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امل ك ّمَ١
ٜشزح ٖذا ايّي ٌٝعًُٚ ١ٝإسزا٤اخ إعجُاد املزاقبني ٚٚنال ٤املزشظني
ٚممذً ٞاإلعالّ ٚايضٛٝف َٔ قبٌ املؿٛميٝم ١ايعًٝا يالْجداااخ .ؾٗ ٛجيٝة
عً ٢مجٝع األص ١ً٦املجعًك ١ااالعجُادٚ ،حيج ٟٛعً ٢عٝمٓاخ َٔ االصجُاراخ
املضجعًُ ١هلذا ايػزض .مت إعّاد ٖذا ايّي ٌٝيٝضجعًُ٘ َٛظّؿ ٛاملؿٛميٝم١
ٚاألؾزاد املّٓٚا ٕٛيجُذَ ٌٝؤصضاخ اجملجُع املّْٚ ٞاملزشظ. ٕٛ
ٜٓكضِ ٖذا ايّي ٌٝإىل دالد ١أقضاّ:



حمل ١عاَ ١عٔ عًُ ١ٝإعجُاد املزاقبني.
إرشاداخ ط ٍٛطًباخ اإلعجُاد:

قضِ شتصص يعٌُ َّٓٚاَ ٞؤصضاخ اجملجُع املّْٚ ٞممذً ٞاإلعالّ
ٚايٛنال ٤ايزاغبني مبزاقب ١ايعًُ ١ٝاالْجدااٚ ،١ٝاصجالّ ايٛدا٥ل ٚغريٖا َٔ
املضجّٓاخ اييت ثكّمّ إىل املؿٛميٝم ١ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ ٚايًشإ
االْجداا١ٝ
 اإلرشاداخ اإلدار:١ٜ
قضِ شتصص الصجعُاٍ املٛظؿني مبهجة إعجُاد املزاقبني ااملؿٛميٝم١
ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ ٚاايًشإ االْجداا ١ٝطَ ٍٛعادت ١طًباخ
ثضش ٌٝاملزاقبني .
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أ ّٖاف إ عجُاد املزاقبني ٚايٛنالٚ ٤ممذً ٞاإلعالّ
 يُإ شؿاؾ ١ٝايعًُ ١ٝاالْجداا َٔ ١ٝخالٍ إثاط ١املزاقب ١عً٢
ايعًُ ١ٝاالْجداا ١ٝيهٌ ذَ ٟصًظ ١ااملزاقبٚ ،١حتكٝل َعاٜري ايٓشاٖ١
ٚايشؿاؾٚ ١ٝاذتٝاد يف االْجداااخ.
حمل ١عاَ ١عٔ عًُ ١ٝإعجُاد املزاقبني/ايٛنال/٤ممذً ٞاإلعالّ

َاذا ثشٌُ املزاقب١؟
َٔ ٚسْٗ ١عز املزاقة ،ثجضُٔ "ايعًُ ١ٝاالْجداا : "١ٝثضش ٌٝايٓاخبني
ٚاملزشظنيٚ ،اذتًُ ١االْجدااٚ ،١ٝاالقرتاعٚ ،ايؿزسٚ ،ايعّْٚ ،كٌ ايٓجا٥ص،
ٚثّٜٗٓٚاٚ ،إعالْٗاًٜ .جشّ املزاقبٚ ٕٛايٛنالٚ ٤ممذً ٛاإلعالّ ااذتؿاظ عً٢
ْشاٖ ١ايعًُ ١ٝاالْجدااٚ ١ٝاالَجذاٍ يًكٛاْني املعُ ٍٛاٗا َّٚٚمْ ١ايضًٛى
ارتاص.١
ثجِ عًُ ١ٝإعجُاد املزاقبني ٚايٛنالٚ ٤ممذً ٞاإلعالّ احملًٝني يف َهاثة
اإلعجُاد اايًشإ االْجداا ١ٝايجااع ١يًُؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ،
نُا ٜجِ إعجُاد املزاقبني ٚممذً ٞاإلعالّ ايّٚيٝني ٚايضٛٝف َٔ قبٌ
َهجة إعجُاد املزاقبني ااإلدار ٠ايعاَ.١
اٗذا ٜه ٕٛاملزاقبٚ ٕٛايٛنال ٤املعجُّ َٔ ٕٚاملؿٛميٝم ١ايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْجداااخ ٚطِّٖ املدٛميني مبزاقب ١ايعًُ ١ٝاالْجداا.١ٝ
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 ٢إىل
ثك ّٛاملؿٛميٝم ١ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ اإعجُاد أ ٟشدص َٓجُ ٍ
َٓعُ ١أٜ ١٦ٖٝ ٚزغة مبزاقب ١االْجداااخ ،عً ٢إٔ ًٜجشّ ااإلسزا٤اخ
املٓصٛص عًٗٝا قاْْٛاًٚ ،مببادئ َّٚمْ ١ايضًٛى املزؾكٚ .١أ ٟشتايؿ١
يٓصٛص ايكاَْٚ ٕٛبادئ املًّٜ ١ْٚػ ٞإعجُاد املزاقة أ ٚايٛن ٌٝاملدايـ.
ثطبل ٖذ ٙاإلسزا٤اخ ٚؾل ال٥ظ ١إعجُاد املزاقبني ٚايٛنال ٤ايصادر ٠عٔ
املؿٛميٝم ١ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخٚ ،ال٥ظ ١ممذً ٞاإلعالّ
ًٜٚجشّ َٛظؿ ٛإعجُاد املزاقبني ااإلدار ٠ايعاَٚ ١ايًشإ االْجداا،١ٝ
َٚؤصضاخ اجملجُع املّْ ٞاحملًٚ ١ٝاملٓعُاخ ايّٚيٚ ،١ٝايٛنالٚ ٤املزشظٕٛ
مبا ٚرد اّي ٌٝإسزا٤اخ إعجُاد املزاقبني يف إمتاّ عًُ ١ٝاعجُادِٖ
نُزاقبني.
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َضؤٚيٝاخ املزاقبني ٚايٛنالٚ ٤ممذً ٞاإلعالّ
ٜشرتط يف نٌ َزاقة أٚ ٚن ٌٝأ ٚممذٌ اإلعالّ:
 إٔ ٜه ٕٛستاّٜاً َٚضجكالً َٛٚيٛعًٝا خالٍ ثأد ١ٜدٚر ٙنُزاقة أٚ
نُُذٌ إعالَ. ٞ
ٚ إٔ ٜهَ ٕٛضؤٚالً عٔ مجٝع شؤ ٕٚايّعِ ٚايجهايٝـ املجعًك ١اأدا٤
َٗاََ٘ ،ذٌ ايٓكٌ ٚاالثصاالخ ٚاإلقاَٚ ١ايعٓا ١ٜايصظٚ ١ٝغريٖا َٔ
ايشؤ ٕٚذاخ ايصً.١
ٚ إٔ ٜهًَ ٕٛشَا (نُزاقة) اجضش ٌٝاملالطعاخ ٚايٓجا٥ص اييت ثٛصمٌ
إيٗٝاٚ ،رؾع ايجكارٜز إىل ادتٗ ١ايجااع هلا.
ٚ إٔ ٜه ٕٛشتٛمالً يّخ ٍٛأ ٟدتٓ ١اْجداا ١ٝيف أٚ ٟقح خالٍ َزطً٘
ايجعّٚ ٌٜاإلياؾٚ ١ايٓشز ٚاالقرتاع ٚؾزس ٚعّ األصٛاخ ٚإعالٕ ايٓجا٥ص ،
طاملا أْ٘ ال ٜجّخمٌ يف زتزٜاخ ايعًُٝم ١االْجداا. ١ٝ
ٚ إٔ ٜه ٕٛشتٛمالً ذتضٛر مجٝع َزاطٌ ايعًُ ١ٝاالْجداا ، ١ٝمبا يف
ذيوْ ،كٌ املٛاد ايالسَٚ ١ثضش ٌٝايٓاخبني ٚاذتًُ ١االْجداا١ٝ
ٚاالقرتاع ٚؾزس ٚعّم األصٛاخ ٚإعالٕ ايٓجا٥ص يف ايًشإ االْجداا ،١ٝأٚ
ؾ ٢املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ.
ال ٜجُجع املزاقة املعجُّ  /ايٛن /ٌٝممذٌ اإلعالّ اأ ١ٜطصاْ ١خاص١
جتا ٙادتزا ِ٥االْجداا ١ٝأ ٚأ ٟسزّ آخز مبٛسة قاْ ٕٛاالْجدات  ،اٌ
ٜهًَ ٕٛشَاً ااالَجذاٍ ملّٚمْ ١ايضًٛى يف نٌ األٚقاخ خالٍ َزاقب١
االْجداااخ.
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خطٛاخ ايجضشٌٝ
جية إٔ ٜٓجُ ٞمجٝع املزاقبني إىل َؤصضاخ اجملجُع املّْٚ ٞاشزط عّّ
االْجُا ٤إىل أ ٟنٝإ صٝاص ٞأَ ٚزشح .أَا ايٛنال ٤ؾُٝذًَ ٕٛزشظني
َضشًني يّ ٣املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ .أَا ؾُٝا ٜجعًل مبُذًٞ
اإلعالّ ؾٝشة إٔ ٜهْٛٛا ثااعني دتٗ ١إعالَ ١ٝرمس( ١ٝطه )١َٝٛأ ٚغري
رمس( ١ٝأًَٖ ١ٝضجكً ١خاصَ )١عجُّ ٠رمسٝاً.
ٜٚجِ إعجُاد املٓعُاخ َٔ أسٌ املزاقب ١اايجشأَ َع ثكّ ِٜطًة إعجُاد
األؾزاد إىل املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ.
ٚال ٜجِ قب ٍٛايٛنال( ٤يًُزشظني) إال اعّ اإلعجُاد ايٓٗا ٞ٥يًُزشظني
َٔ قبٌ املؿٛي. ١ٝ
ٚثٓشز املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ إعالْاً يف ٚصا ٌ٥االعالّ ،حيّد
َٛعّ ؾجح اات قب ٍٛطًباخ إعجُاد املزاقبني ٚايٛنالٚ ٤ممذً ٞاإلعالّ،
ٚعً ٢إدز ٙميهٔ يًزاغبني ثكّ ِٜطًباخ ايجضشٚ ٌٝإعجُاد
املزاقبني/ايٛنال.٤
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ارتط ٠ٛرقِ  :ثضُ ١ٝاملّٓٚت
عً ٢نٌ َؤصض ١أَٓ ٚعُ ١أَ ٚزشح أ ٚسٗ ١إعالَ ١ٝثضُ ١ٝشدص ٚاطّ
ٜه ٕٛمبذااَّٚٓ ١ت عٓٗا يٝجٛيّ ٢ايكٝاّ اشؤ ٕٚايجضشٚ ٌٝاالعجُاد.
ٜطًة َٔ ٖذا املّٓٚت ايجأنّ َٔ صظ ١ايطًباخٚ ،اصجالّ اطاقاخ
اإلعجُاد َٔ َهاثة ايًشإ االْجدااٚ ،١ٝثٛسٜعٗا عً ٢أصظااٗا .نُا
حيزص املّٓٚت عً ٢إٔ ٜه ٕٛاملزاقبٚ ٕٛايٛنالَ ٤طًّعني عً ٢نٌ
اإلسزا٤اخ ٚاألْعُٚ ١ايكٛاْني.
َٔ ٖ ٛاملّٓٚت ؟
 اايٓضب ١ملؤصضاخ اجملجُع املّْ ٖٛ : ٞايشدص ايذ ٣ميذٌ املؤصض ١يّ٣
املؿٛي ١ٝإلمتاّ إسزا٤اخ اعجُاد املزاقبني .
 اايٓضب ١يًُزشظني ٖٛ :ايشدص ايذ ٣ميذٌ املزشح يّ ٣املؿٛي١ٝ
إلمتاّ إسزا٤اخ إعجُاد ايٛنال.٤
 اايٓضب ١يٛصا ٌ٥اإلعالّ ٖٛ :ايشدص املهًـ َٔ قبٌ ادتٗ ١اإلعالَ١ٝ
إلمتاّ إسزا٤اخ إعجُاد اإلعالَٝني.
َا ٖ ٛدٚر املّٓٚت ؟
َ طايعٚ ١ؾِٗ ٖذ ٙاإلسزا٤اخ ٚاالصجُاراخ .
َ جااع ١عًُ ١ٝاإلعجُاد دتُٝع املزاقبني/ايٛنال / ٤ممذً ٞاإلعالّ.
 ثكّ ِٜطًباخ اإلعجُاد ااصِ املؤصض ١أ ٚاملزشح أ ٚادتٗ ١اإلعالَ١ٝ
َباشز ٠إىل َضؤ ٍٚاإلعجُاد يف َهاثة ايًشإ االْجداا.١ٝ
 اصجالّ اطاقاخ اإلعجُاد ٚثٛسٜعٗا عً ٢املزاقبني ٚايٛنالٚ ٤ممذًٞ
اإلعالّ يف املؤصض ١أ ٚادتٗ ١اإلعالَ ١ٝاييت ميذًْٗٛا.
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 ايجأنّ َٔ إطالع املزاقبني  /ايٛنال ٤املعجُّ / ٜٔممذً ٞاإلعالّ عً٢
ايكٛاْني ٚاإلسزا٤اخ ذاخ ايصً.١
 إعّاد خط ١يًُزاقب ١ثشٌُ ايجّااري املجعًك ١ااالثصاالخ ٚايجٓكٌّ
ٚايعًُٝاخ ايًٛسضجٚ ١ٝايجأن ّٝعً ٢يزٚر ٠إعّاد ٚثضً ِٝايجكارٜز.
 اذتزص عً ٢اَجذاٍ مجٝع املزاقبني  /ايٛنال / ٤ممذً ٞاإلعالّ يف
املؤصض ١ملّٚمْ ١ايضًٛى ارتاص ١يف نٌ األٚقاخ.
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ارتط : ٠ٛاصجالّ قا ١ُ٥ايطًباخ َٔ املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ
ٜضجًِ املّٓٚت اصجُاراخ ايجضشَ َٔ ٌٝهجة اعجُاد املزاقبني ااملؿٛمي ١ٝاٚ
َٔ اطَّ ٣هاثة اإلعجُاد اايًشإ االْجداا ١ٝايجااع ١هلا  ،نُا ااَهاْ٘
صظبٗا َٔ املٛقع االيهرت ٢ْٚارتاص ااملؿٛي) www.hnec.ly ( ١ٝ
ٚذيو عّٓ اّا ١ٜايجضشٚ ، ٌٝثجضُٔ قا ١ُ٥ايطًباخ َا :ًٜٞ
 .اصجُار ٠ثضش ٌٝاملٓعُ ٢ٖٚ ١منٛذض ثضش ٌٝاملٓعُ ١أ ٚاملزشح أ ٚاملؤصض١
اإلعالَ١ٝ
 .اصجُار ٠ثضش ٌٝؾزد ٢ٖٚ ٣منٛذض ثضش ٌٝؾزد ٣يهٌ َزاقة أٚ ٚن ٌٝأٚ
ممذٌ إعالّ.
َّٚ .مْ ١ايضًٛى  ٢ٖٚثعّٗ ٜٓبػ ٢االيجشاّ ا٘.
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ارتط : ٠ٛثعب ١٦ايُٓاذض  ٚثٛؾري ايٛدا٥ل املطًٛا١
عً ٢املّٓٚت إٔ ميأل االصجُاراخ ارتاص ١اايجضشٜ ٚ ، ٌٝكّمَٗا شدصٝا
َزؾك٘ اايٛدا٥ل املطًٛا ١إىل َهجة اإلعجُاد ااملؿٛي١ٝ

ا ٚاايًشإ

االْجداا ١ٝاملعٓ ١ٝصٛا دٚىل ا ٚستًٚ ٢ثشٌُ َا :ًٜٞ
 .اصجُار ٠ثضشَٓ ٌٝعُ :١منٛدض يجضشَ ٌٝؤصض ١أَٓ ٚعُ ١أَ ٚزشح
(ثطًة َزٚ ٠اطّ ٠ؾكط).
 .اصجُار ٠ثضش ٌٝؾزد :٣منٛذض ؾزد ٣يهٌ َزاقة أٚ ٚن ٌٝأ ٚممذٌ إعالَ.ٞ
 .صٛرثني يهٌ َزاقةٚ ،صٛر َٔ ٠ايبطاق ١ايشدص ،١ٝأ ٚصٛر َٔ ٠سٛاس
ايضؿز ٚثأشري ٠ايّخ ٍٛيًُزاقبني ايّٚيٝني  ٚممذً ٢االعالّ ايّٚىل.
ٚ .دٝك ١اإلشٗار اايٓضب ١ملؤصضاخ اجملجُع املّْ ٢احملً.١ٝ
ْ .ضدَٛ ١قّعَّٚ َٔ ١مْ ١ايضًٛى يهٌ شدص ٜطًة إٔ ٜهَ ٕٛزاقباً /أٚ
ال  ،ا ٚممذٌ اعالَ.٢
ٚنً ٝ
 .إؾاد ٠ملُذً ٞاإلعالّ َٔ ادتٗ ١ايجااعني هلا .
ْ .ضد َٔ ١ايجٛن ٌٝايزمس ٞاايٓضب ١يٛن ٌٝاملزشح.
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ارتط : ٠ٛثكّ ِٜايطًباخ
ٜكّّ َّٓٚا ٛاملٓعُاخ ايّٚيٚ ٚ ١ٝصا ٌ٥االعالّ ايّٚىل طًباثِٗ َباشز٠
اىل َهجة إعجُاد املزاقبني ااالدار ٠ايعاَ ١يًُؿٛيٜ ٚ ، ١ٝكّّ َّٓٚاٛ
املٓعُاخ احملً ٚ ١ٝاملؤصضاخ االعالَ ١ٝاحملً ١ٝطًباثِٗ َباشز ٠إىل َهاثة
اإلعجُاد اايًشإ االْجداا. ١ٝ
ٜكَ ّٛضؤ ٍٚاإلعجُاد ااملؿٛي ١ٝا ٚااطّ َهاثبٗا ؾ ٢ايًشإ االْجداا١ٝ
مبزاسع ١ايطًة يًجأنّ َٔ أْ٘ ناٌَ َٚضجٛيف مجٝع ايشزٚطٚ ،إٔ
االصجُاراخ حتج ٟٛعً ٢نٌ املعًَٛاخ املطًٛاٚ .١اايٓضب ١يًُزشظني،
ؾٝؤنّ َضؤ ٍٚقضِ اإلعجُاد قبٛهلِ َٔ قبٌ املؿٛمي َٔ ١ٝخالٍ ٚسٛد
أمسا ِٗ٥اال٥ظ ١املزشظني املكبٛيني ايصادر ٠عٔ املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْجداااخ .ؾإذا ٚسّ ايطًة ناَالًٜ ،عّ َضؤ ٍٚاإلعجُاد اطاقاخ
اإلعجُاد يًُزاقبني  /ايٛنال / ٤ممذً ٞاإلعالّ ٜٚبًّؼ املّٓٚت اضزٚر٠
اصجالَٗا.
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ارتط : ٠ٛاصجالّ اطاقاخ اإلعجُاد
ٜضًِ املّٓٚت اطاقاخ اإلعجُاد يٛنالَٚ ٘٥زاقبٚ ٘ٝممذً ٞاإلعالّ .قبٌ
ايجٛقٝع عً ٢اإلشعار ااالصجالّ ،عً ٢املّٓٚت إٔ ٜجأنّّ َٔ صظم ١األمسا٤
ٚايجؿاص ٌٝايٛارد ٠عً ٢ايبطاقاخ.

ثذنري ٖاّ يًُزاقبني ٚايٛنالٚ ٤ممذً ٞاإلعالّ
ٜ جٛىل املّٓٚت ثٛؾري ْضذ إياؾ َٔ ١ٝاالصجُاراخ ارتاص ١ااإلعجُاد
عٝر ثهؿ ٞدتُٝع املزاقبني أ ٚايٛنال ٤أ ٚممذً ٞاإلعالّ املعجُّٜٔ
َٔ قبً٘.
 حيزص املّٓٚت عً ٢إٔ مجٝع املزاقبني  /ايٛنال / ٤ممذً ٞاإلعالّ
َطًّعني عً ٢ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١اإلسزا٤اخٚ ،إٔ ثه ٕٛإسزا٤اخ إعّاد
ايجكارٜز ٚايجّااري ايًٛسضجٚ ١ٝايظ ١اايٓضب ١هلِ.
 عً ٢ادتُٝع االيجشاّ مبّ ١ْٚايضًٛى يف مجٝع َزاطٌ ايعًُ١ٝ
االْجداا.١ٝ
 دٚر املزاقة أ ٚايٛن ٌٝأ ٚممذٌ اإلعالّ يف ايعًُ ١ٝاالْجداا ١ٝيٝط
اي مجّخٌ يف عٌُ َٛظؿ ٞاالْجداااخ أ ٚطكٛم ايٓاخبني.
 ثٓبَٛ ٘ٝظؿ ٞاالْجداااخ اهٌ يباقٚ ١اطرتاّ ط ٍٛأَ ١ٜشانٌ إسزا١ٝ٥
أ ٚأخطا ٤الطعٗا خالٍ املزاقب.١
 اإلاالؽ عٔ نٌ طاالخ خزم يًكاْ ٕٛأَاّ ايضًط ١املدجصم.١
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 اطرتاّ صز ١ٜاالقرتاع يًٓاخبنيٚ ،االَجٓاع عٔ االطالع أ ٚثصٛمٜز
َعًَٛاخ شدص ١ٝط ٍٛايٓاخبني،أٚايجّخمٌ يف َٓاٚي ١أٚرام االقرتاع.
 ميهٔ يًُزاقة َجااعَٚ ١زاقب ١مجٝع ْٛاط ٞايعًُ ١ٝاالْجداا١ٝ
ٚثضش ٌٝاإلطصا٤اخ طْ ٍٛضبَ ١شارن ١ايٓاخبنيْٚ ،كٌ ْجا٥ص
االقرتاع ٚايجٛقٝع عً ٢اصجُاراخ ايٓجا٥ص إذا طًُة َٓ٘ ذيوٚ ،ثّٜٔٚ
املالطعاخ يف ستضز ايجضش ٌٝأ ٚاالقرتاعٚ ،ايجظّمز إىل َٛظؿٞ
االقرتاع طَٗ ٍٛاَِٗ ٚايجظضرياخ ايالسَ.١
 جية إٔ حيزص املزاقة أ ٚايٛن ٌٝأ ٚممذٌ اإلعالّ عً ٢إٔ ثهٕٛ
اطاق ١اإلعجُاد ارتاص ١ظاٖز ٠اشهٌ اارس يف نٌ األٚقاخ يف َزانش
ثضش ٌٝايٓاخبني أ ٚاالقرتاع أ ٚايؿزس أ ٚإعالٕ ايٓجا٥ص أ ٚاملزانش
اإلعالَ ١ٝايجااع ١يًُؿٛي ،١ٝنُا عً ٘ٝإٔ حيٌُ ادباخ ٖ ١ٜٛخاص
ا٘ ،إلازاس ٙإذا أراد أطّ َٛظؿ ٞاالْجداااخ أ ٚاألَٔ ايجأنّ َٔ ٖٜٛج٘.
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ٛ تسجٗن املٍظىٚاستىار

FORM FOR REGI STRATI O N

 املزشح/ ١َٝ االعال١ املؤصض/ ١ُت املٓعَّٚٓ : ٌ َٔ قب٠ االصجُارٙمتآل ٖذ
This form is to be completed by the Authorized Representative of Organization/
Media/Candidate.

١َ َكّم١ٗ ادتٚ أ١ املؤصض/ ١ُع املٓعْٛ شري إىلٜ ٟ يف املزاع ايذ١َيع عال

.1

:ايطًة
Please tick the type of body submitting the application

ٞيٚد
International



٢ًست
national



٢َّْ  زتجُع١ُ َٓع
Civil society organization

ٞيٚد
International



٢ًست
national



١َٝ اعال١ َؤصض
Media



 َرتشح
Candidate

: املرتشح َكّّ ايطًة/ ١َٝ االعال١ املؤصض/ ١ٍُ املٓعَٛاخ طًٛ َع.2
Information about the organization submitting the application:

Name of Organization/ Media
املرتشح/١املؤصض/١ُاصِ املٓع
/Candidate
________________________________________________________
_________________
Name of Director
 املرتشح/١ املؤصض/ ١ُط املٓعٝ٥اصِ ر
-------------------------------------------------------------------------------------------Registration No.
: ١ُرقِ اشٗاراملٓع
---------------------------------------------------------------------------------Address
١ُإ املٓعٛٓع
-----------------------------------------------------------------------------------Tel
:اهلاثـ
------------------------------------------------------------------------------------------Email
::ّْٞٚااليهرتٜايرب
------------------------------------------------------------------------------------
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 االعالّ املكرتطني يالعجُاد يف ٖذا ايطًة٢ً ممذ/ ٤نالٛاي/عّداملزاقبني
Number of accreditations requested in this application

.3

١كٝٗا دقٝ ؾ٠اردَٛاخ ايًٛاإٔ املعٚ ١كٝدٛ ايٙؾُٗح ٖذٚ  قّ قزأخْٞأقز اأ

.١ظٝصظٚ
I have read and understood this document and the information
provided is accurate
Name of Authorized Representative

املرتشح/ ١ُ املٓع/ ١ط املؤصضٝ٥ر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature

عٝقٛايج

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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:ذٜايجار

٣ٌ ؾزدٝ ثضش٠اصجُار
INDIVIDUAL FORM FOR REGISTRATION

١ٝ ايشدص١ ايبطاقٚاس ايضؿز اٛ َٔ س٠رٛص

Copy of passport /ID

) نيٝبًٍٝ ( يػري ايٛ ايّخ٠ َٔ ثأشري٠رٛص

Copy of visa page.

. ١ٝ شدص٠رٛ ص2 عّد

Two passport-size photographs

Copy of visa page;





: َاخ عٔ املزاقةًَٛع
Information about observer

Name
- - - - - - - - - - - - - - - - Nationality
- - - - - - - - - - - - - - - - Passport No
- - - - - - - - - - - - - - - - - Address in Libya
- - - - - - - - - - - - - - - - Email
- - - - - - - - - - - - - - - - Mobile
- - - - - - - - - - - - - - - - Organization/Media/ Candidate
represented:

ِاألص
- - - - - - - - - - - - - - - - -١ٝادتٓض
- - - - - - - - - - - - - - - - - ١ٜٛاهل
- - ِرق
- - - - - - - - - - - - - - - - - ٕاٛٓايع
- - - - - - - - - - - - - - - ٢ْٚااليهرت
- - - ّٜايرب
- - - - - - - - - - اهلاثـ
- - - - - - - - - ١ٗ ادت/ ١ُاملٓع/ إصِ ااملزشح

١َٝاالعال
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ثعّٗ املزاقبني ٚٚنال ٤املزشظني  ٚممذً ٢االعالّ االيجشاّ مبّ١ْٚ
ٚقٛاعّ ايضًٛى

عً ٢مجٝع املزاقبني ٚايٛنال ٤املعجُّ َٔ ٜٔقبٌ املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْجداااخ االيجشاّ ااآلث- :ٞ
 ايجك ّٝظُٝع ايكٛاْني ٚاألْعُ ١ايصادر ٠عٔ املؿٛيٚ ١ٝايكٛاْني
ايًٝبٚ ١ٝقٛاعّ ايضًٛى ايّٚي. ١ٝ
 اطرتاّ طكٛم ايٓاخبني  ٚاملزشظني ؾ ٢ايجعبري عٔ ٚسٗاخ ْعزِٖ
عز ٚ ١ٜاملشارن ١ؾ ٢االْجداااخ
 اطرتاّ ايكٛاْني ٚصًط ١املضؤٚيني عً ٢ايعًُ ١ٝاالْجداا،١ٝ
ٚاحملاؾع ١عً ٢ايٓعاّ ايعاّ  ،مبا يف ذيو َزاعا ٠دكاؾ ١ايّٚي١
املضٝؿٚ ١عاداثٗاٚ ،ايجك ّٝاأعً ٢درساخ اذتزؾ ١ٝط ١ًٝايٛقح
ٚطج ٢يف أٚقاخ ايزاط.١
 عّّ ايجمّخٌ يف صري ايعًُ ١ٝاالْجداا ١ٝأ ٚعزقًجٗا اأ ٟشهٌ َٔ
األشهاٍ.
 االيجشاّ ااذتٝاد ايهاٌَ ط ١ًٝايٛقح ٚعّّ ايجأدري عً ٢ايٓاخبني
أ ٚاملزشظني أ ٚاملٛظؿني ايزمسٝنيٚ ،ثٛخ ٞايّمق ١يف إصّار
األطهاّ ٚاصجدالص ايٓجا٥ص َٔ أديٚ ١اقع ١ٝميهٔ إدباثٗا.
 عّّ اسزا ٤اْٛ ٣ع َٔ اذتُالخ االْجداا١ٝ
 عّّ ٚيع أ ٚمحٌ أ ٚعزض أ ١ٜرَٛس صٝاص ١ٝأ ٚأيٛإ ذاخ طااع
طشا ٞا ٚخاص ١ااملزشح.
 االَجٓاع عٔ ستاٚي ١ثكّ ِٜاالرشاد ا ٚاملعًَٛاخ يًُعٓٝني ؾ٢
ايعًُ ٘ٝاالْجداا ١ٝأ ٚعٔ اعطا ٤أ ٣ثؿضري عٔ ايكاْ ٕٛادتار،٣
ٚاالَجٓاع عٔ ستاٚي ١ؾض ايٓشاعاخ.
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ٚ يع اطاق ١االعجُاد عّٓ َزاقب ١ايعًُ ١ٝاالْجداا ١ٝاشهٌ ظاٖز
يًعٝإ .
 عّّ ثصٜٛز أَٛ ١ٜاد َٔ د ٕٚاذتص ٍٛعً ٢إذٕ َضبل ٚ ،عّّ أخذ
أ ٟصٛر ٠قّ ثؤدز عً ٢صزْٚ ١ٜشاٖ ١االقرتاع.
 اإلاالؽ عٔ أ ١ٜجتاٚساخ ٚشتايؿاخ َٔ شأْٗا اإليزار اايعًُ١ٝ
االْجداا( ١ٝخاص ١ااملزاقبني ٚايٛنال ٤ؾكط).
صح عًٖ ٘ٝذ ٙايٛدٝكٚ ١االيجشاّ مبا
ٚاٗذا اثعّٗ ااطرتاّ نٌ َا ْ م
ٚرد اٗا .

االصِ  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ايجٛقٝع :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ايجارٜذ:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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َٗاّ َٛظـ ا إل عجُاد ااالدار ٠ايعاَ ١ي ًُؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْجداااخ
ٜجُجمع َضؤ ٍٚاإلعجُاد يف َهجة إعجُاد املزاقبني ااإلدار ٠ايعاَ ١يًُؿٛي١ٝ
ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ ،اصالط ١ٝقب ٍٛأ ٚرؾض طًباخ َزاقب ١ايعًُ١ٝ
االْجدااٚ ١ٝؾكاً يًشزٚط احملّد ٠اال٥ظ ١إعجُاد املزاقبني ٚٚنال٤
املزشظني ،املزؾك ١اكزار رٝ٥ط زتًط املؿٛي.١ٝ
ٚطٝر إٔ طشِ ايعٌُ صٝجضاعـ ثّرجيٝا نًُا اقرتت  ّٜٛاالقرتاع  ،ؾُٔ
األُٖ ١ٝإٔ ٜهَ ٕٛضؤ ٍٚاإلعجُاد َجظصالً عً ٢ايجّرٜة ايهايفٚ ،يّٜ٘
مجٝع َضجًشَاخ االعجُاد.
ايجشاَاخ َضؤ ٍٚاالعجُاد :
 .إعّاد ٚجتٗٝش قٛا ِ٥طًباخ ايجضش ٌٝإلعجُاد املزاقبني ٚايٛنال٤
ٚممذً ٞاإلعالّ (.راسع ال٥ظ ١احملجٜٛاخ أعال.)ٙ
 .ثٛؾري مجٝع املٛاد املطًٛا ١إلمتاّ عًُ ١ٝاصّار ايبطاقاخ دتُٝع
املزاقبني ٚايٛنال. ٤
ٚ .ثه ٕٛاطاقاخ االعجُاد عً ٢ايٓظ ٛايجاي- :ٞ
 اطاقٚ ١ن ( ٌٝي ٕٛامحز) .
 اطاقَ ١زاقة ستً / ٢دٚىل (ي ٕٛأصؿز).
 اطاق ١إعالّ ستً / ٞدٚىل (ي ٕٛأسرم).
 اطاق ١يٝـ ( ي ٕٛاخضز )
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 .االطجؿاظ آضذ اصجُاراخ ايجضشَ ٚ ٌٝزؾكاثٗا َ ،ع إعّاد
اطاقاخ االعجُاد ارتاص ١ااملٓعُاخ  ٚاهل٦ٝاخ ايّٚي. ١ٝ
 .اذتؿاظ عً ٢صشالخ االعجُاد صٛا ٤ايٛرق ١ٝا ٚااليهرت ١ْٝٚاييت
حتج ٟٛعً:٢
 امسا ٤املٓعُاخ احملً ٚ ١ٝايّٚي ١ٝاملعجُّ. ٠
 امسا ٚ ٤اٝاْاخ املّٓٚاني .
 إطصا ١ٝ٥أعّاد املزاقبني  /ايٛنال ٚ ٤ممذً ٢االعالّ
املعجُّ ٜٔيف نٌ َؤصضَٓ / ١عُ ١دٚيَ /١ٝزشح.
 .اذتزص عًَ ٢زاسع ١نٌ طًة َكّمّ ؾٛر اصجالَ٘ ٚايجأنّ َٔ
إٔ املعًَٛاخ املطًٛاٚ ١ارد ٠ؾ.٘ٝ
 .االطجؿاظ اايٓضذ األصً ١ٝدتُٝع االصجُاراخ ٚايٓضذ املٛقّعَٔ ١
َّ ١ْٚايضًٛى يف ًَؿاخ ثزثمة عضة اصِ املؤصضاخ /ايٛنال/ ٤
املٓعُاخ ايّٚي.١ٝ
 .ثٛس ٘ٝايجعًُٝاخ ملٛظؿ ٞاالعجُاد اايًشإ االْجداا ١ٝايجااع١
يًُؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ إلصّار اطاقاخ االعجُاد
يًُزاقبني/ايٛنال. ٤
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َٗاّ َٛظـ االعجُاد يف ايًشإ االْجداا ٝـ  ١ا املؿٛي ١ٝايٛطٓ١ٝ
ايعًٝا يالْجداااخ
ٜجٛىل َٛظـ االعجُاد اهٌ دتٓ ١اْجداا ١ٝااملؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْجداااخ ثضش ٌٝاملؤصضاخ احملًٚ ١ٝاعجُاد املزاقبني ٚايٛنال ٤ايجااعني
هلا ٚنذيو ممذً ٞاإلعالّ احملًٚ . ٢جية عً ٘ٝايكٝاّ ااآلث:ٞ
 .جتٗٝش قٛا ِ٥طًباخ ايجضش ٌٝالعجُاد املزاقبني ٚايٛنالٚ ٤ممذًٞ
اإلعالّ (راسع ال٥ظ ١احملجٜٛاخ أعال.)ٙ
 .ايجؿاعٌ اشهٌ َباشز َع َّٓٚت املؤصض ١أ ٚاملزشح ايزاغة
ااذتص ٍٛعً ٢االعجُاد يًُزاقبني أ ٚايٛنال ٤أ ٚممذً ٞاإلعالّ .
 .اعّ قب ٍٛايطًةٜ ،كّّ ثعًُٝاخ ٚايظ ١يًُّٓٚت ط ٍٛنٝؿ١ٝ
َٛٚعّ االثصاٍ ا٘ يًظص ٍٛعً ٢االعجُاد.
َ .عادت ١أ ٟخطأ أْ ٚكص يف املعًَٛاخ ايٛاردَ ٠ع املّٓٚت يّ٣
ثكّمي٘ طًة اذتص ٍٛعً ٢االعجُاد ،إٕ أَهٓ٘ ذيو.
 .ي٘ صالطٝاخ قب ٍٛأ( ٚرؾض) طًباخ االعجُاد .
 .عّٓ رؾض طًة االعجُاد يًُزشح أ ٚاملؤصضٜ ،١ذنز  ّٕٜٚٚأصبات
قزار ايزؾض اايهجاا ١عً ٢اصجُار ٠ايطًة.
 .ثبًٝؼ املّٓٚت اٛسٛت ٚيزٚر ٠اصجالّ اطاقاخ االعجُاد.
 .اعّ اصجالّ اطاقاخ االعجُاد ،حيزص عً ٢إٔ املّٓٚت قّ ثأنّ َٔ
صظ ١ايجؿاص ٌٝايٛارد ٠ؾٗٝا.
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ٜ .ك ّٛمبعادت ١طًباخ االعجُاد اإلياؾ ١ٝشزط إرؾام (اصجُار٠
ايجضش ٌٝايؿزدَّٚٚ ) ٣مْ ١ايضًٛى املٛقّع ١اٗا.
ٜ .ك ّٛااالطجؿاظ آضذ َٔ مجٝع ايطًباخ ٚايكزاراخ اييت مت
اختاذٖا يف ًَؿاخ خاص.١
 .اذتؿاظ عً ٢صشالخ االعجُاد اييت حتج ٟٛعً:٢
 اصِ نٌ َٓعَُ /١ؤصض ١اعالَ/ ١ٝأَ ٚزشح يّٜ٘
َزاقبني /اعالَٝنيٚ /نال.٤
 اصِ َٚعًَٛاخ اثصاٍ َّٓٚت املؤصض ١أ ٚاملزشح أٚ
ادتٗ ١االعالَ.١ٝ
 عّد املزاقبني ٚايٛنال ٤املعجُّ ٜٔيف نٌ َؤصض.١
 .االطجؿاظ ظُٝع املعًَٛاخ ادتّ ٠ّٜط ٍٛعّد االعجُاداخ
املُٓٛط ١يهٌ َؤصض ١أَ ٚزشح.
 .ايجٛاصٌ َع َٛظؿ ٢االعجُاد ااالدار ٠ايعاَ ٚ ١ثش ِّٖٜٚظُٝع
ايبٝاْاخ ٚاملعًَٛاخ  ٚاالعجُاداخ .
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اعجُاد ايضٛٝف
ميهٔ يًُؿٛي ١ٝاعجُاد ممذً ٞايبعذاخ ايزمسٚ ١ٝايضؿاراخ
املّع ٠ٛا ٚايزاغب ١ؾَ ٢زاقب ١االْجداااخ نضٛٝف ٚ.ذيو عّٓ
ايبّ ٤يف االعجُاد ايذ ٣صٝعًٔ عٓ٘ عرب مجٝع ٚصا ٌ٥اإلعالّٚ ،يف
املٛقع اإليهرت ْٞٚارتاص ااملؿٛيٚ .١ٝثه ٕٛاسزا٤اخ اعجُاد
ايضٝـ ناآلث: ٞ
رصاي ١رمسَٛ ١ٝسٗ ١اىل رٝ٥ط زتًط املؿٛي ١ٝألاّا ٤ايزغب ١يف
طضٛر االْجداااخ عً ٢إٔ ثهَ ٕٛزؾك ١اكا ١ُ٥ثجضُٔ ايبٝاْاخ
ايجاي:١ٝ
 االصِ
 ادتٓض١ٝ
 رقِ سٛاس ايضؿز
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أصبات رؾض طًباخ ا إل عجُاد
جيٛس ملٛظـ االعجُاد يف املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ رؾض أٟ
طًة اعجُاد يف اذتاالخ ايجاي:١ٝ
 .طني ٜه ٕٛايطًة غري َضجٛيف ايشزٚط املٓصٛص عًٗٝا يف ال٥ظ١
اعجُاد املزاقبني ٚٚنال ٤املزشظني ٚال٥ظ ١اعجُاد ممذً ٞاالعالّ .
 .عّّ طص ٍٛاملؤصضاخ آَ ٚعُاخ اجملجُع املّْ ٢عً ٢رقِ اشٗار َٔ
ادتٗاخ ايزمس ١ٝاملدجص. ١
 .عّّ ثكّ ِٜاٚرام االعجُاد يف املٛعّ احملّد.
جيٛس االعرتاض عً ٢أ ٟرؾض يالعجُاد ٚذيو اجكّ ِٜعزٜض ١يًُؿٛي١ٝ
ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ ثٛيح ؾٗٝا ادتٗ ١املعرتي ١ايضبة ايّاع ٞهلذا
االعرتاضٚ ،ثًجشّ املؿٛي ١ٝاايزد عً ٢ثًو ايعزٜض.١
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إصّار اطاقاخ إ عجُاد املزاقبني ٚايٛنالٚ ٤ممذً ٞاإلعالّ
ٜضُح ملٛظؿَ ٞهجة اإلعجُاد يف االدار ٠ايعاَ ١يًُؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْجداااخ أ ٚيف ايًشإ االْجداا ١ٝاإصّار اطاقاخ اإلعجُاد يًُزاقبني
ٚايٛنالٚ ٤ممذً ٞاإلعالّ اعّ قب ٍٛطًباثِٗٚ .جية إٔ حتج ٟٛاطاق١
االعجُاد عً ٢املعًَٛاخ ايجاي:١ٝ
 .شعار املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ.
 .رقِ ثضًضً٢
ْٛ .ع اإلعجُاد :
 نًَُ ١زاقة ستًَ / ٢زاقة دٚي. ٞ
 نًُٚ" ١ن."ٌٝ
 نًُ ١إعالّ ستً /ٞإعالّ دٚي.ٞ
 نًُ ١يٝـ
 .اصِ املزاقة /ايٛن /ٌٝممذٌ اإلعالّ  /ايضٝـ.
 .اصِ ادتٗ ١ايجااع هلا .
 .صٛر ٠شدص. ١ٝ
 .خجِ املؿٛي.١ٝ
ثه ٕٛاطاق ١اإلعجُاد صاذت ١ط ١ًٝؾرت ٠ايعًُ ١ٝاالْجدااَ ١ٝا مل
ثًػٗٝا املؿٛي ١ٝأَ ٚهاثة اإلاعجُاد اايًشإ االْجداا ١ٝااملؿٛي١ٝ
طضة اذتايٚ .١عًَ ٢ضجًِ اطاق ١اإلاعجُاد ايجٛقٝع عً ٢اصجالَٗا.
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ٜه ٕٛيهٌ ؾ َٔ ١٦املزاقبني ي ٕٛاطاق ١شتجًـ نايجاي:ٞ
 .ايٛن : ٌٝي ٕٛايبطاق ١أمحز
 .املزاقة ستً /٢دٚىل ( ي ٕٛايبطاق ١أصؿز)
 .اعالّ ستً /٢دٚىل (ي ٕٛايبطاق ١أسرم)
 .ايضٝـ( /ي ٕٛايبطاق ١اخضز)

صظة االعجُاد
جيٛس يًُؿٛي ١ٝايعًٝا أَٛ ٚظـ اإلعجُادَٓ ،ؿزداً أ ٚاجٛصَ َٔ ١ٝضؤٚيٞ
االعجُاد يف ايًشإ االْجداا ١ٝإيػا ٤إعجُاد أَ ٟزاقة أٚ ٚن ٌٝأ ٚممذٌ
أعالَ ٞإذا دبح أْ٘ قّ أخ مٌ آصٛص ايكاْ ،ٕٛأ ٚايًٛا٥ح ،أ ١َّْٚ ٚايضًٛى
ايصادر ٠عٔ املؿٛي ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْجداااخ.
ٜٚه ٕٛعً ٢املؿٛي ١ٝايعًٝا أَٛ ٚظـ اإلاعجُاد ،طضة اذتاي ،١ثبًٝؼ املزاقة
 /ايٛن / ٌٝممذٌ اإلعالّ ايذ ٟأيػ ٢اعجُاد ٙنجااٝا َع ذنز األصبات،
ٚثزصٌ ْضدٖ َٔ ١ذ ٙاملزاصالخ يًُّٓٚت ايذ ٟميذً٘ أ ٚادتٗ ١اييت ٜجبعٗا.

29

30

31

اصجُار ٠داخ ً : ١ٝاصجُار ٠ا متاّ اسزا٤اخ طً ة االعجُاد
تتي تعبئِ ٛذٓ االستىار ٚوَ قبن وسؤٔه االعتىاد يف املفٕضٗ ٛأٔ المجٍ ٛاالٌتخابٗ ٛوع التأكٗد عم ٜأُ الٕثائق أدٌآ وزفق ٛبّذا الطمب.










استىار ٚتسجٗن وٍظى/ ٛوؤسس / ٛجّ ٛإعالوٗٔ / ٛكٗن
استىار ٚتسجٗن فزد ٙلكن وزقب حمم٘ أ ٔكٗن ٔممجن إعالو٘.
ٌسخ ٛوَ البطاق ٛالشخصٗ ٛوع صٕرتني شخصٗتني لكن وزاقب
ٌسخ ٛوَ جٕاس السفز ٔ تأشري ٚالدخٕه لمىزاقبني ٔاالعالوٗني الدٔلٗني.
اشّار اجلىعٗ( ٛوؤسسات اجملتىع املدٌ٘ )
التفٕٖض الزمس٘ بالٍسب ٛلٕكٗن املزشح.
افاد ٚوَ اجلّ ٛاإلعالوٗ ٛالتابع هلا (ممجن اإلعالً) .
ودٌْٔ السمٕك وٕقع ٛلكن وزاقب ٔ /كٗن  /ممجن إعالو٘.

َِٗ :ال ثكبٌ ايطًباخ غري ايهاًَ١
اصِ املٓعُ_______________________________________________________________ ١
عّد املعجُّ_____________________________________________________________: ٜٔ
ـاصِ َٛظـ االعجُاد (املضجًِ) يّ ٣املؿٛي ١ٝايعًٝا يالْجداااخ_______________________________:
ثارٜذ اصجالّ ايطًة________________________________________________________ :
ثٛقٝع املضجًِ

متً ٤٢ؾ ٢طاي ١ايطًة :



َزؾٛض

صبة (أصبات) ايزؾض__________________________________________________ :
ثٛقٝع َٛظـ االعجُاد

_____________________________

خجِ املؿٛي ١ٝايعًٝا يالْجداااخ :ـ ـ____________________________________________
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