
         

 

 المؤتمر الوطني العام        
 المفوضية الوطنية العليا لإلنتخابات

 ةـــــــمجلس المفوضي       

 

 بعد االطالع:

 م وتعديالته.2011أغسطس  3صادر في على اإلعالن الدستوري املؤقت ال -

 وطنية الوطنية العليا لالنتخابات.م بشأن إنشاء املفوضية ال2013( لسنة 8وعلى القانون رقم ) -

 الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.م بشأن انتخاب 2013( لسنة 17وعلى القانون رقم ) -

 ميالدية.21/9/2013ما جاء في محضر االجتماع )الرابع عشر( ملجلس املفوضية املنعقد بتاريخ وعلى  -

وبعد االطالع على اإلعالن الدولي ملبادئ مراقبة االنتخابات ومدونة السلوك الدولية ملراقبي   -

 االنتخابات،

 (1ادة )ـــمال 

 اتـــــــتعريف

املفوضية ملراقبة العملية االنتخابية لصالح شخص معتمد من قبل  ب:ــــــــــــمراقال .1

 منظمة أو هيئة مسجلة محلية أو دولية.

كل منظمة أو هيئة دولية أو محلية مسجلة لدى املفوضية الوطنية  مجموعة المراقبين: .2

 العليا لالنتخابات ملراقبة العملية االنتخابية بهدف التقييم وإصدار التقارير في شأنها.

كل ليبي ذو أهلية تم قبول طلب ترشحه النتخابات الهيئة  ح:ـــــــــــــــالمرش .3

 التأسيسية.

املفوضية لغرض مراقبة  املرشح وتعتمدهم يفوضهم أو أكثركل شخص  ح:ـــــــوكيل المرش .4

 سير العملية االنتخابية.

 شخص م   دوب:ـــــــــــــالمن .5
 
املحلية إلتمام ف من قبل املنظمة أو الهيئة الدولية أو كل

 كافة إجراءات تسجيل واعتماد املراقبين.

عرب عن رغبته في متابعة العملية االنتخابية أو تدعوه شخص ي   ف:ــــــــــــالضي .6

القليمية ماس ي أو املنظمات او أعضاء السلك الديبل ابعة االنتخابات بعد اعتماده مثلاملفوضية ملت

 ..والدولية في ليبيا

 

 

 

المرفقة بقرار مجلس  الئحة المراقبين ووكالء المرشحين

 ميالدية 2013لسنة  (65)المفوضية رقم 

 



 .هو املسؤول عن محطة االقتراع رف:ــــــــــالمش .7

التابعة  اللجان االنتخابيه ومكاتباملفوضية الوطنية العليا لالنتخابات  ة:ــــــــالمفوضي .8

 لها.

 .انتخابيةلجنة تنشؤها املفوضية إلدارة االنتخابات في كل دائرة  ة:اللجنة االنتخابي .9

من تسجيل املرشحين وتسجيل   بدء  النتخابية تشمل مراحل العملية ا العملية االنتخابية: .10

   الناخبين
 
 ائج.نتإلى اإلعالن عن ال ثم االقتراع والفرز وصوال

ها صورة وبيانات املراقب أو الوكيل بطاقة صادرة عن املفوضية في اد:ــــعتماالبطاقة   .11

 .املعتمد وفق مواصفات محددة تعطيه الصفة القانونية للعمل املكلف به

 ه نموذج طلب االعتماد: .12
 
يتضمن و املراقب أو الوكيل  بل املفوضية يملؤهد من ق  ع  و النموذج امل

 كافة املعلومات والبيانات العتماده.

 وكـــــــمدونة السل .13
 
لغرض توجيه سلوك  : هي مجموع املبادئ امللزمة واملقررة دوليا

 املشاركين في املراقبة االنتخابية.

 (2ادة )ـــالم 

 ةـــــأحكام عام

 قيامن أجل انتخابات ديمقراطية وشفافة وذات مصد ةصر مهماعن املراقبون  .1
 
 ة. هم مستقلون ماديا

 
 
رير حول االتقوتقديم  مراقبة العملية االنتخابيةورهم على د يقومو  املفوضيةعن الحكومة و  ومعنويا

 .قتها مع املعايير الدوليةنزاهتها ومطاب

سمح  .2 القيام بمهام املراقب  ،وكالء املرشحينلو  الثقافةاملسجلة لدى وزارة املجتمع املدني  ؤسساتملي 

نظر في طلبات االعتماد وفق لة املختصة باالوحيد وهي الجهةمن قبل املفوضية  مشريطة اعتماده

 القانون وهذه الالئحة.في  نصوص عليهاالجراءات املا

العملية االنتخابية، املسجلة لدى املفوضية ملراقبة شتى جوانب تقدم املنظمات املحلية والدولية  .3

 قائمة بأسماء مراقبيها لالعتماد.

  أي مراقب فردي لن تعتمدو إال مجموعات املراقبين.  ال تسجل املفوضية .4
 
 .فيها ال يكون عضوا

 .السابق دكرهاشروط الاملفوضية االعتماد للضيوف بناءا على  تمنح .5

واالقليمية ومؤسسات املجتمع  للمنظمات الدوليةتصدر املفوضية دعوة عامة ملراقبة االنتخابات  .6

 .دول الرسميين املعتمدين في ليبياوممثلي ال والدولية ةاملدني املحلي

 بين الدوليين في مقر اإلدارة العامة باملفوضيةاعتماد املراق : يكون على النحو التاليالعتماد يجري ا .7

ويتم اعتماد الوكالء بعد ، التابعه لهااللجان االنتخابيه في  املرشحين وكالءو  واعتماد املراقبين املحليين

 
 
 .تسمية املرشحين والتصديق على طلبهم نهائيا

 

ا املفوضية مع اإللتزام التي تصدره هماملوافقة على مدونة السلوك الخاصة ب والوكالء على املراقبين .8



حول  ووكالئهممراقبيهم إعالم وتدريب  ليةمسؤو  واملرشحين املراقبين منظمات وتقع علىبمضمونها، 

 مدونة السلوك. العملية االنتخابية وأحكام 

 أو وكيله املرشح الذي أخل مراقبهاملنظمة أو سحب اعتمادها أو تسجيلها عن ايجوز للمفوضية  .9

 . مع شرح األسباب بمدونة السلوك

وكيل أو سحب الراقب أو املمراجعة القرار في شأن سحب االعتماد عن  يجوز ملجلس املفوضية .11

 .ايكون قرار املجلس نهائيو رشح. املراقبة أو امل سجيل منظمةت

ستبذل املفوضية كل ما في وسعها لتسهيل نشاطات الرقابة للمراقبين والوكالء املعتمدين، ولكنها  .11

 تقديم أي دعم إداري أو مالي.  عن ليست مسؤولة عن وسائل نقلهم أو أمنهم أو اتصاالتهم أو 

 (3ادة )ـــالم

 وإجراءات اعتماد المراقبين ووكالء المرشحينشروط 
 أوال: شروط االعتماد 

 املراقبون املحليون: . أ

 .أن يكون ليبي الجنسية .1

 .سنة وأن يكون كامل األهلية 18أال يقل عمره عن  .2

 الحياد واالستقاللية والنزاهة. .3

 .عدم الترشح لالنتخابات .4

  .عدم االنتماء السياس ي .5

 .مرشح الحمالت االنتخابية ملصلحة أيعدم املشاركة بأي شكل في  .6

 .بالقوانين واللوائح واالجراءات االنتخابيةالدراية  .7

مؤسسات املجتمع املدني املعتمدة من وزارة الثقافة واملجتمع  أن يكون ممثال إلحدى .8

 املدني.

9.  
 
 .بل املفوضيةد من ق  ع  ملء نموذج طلب االعتماد امل

 .تزام بقواعد مدونة السلوكلالتعهد باال .10

 المراقبون الدوليون . ب

 يجب أن تتوفر في كل من يرغب القيام بأعمال مراقب دولي الشروط التالية:

 الحياد واالستقاللية والنزاهة والخبرة. .1

تمثيل منظمة أو هيئة دولية حكومية أو غير حكومية معترف بها، يكون من ضمن  .2

 .ة االنتخاباتبنشاطاتها األساسية مراق

 

من قبل املفوضية أو أعربوا عن رغبتهم في املراقبة على أن يكون قد تمت دعوتهم  .3

 االنتخابات.



 .الدراية بالقوانين واللوائح واالجراءات االنتخابية .4

 ملء نموذج طلب االعتماد املعد من قبل املفوضية .5

 .د بااللتزام بقواعد مدونة السلوكالتعه .6

 وكالء المرشحين  . ج

 تسمية وكيل تتوفر فيه الشروط اآلتية: يشترط في املرشح

 .أن يكون ليبي الجنسية  .1

 .سنة 18أال يقل عمره عن  .2

 .أن يكون كامل األهلية .3

 .أن ال يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره .4

 فوضا من املرشح بموجب توكيل رسمي.أن يكون م .5

 ءات االنتخابية.الدراية بالقوانين واللوائح واالجرا .6

 .ملء نموذج طلب االعتماد املعد من قبل املفوضية .7

 .التعهد بااللتزام بقواعد مدونة السلوك .8

 ثانيا : إجراءات االعتماد

  تتم اإلجراءات كالتالي:

 ملء نموذج طلب االعتماد املعد لهذا الغرض من قبل املفوضية. .1

 .ومدونة السلوكالتوقيع على التعهد املتعلق بااللتزام بالقوانين  .2

ن جواز السفر وصورة ع راقبين املحليين ووكالء املرشحينن البطاقة الشخصية بالنسبة للمصورة ع .3

 .وتأشيرة الدخول بالنسبة للمراقبين الدوليين

 وكالءأو قائمة بأسماء أو دولية محليةة أو منظمة إذا كان الطلب مقدم من هيئ راقبينقائمة بأسماء امل .4

 وتفويض مندوب لكل قائمة.وتسمية  املرشحين

 صورتين شمسيتين لكل مراقب أو لكل وكيل مرشح. .5

والتي  اللجان االنتخابيةاملحليين ووكالء املرشحين إلى  ملراقبينعتماد اال املطلوبة يتم تقديم املستندات  .6

 مقر اإلدارة العامة في تتولى بدورها إصدار البطاقات. ويتم تقديم مستندات اعتماد املراقبين الدوليين

 خالل الفترة الزموذلك  ،للمفوضية
 
  علن عنها املفوضية، ولننية التي ت

 
قبل أي طلبات تقدم بعد ت

 واملوقع اإللكتروني للمفوضية. ن من خالل وسائل اإلعالموسيكون اإلعال  ،املحدد وعدامل

 عتماد.بالنظر في طلبات اال  باللجان االنتخابيهأو  مكاتب االعتماد باإلدارة العامة للمفوضيةتقوم  .7

 

تصدر املفوضية بطاقات اعتماد رسمية لكل األشخاص الذين يستوفون شروط االعتماد، وسيتم  .8

 توزيعها من نفس املكتب الذي تم تقديم الطلب فيه.



 (4المادة )

 حقوق المراقبين ووكالء المرشحين 

تخابية لجميع املتعلقة بالعملية االنستقوم املفوضية بتسهيل الحصول على املعلومات والبيانات  .1

 .املعتمدين ووكالء املرشحين املراقبين

كامل النفاذ الحرية لغرض مراقبة العملية االنتخابية، يتمتع املراقبون املعتمدون ووكالء املرشحين ب .2

 .في شتى مراحلها إلى جميع املواقع االنتخابية

ومدونة  اإلعالن الدولي ملبادئ مراقبة االنتخاباتيتمتع املراقبون بشتى الحقوق املنصوص عليها في  .3

  السلوك الدولية ملراقبي االنتخابات.

أو محطة  مركز في أي املراقبة ووكالء املرشحين املعتمدين في أي من مكاتب املفوضية  يحق للمراقبين .4

 .وخارجها لبيبا اقتراع  داخل

مع تقديم  ارسمي اتقرير   هذه األخيرة تصدر  تهم، وعليهراقبون مالحظاتهم إلى رئيس منظميرفع امل .5

 .وتقدمه للمفوضيه لحجج الداعمةالبراهين وا

 (5المادة )

 اجبات المراقبين ووكالء المرشحينو

 يتعين على املراقبين أثناء مباشرة مهامهم االلتزام بما يلي:

تطبيق القانون االنتخابي ولوائح املفوضية في جميع مراحل العملية االتنخابية، واحترام  رصد .1

 كافة القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا.

 داب العامة.واآل  االلتزام بالنظام .2

 بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبالد. لدوليينالتزام املراقبين ا .3

املسؤولين عن االنتخابات  املشرفين على محطات االقتراع حسن التعامل تجاهالحرص على  .4

 .ن وغيرهم من املعنيينوالناخبي

 لفت انتباه ولكن يجوز لهأن يتدخل في العملية االنتخابية تحت أي ظرف كان. ال يجوز ألي مراقب .5

بحق  املفوضية موظفو  حتفظيطرحه من مسائل، و  شاءيما  إلىأو مدير املركز  مشرف املحطة

فع إليهم ت  .والتصرف حسب الحاجةقييم ما ر 

 .مهام املراقبة مارسةبصورة مستمرة وفي مكان ظاهر أثناء م احمل بطاقة االعتماد بصفته مراقب .6

 

 

واالمتناع عن اإلدالء بأي تصريحات للعموم من شأنها التشكيك في مصداقية  الحياد رام مبدأاحت .7

 العلمية االنتخابية أو الدعوة أو التحريض على العنف. 

 لمرشحين.تلك التابعة لعدم ارتداء أو حمل أي شعارات أو ألوان أو رموز تماثل أو تشبه أي من  .8

 .املشرفاالقتراع إال بإذن من  ز ن استعمال أي آلة تصوير داخل محطة / مركاالمتناع ع .9



 .لجوال داخل مراكز االقتراع والعدعدم استعمال الهاتف ا .10

 .عدوانية واحترام الذوق العامية وعدم التصرف باالنتخابعدم حمل السالح على كل املواقع  .11

 االقتراع. االعالن عن نهايةعدم التطرق إلى نتائج االنتخابات قبل  .12

 كالء املرشحين.بالنسبة لو الوكالةااللتزام ضمن حدود  .31

 (6المادة )

 مدونة السلوك للمراقبين ووكالء المرشحين

مبادئ مضمون "إعالن  هم من قبل املفوضية باحتراميلتزم املراقبون والوكالء الذين تم اعتماد .1

 ". مدونة قواعد السلوك ملراقبي االنتخابات الدوليين"و "املراقبة الدولية لالنتخابات

عن ضمان معرفة مراقبيهم أو وكالئهم املعتمدين  ن مسؤولواملرشحي ةاملراقب منظماتيكون كل من .2

ذه القوانين وسيكونو مسؤولين عن أية مخالفة له ،بجميع القوانين واألنظمة ومدونات السلوك هذه

 نهم.والتشريعات قد تصدر ع

 (7المادة )

 المخالفات والعقوبات

 ووكالء املرشحين في الحاالت اآلتية:يحق للمفوضية إلغاء اعتماد املراقبين 

 مخالفة القوانين والتشريعات النافذة في الدولة.

 ة إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك الدولية.فمخال

 .رتكبه املراقب أو الوكيلاإلبالغ عن أي إخالل ي أو مدير املركز  يتولى مشرف املحطة

ين فيها إذا ما دعت الضرورة لذلك الحد من عدد املراقبين املتواجد الفرز االقتراع و يحق ملشرف محطة 

 .في الداخلعلى النظام لغرض الحفاظ 

 

 

 

 

 

 

 

 
وكـــــمدونة السل  

 تعهد اإللتزام بالقوانين وقواعد السلوك للمراقبين ووكالء املرشحين

  والقوانين الليبية ذات الصلة وقواعد التقيد بجميع القوانين واألنظمة الصادرة عن املفوضية

 السلوك الدولية.

 الرسميين ممارسة املهام بمهنية عالية واتباع جميع التعليمات املقدمة من املسؤولين. 



 في التعبير عن وجهات نظرهم بحرية واملشاركة في االنتخابات. ترام حق جميع الناخبين واملرشحيناح 

 العملية االنتخابية، واملحافظة على النظام واحترام الغير،بما  رام القوانين وسلطة املسؤولين عناحت

ية طيلة الوقت وحتى في داتها، والتقيد بأعلى درجات املهنفي ذلك مراعاة ثقافة الدولة املضيفة وعا

 أوقات الراحة.

 .عدم التدخل في سير العملية االنتخابية أو عرقلتها بأي شكل من األشكال 

  ل طيلة الوقت وعدم التأثير على الناخبين أو املرشحين أو املوظفين الرسميين، الكام بالحيادااللتزام

 وتوخي الدقة في إصدار األحكام واستخالص النتائج من أدلة واقعية يمكن إثباتها.

 أثناء عملية املراقبة. ملة دعائية نيابة عن املرشحينعدم القيام بح 

 أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي عدم االتصال بأي ناخب، وعدم وضع أو حمل أو عرض 

 .أو خاصة باملرشح

 .وضع بطاقة االعتماد عند مراقبة العملية االنتخابية بشكل ظاهر للعيان 

  عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق، وعدم أخذ اي صورة قد تؤثر على سرية

 ونزاهة االقتراع.

  شأنها اإلضرار بالعملية االنتخابية.اإلبالغ عن أي تجاوزات ومخالفات من 

  االمتناع عن محاولة تقديم اإلرشاد أو املعلومات للمعنيين في العملية االتنخابية أو عن إعطاء أي

 االمتناع عن محاولة فض النزاعات.عن القانون الجاري و  تفسير 

 وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة وااللتزام بها.


