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 1االستمارة 

  المراقبة أجل من اعتماد على للحصول أو جھة إعالمیةمرشح منظمة او  أو مؤسسة تسجیل

 

  .المؤسسة االعالمية / المرشح/  لمنظمة ا مندوب قبل من االستمارة هذه تملئ
 

 : لطلبا مقدمةأو الجهة  المنظمة  او المؤسسة نوع إلى يشير الذيع المرب في عالمة ضع )1(
  منظمة دولية 

 لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية من عليها موافق
 مرشح 

 لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية من عليها موافق   
 مدني مجتمع مؤسسة 

         المدنى والمجتمع الثقافة وزارةل قب الشهارمنرقم ا          
  مؤسسة اعالمية 

 محلى                                    دولى  
  
 

 : الطلب مقدم المرشح/  المنظمة/ المؤسسة حول معلومات )2(

 __________________________________________: المرشح/المؤسسة/المنظمة اسم .1

 __________________________________________________________العنوان .2

 _________________________ :الفاكس___________________________ : الهاتف .3

 ___________________________________________________: البريدااللكتروني .4
 

 :   الطلب هذا في لالعتماد الوكالءالمقترحين/عددالمراقبين .5

  
 

 : االعتمادت اتمام  اجراءا  عن المسؤول/  المرشح / المؤسسة/ المنظمةفى  مندوبمعلومات عن ال )3(

  __________________________________________________________: االسم
  _________________________________________________________: العنوان

  _______________________ :الھاتف____________________:  الشخصية البطاقة رقم
  _____________________________: البریدااللكتروني _____________________ :: الفاكس            
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 : المندوب مهام )4(

 المفوضية ومكتب المرشح/المنظمة/المؤسسة بين المتبادلة والمراسالت الوثائق جميع وتسليم استالم .1
 اللجنة االنتخابية في

 .الزمة معامالت او تعهد أي على التوقيع .2
 تعبئتها على والحرصمن قبل كل مراقب  عليها الموقّع السلوك ومدونات االتصال معلومات جمع .3

 .االعتماد عن للمسؤول وتسليمها
 .المراقبين على وتوزيعها لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية تصدرها التي االعتماد بطاقات استالم .4
 أوالمؤسسة للهيئة وتسليمها النتخابات العليا الوطنية المفوضية تصدرها التي المعلومات استالم .5

 .أوالمنظمة
 .السلوك مدونة على واطّلعوا للتدريب خضعوا قد المعتمدين المراقبين جميع يكون أن على الحرص .6
 . عمله خالل تحدد أخرى مهام يا .7

  
    

  . وصحيحة دقيقة فيها الواردة المعلومات وبأن الوثيقة هذه وفهمت قرأت قد بأني أقر
  ...........................:................................. المرشح /المنظمة /  المؤسسة مندوب
  .........:.......................................التوقيع
  ....:............................................المكان
 ........./............................/.....  :  التاريخ
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     2  االستمارة

لنموذج الفردى    عتماد االللحصول على  ممثل االعالم / وكیل / مراقب  لكلا

 

 
  :و ترفق بالوثائق التالية  ،المؤسسة االعالمية / المرشح / مندوب المنظمة   قبل من االستمارة هذه تملئ

  صورة من جواز السفر  او البطاقة الشخصية. 
  للمراقبين  وممثلى االعالم الدولى( صورة من تأشيرة الدخول.(  
  صورة شخصية  2عدد.  
 
  

  : معلومات عن  المراقب 
  

  ...............................:..................................................بالكامل  األسم

  .......................................................................................:..........العمر 

  ..:..............................................................................نوعها / الهوية

  ........................:.............................................العنوان 

  :......................................................مكتب اللجنة االنتخابية 

  .................................:االعالمية  المؤسسة/ المنظمة  /المرشحا إسم

  : ...................................................................الهاتف 

  ............................................................البريد االلكترونى 
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  للمراقبین و وكالء المرشحین وقواعد السلوك  مدونةتعھد اإللتزام ب
  

  
  التقید بجمیع القوانین واألنظمة الصادرة عن المفوضیة والقوانین اللیبیة ذات

 .الصلة وقواعد السلوك الدولیة
  ممارسة المھام بمھنیة عالیة واتباع جمیع التعلیمات المقدمة من المسؤولین

 .الرسمیین
  احترام حق جمیع الناخبین والمرشحین في التعبیر عن وجھات نظرھم

 .بحریة والمشاركة في االنتخابات
  احترام القوانین وسلطة المسؤولین عن العملیة االنتخابیة، والمحافظة على

لغیر،بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضیفة وعاداتھا، النظام واحترام ا
 .والتقید بأعلى درجات المھنیة طیلة الوقت وحتى في أوقات الراحة

 عدم التدخل في سیر العملیة االنتخابیة أو عرقلتھا بأي شكل من األشكال. 
  االلتزام بالحیاد الكامل طیلة الوقت وعدم التأثیر على الناخبین أو المرشحین

أو الموظفین الرسمیین، وتوخي الدقة في إصدار األحكام واستخالص النتائج 
 .من أدلة واقعیة یمكن إثباتھا

 عدم القیام بحملة دعائیة نیابة عن المرشحین أثناء عملیة المراقبة. 
  عدم االتصال بأي ناخب، وعدم وضع أو حمل أو عرض أیة رموز سیاسیة

 .مرشحأو ألوان ذات طابع حزبي أو خاصة بال
 وضع بطاقة االعتماد عند مراقبة العملیة االنتخابیة بشكل ظاھر للعیان. 
  عدم تصویر أیة مواد من دون الحصول على إذن مسبق، وعدم أخذ اي

 .صورة قد تؤثر على سریة ونزاھة االقتراع
 اإلبالغ عن أي تجاوزات ومخالفات من شأنھا اإلضرار بالعملیة االنتخابیة. 
  االمتناع عن محاولة تقدیم اإلرشاد أو المعلومات للمعنیین في العملیة

االمتناع عن محاولة واالتنخابیة أو عن إعطاء أي تفسیر عن القانون الجاري 
 .فض النزاعات

  .وبھذا أتعھد باحترام كل ما نصت علیھ ھذه الوثیقة وااللتزام بھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التوقیع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اإلسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التاریخ
 


