BELOW)
This form is to be completed by an Authorized Representative of the International Organization.

. الجهة اإلعالمية الدولية/  الهيئة الدولية/ يملىء هذا النموذج من قبل المندوب لدى المنظمة

Organization Name

اسم المنظمة

Authorised Representative Name

اسم المندوب

Phone

الهاتف

Fax

الفاكس

Email

البريد االلكتروني

Website

الموقع االلكتروني

Observer Information
Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

Country of Issue

مكان إصدار جواس السفز

Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

Country of Issue

مكان إصدار جواس السفز

Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

-------  من------ الصفحة

Country of Issue

مكان إصدار جواس السفز

Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

Country of Issue

مكان إصدار جواس السفز

Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

Country of Issue

مكان إصدار جواس السفز

Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

Country of Issue

مكان إصدار جواس السفز

Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

Country of Issue

مكان إصدار جواس السفز

Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

Country of Issue

مكان إصدار جواس السفز

Surname

اللقب

Given Name

االسم

Address in Libya

العنوان فً لٍبٍا

Passport No.

رقم جواس السفز

Country of Issue

-------  من------ الصفحة

مكان إصدار جواس السفز

اإلرشادات اإلدارية لمسؤولي و موظفي قسم اإلعتماد
ب المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات بشأن معالجة
طلبات إعتماد المراقبين والوكالء وممثلي اإلعالم

مهام مسؤول االعتماد في المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

يتمتّع مسؤول االعتماد في قسم اعتماد المراقبين باإلدارة المركزية لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات،
بصالحية قبول أو رفض طمبات مراقبة العممية االنتخابية وفقاً لمشروط المحددة لالئحة رقم 51
لسنة 2012م بشأن اعتماد المراقبين ووكالء المرشحين  ،والئحة ممثمي اإلعالم المرفقة بقرار رئيس
مجمس المفوضية رقم ( )57لسنة  2012م.
وحيث أن حجم العمل سيتتضاعف تدريجيا كمما اقترب يوم االقتراع  ،فمن األىمية أن يكون مسؤول
االعتماد متحصل عمى التدريب الكافي و لديو جميع مستمزمات االعتماد .
التزامات مسؤول االعتماد :
 .1إعداد و تجييز رزمات طمبات التسجيل العتماد المراقبين والوكالء وممثمي اإلعالم (.أنظر إلى
الئحة المحتويات أعاله).
 .2تقديم قائمة بأسماء مؤسسات المجتمع المدني المسجمة لدى و ازرة الثقافة و المجتمع المدنى لكل
مكاتب االعتماد بالدوائر الفرعية قبل البدء فى اعتماد المراقبين .
 .3تقديم أى قوائم جديدة خاصة بمؤسسات المجتمع المدني لجميع الدوائر الفرعية خالل فترة اإلعتماد.
 .4توفير جميع المواد المطموبة لمدوائر الفرعية إلتمام عممية تعبئة وتغميف البطاقات لجميع المراقبين
والوكالء ( .آالت تغميف بطاقات ،قرطاسية  ،أشرطة لحمل البطاقات  ،ختم العتماد المراقبين لكل
دائرة ).وتكون بطاقات اإلعتماد عمى النحو التالى -:
 oبطاقات وكالء فارغة ( لون ازرق) .
 oبطاقات مراقبين محميين فارغة (لون بني).
 oبطاقات إعالم محمي فارغة (لون اصفر).
 5األحتفاظ بنسخ طمبات االعتماد (االستمارة  )1من جميع الدوائر الفرعية .
 6تزويد الدوائر الفرعية بنسخ من االستمارة ( B1النموذج الفردى الخاص بالمراقبين المحميين و
الوكالء).
 7األحتفاظ بنسخ طمبات االستمارة  1وكذلك االستمارة  C1الخاصة بقوائم المراقبين الدوليين  ،مع
إعداد بطاقات االعتماد و ىى :
 بطاقات مراقبين دوليين فارغة( لون اخضر).
 بطاقات إعالم دولي فارغة (لون بنفسجي).
12

 بطاقات زوار لون (برتقالى).
 . 8ينبغى أعالم اإلدارة المركزية بالمفوضية عن اى مستجدات و متغيرات .
 . 9طمب أي معمومات إضافية أو وثائق الزمة لمعالجة طمبات االعتماد.
 . 10حفظ نسخ من جميع الطمبات والق اررات و تبويبيا فى ممفات .
 . 11الحفاظ عمى سجالت االعتماد التي تحتوي عمى:
 اسم كل منظمة او مؤسسة أو كيان سياسي أو مرشح لديو (لدييا) مراقبين أو وكالء المحالة
من قبل الدوائر الفرعية .
 اسم ومعمومات اتصال مندوب المؤسسة أو الكيان السياسي أو المرشح أو المنظمة الدولية.
 عدد المراقبين/الوكالء المعتمدين في كل مؤسسة  /كيان /منظمة دولية .
 اسماء المنظمات الدولية المعتمدة لديو.
مقدم فور استالمو والتأكد من أن المعمومات المطموبة واردة فيو.
. 12الحرص عمى مراجعة كل طمب ّ
 . 13األحتفاظ بالنسخ األصمية لجميع االستمارات والنسخ الموقّعة من مدونة السموك في ممفات ترتّب
بحسب اسم المؤسسات /الكيانات  /المنظمات الدولية .
. 14الحفاظ عمى ممفات مرتّبة لكل منظّمة أو ىيئة أو مر ّشح يقدم طمب اعتماد.
 . 15توجيو التعميمات لموظفي االعتماد بالدائرة الفرعية التابعة لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات
إلصدار بطاقات االعتماد لممراقبين/الوكالء .
مهام مىظف االعتماد في الذوائر الفرعية ل لمفىضية الىطنية العليا لالنتخابات .

تعين كل دائرة فرعية لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات موظف اعتماد يتولّى تسجيل المؤسسات
ّ
والكيانات السياسية واعتماد المراقبين و الوكالء التابعين ليا و كذلك ممثمى اإلعالم .

يجب عمى موظف االعتماد في الدائرة الفرعية :
 .1تجييز رزمات طمبات التسجيل العتماد المراقبين والوكالء و ممثمى اإلعالم (أنظر إلى الئحة
المحتويات أعاله).
 .2التفاعل بشكل مباشر مع مندوب المؤسسة أو الكيان السياسي أو المرشح الراغب (ة) بالحصول
عمى االعتماد لممراقبين أو الوكالء أو ممثمي اإلعالم .
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 .3بعد قبول الطمب ،منح مندوب المؤسسة /الكيان  /الجية اإلعالمية ،إشعا اًر باالستالم ،مع تعميمات
واضحة حول كيفية وموعد االتصال بو لمحصول عمى االعتماد.
 .4عند اإلمكان ،معالجة أي خطأ أو نقص في المعمومات الواردة مع المندوب لدى تقديمو الطمب.
 .5التأكد من اعتماد مؤسسات المجتمع المدنى لدى و ازرة الثقافة و المجتمع المدنى و حياديتيا و عدم
انضماميا الى اى تكتل سياسى من خالل القوائم الموجودة لدى الدوائر الفرعية.
 .6يمنح قبول (أو رفض) االعتماد من قبل مكتب االعتماد بالدائرة الفرعية التابعة لممفوضية الوطنية
العميا لالنتخابات.
 .7عند رفض طمب االعتماد لمرشح منفرد أو مؤسسة  /كيان ،يسبب قرار الرفض كتابة عمى استمارة
الطمب.
 .8تبميغ المندوب بوجوب استالم بطاقات االعتماد.
. 9بعد استالم بطاقات االعتماد ،الحرص عمى أن يتأكد المندوب من صحة التفاصيل الواردة فييا.
 .10تقديم نسخة عن االستمارة 1لإلدارة المركزية لممفوضية العميا لالنتخابات وذلك ضمن ميمة أقصاىا
يقدم نسخاً موقّعة من مدونة السموك أواالستمارة .A1
انتياء دوام العمل في اليوم التالي لكن ال ّ
 . 11بعد موافقة لجنة االعتماد الفرعية لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات ،إصدار االعتماد لممراقبين
والوكالء و ممثمي اإلعالم وتسميميا لممندوبين.
ومدونة السموك الموقّعة بيا.
 . 12معالجة طمبات االعتماد اإلضافية شرط إرفاق االستمارة ّ A1
( الطمبات اإلضافية ال تستمزم موافقة المجنة الفرعية لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات).
 .13الحفاظ في الممفات عمى نسخ من جميع الطمبات والق اررات التي تم اتخاذىا.
 .14الحفاظ عمى سجالت االعتماد التي تحتوي عمى:
 اسم كل مؤسسة أو كيان سياسي أو مرشح لديو (لدييا) مراقبين /وكالء.
 اسم ومعمومات اتصال مندوب المؤسسة أو الكيان السياسي أو المرشح أو جية اعالمية.
 عدد المراقبين أوالوكالء المعتمدين في كل مؤسسة أو كيان
 .15االحفاظ في مكتب اإلعتماد بالدوائر الفرعية التابعة لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات  ،بجميع
المعمومات الجديدة حول عدد االعتمادات الممنوحة لكل مؤسسة أوكيان سياسي أومرشح.
 .16تناط بالمندوب مسؤولية استالم االعتمادات المقبولة من مكتب االعتماد في المفوضية الوطنية العميا
لالنتخابات.
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اعتماد الزوار و الضيوف

يمكن لممفوضية اعتماد ضيوف او ممثمي البعثات الرسمية و السفارات  .و ستعمن المفوضية
عن البدء فى تسجيل و اعتماد المراقبين فى جميع وسائل اإلعالم المحمية  ،والموقع
االلكترونى الخاص بالمفوضية.
أسباب رفض طلبات االعتماد

يجوز لموظف االعتماد في المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات رفض أي طمب اعتماد في الحاالت
التالية:
 .1الطمب ال يستوفي الشروط المنصوص عمييا في الالئحة رقم  51لسنة  2012بشأن اعتماد
المراقبين و وكالء المرشحين والالئحة  57لسنة  2012بشأن اعتماد ممثمي االعالم .
 .2لم يتم اعتماد المؤسسة او المنظمة الراغبة فى المراقبة من قبل و ازرة الثقافة و المجتمع المدنى .
 .3لم تقدم اوراق االعتماد فى الموعد المحدد.
يجوز االعتراض عمى أي رفض بتقديم عريضة لممفوضية الوطنية العميا لالنتخابات توضح فييا الجية
المعترضة السبب الداعي ليذا االعتراض  .تمتزم المفوضية بالرد عمى العريضة .

إصدار بطاقات اعتماد المراقبين والوكالء و ممثلي اإلعالم

يسمح لموظفي مكتب اإلعتماد فى االدارة المركزية لممفوضية أو في الدوائر الفرعية بإصدار بطاقات
االعتماد لممراقبين و الوكالء وممثمي اإلعالم بعد قبول طمباتيم.
تحتوي بطاقة االعتماد عمى المعمومات التالية:
 .1رمز المفوضية العميا
 .2كممة مراقب محمى  /مراقب دولى  /كممة "وكيل" لوكالء المرشحين او الكيانات السياسية.
 .3كممة إعالم محمي /إعالم دولي.
 .4اسم المراقب /الوكيل /ممثل اإلعالم.
 .5اسم الجية التابع ليا .
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 .6صورة شمسية
 .7ختم المفوضية.
 .8توقيع مسؤول االعتماد في اإلدارة المركزية أو الدائرة الفرعية .
تكون بطاقة االعتماد صالحة طيمة فترة العممية االنتخابية ما لم تمغييا المفوضية أو المجنة الفرعية
لممفوضية حسب الحالة .وعمى مستمم بطاقة االعتماد اإلشعار باستالميا.
يكون لكل فئة من المراقبين لون بطاقة مختمف كالتالي:
 .1وكالء الكيانات السياسية والمرشحين (ازرق )
 .2مراقبون محميون (بني)
 .3م ارقبون دوليون ( اخضر)
 .4الزوار و الضيوف ( برتقالى)
 .5اعالم محمى (اصفر)
 .6اعالم دولى (بنفسجي)
سيتم اعداد البطاقات في اإلدارة المركزية وشحنيا لمدوائر الفرعية ،فيما يتولى موظف االعتماد
بالدوائر الفرعية تعبئة البطاقات بالبيانات الصحيحة وارفاقيا بالصور و ختميا و توقيعيا
وتغميفيا .
سحب االعتماد

يجوز لممفوضية العميا أو موظف االعتماد ،باالنفراد أو بتوصية من مسؤولي االعتماد في الدوائر ،إلغاء
اعتماد أي مراقب أو وكيل أو ممثل اإلعالم إذا ثبت أنو قد أخ ّل بنصوص القانون و الموائح و مدونة
السموك الصادرة عن المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات.
ويكون عمى المفوضية العميا أو موظف االعتماد ،حسب الحالة ،تبميغ المراقب/الوكيل /ممثل اإلعالم
الذي ألغي اعتماده كتابيا مع ذكر االسباب  .وترسل نسخة من ىذه المراسالت لممندوب الذي يمثمو.
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اإل ستمارة  - 2إستمارة اتمام اج راءات طمب اإلعتماد
تتم تعبئة ىذه اإلستمارة من قبل مسؤول اإلعتماد في المفوضية أو الدائرة

الرجاء التأكد من أن الوثائق أدناه مرفقة بيذا الطمب













نسخة عن بطاقة ىوية المندوب .
اسم وتوقيع ومعمومات اتصال المندوب
نسخة من ىويات المراقبين مع صورتين شمسيتين لكل مراقب .
النظام االساسى لمجمعية .
اشيار الجمعية (مؤسسات المجتمع المدنى )
التفويض الرسمى بالنسبة لوكيل المرشح /الكيان السياسى.
افادة من الجية اإلعالمية التابع ليا (ممثل اإلعالم) .
اإلستمارة (  ) 1تسجيل مؤسسة أو كيان سياسي أوجية إعالمية لمحصول عمى إعتماد من اجل المراقبة.
اإلستمارة ( )A1قائمة بالمراقبين المحمين والوكالء وممثمي اإلعالم .
اإلستمارة ( )B1النموذج الفردي لكل مرقب محمي او وكيل أوممثل إعالمي.
مدونو السموك موقعة لكل مراقب  /وكيل  /ممثل إعالمي.

مهم :ال تقبل الطمبات غير الكاممة.
مكتب الدائرة_________________________________________________________________ :
اسم موظف اإلعتماد (المستمم) لدى المفوضية العميا لإلنتخابات_________________________________:
تاريخ استالم الطمب____________________________________________________________ :
توقيع المستمم________________________________________________________________ :
قرار الموظف:




مقبول
مرفوض

سبب (أسباب) الرفض:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

توقيع موظف اإلعتماد___________________________________________:
ختم

لإلنتخابات
 inالعميا
المفوضية
vocation shall be subject to petition to the Commission for review, provided that the petitioner
shall clarify
the petition the reason for such review. The Commission shall review the petition within three

المرفقات (تعاد إلى موظف اإلعتماد لدى مكتب المفوضية في الدائرة المعنية)




معلومات جديدة أو مراسالت حول مراقبة انتخاب المؤتمر الوطني العام 2112
غيرها
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