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بيان �صحفي �صادر عن ال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية حول الفرتة
ال�صباحية من عملية االقرتاع
ويغطي الفرتة ال�صباحية من ال�ساعة � 07:30صباح ًا ولغاية � 08:30صباح ًا

طرابلس  20 -فرباير 2014

إن الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة إذ تســتغل هــذا البيــان لتجديــد التهنئــة لجميــع أبنــاء شــعبنا الليبــي
مبــن فيهــم مــن ناخبــن ومراقبــن ومرشــحني وجميــع املســؤولني عــن إنجــاح العمليــة االنتخابيــة مبناســبة
هــذا اليــوم الدميقراطــي بامتيــاز الــذي جــاء نتيجــة لثــورة الشــعب الليبــي العظيمــة وتتويجـاً لجهــود الثــوار
والشــهداء رحمهــم اللــه وجزاهــم كل الثــواب.
لقــد نظمــت الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة عمليــة مراقبــة ليــوم االقـراع النتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغة
مــروع الدســتور باالعتــاد عــى املعايــر العامليــة لالنتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة ،حيــث نــرت
الشــبكة مــا يزيــد عــن ( )500مراقــب ومراقبــة يف مــا يزيــد عــن ( )450مركــز اق ـراع ضمــن ( )8دوائــر انتخابيــة،
منهــم ( )%22نســاء ،حيــث يشــكل هــوالء املراقبــون مــا يزيــد عــن ( )31%مــن مجمــل عــدد املراقبــن الذيــن تــم
اعتامدهــم مــن قبــل املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخــاب.
وخــال الفــرة الصباحيــة مــن يــوم االقـراع تــم إجـراء االتصــال األول خــال الفــرة مــا بــن الســاعة ( )08:15صباحاً
والســاعة ( )09:00صباح ـاً مــع املراقبــن املنترشيــن يف امليــدان ألجــل الحصــول عــى نتائــج مراقبتهــم الصباحيــة،
كــا تــم اســتقبال العديــد مــن املكاملــات عــى الخــط الســاخن الــذي خصصتــه الشــبكة للمراقبــن الســتقبال
الشــكاوي والحــوادث املتعلقــة بيــوم االقـراع وقــد خلــص فريــق عمــل الشــبكة إىل مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

افتتاح مراكز/حمطات االقرتاع

أفــاد املراقبــن املتواجديــن يف مراكــز االق ـراع يف الدوائــر الرئيســية التــي تغطيهــا الشــبكة الليبيــة مبــا فيهــا مــن
محطــات اق ـراع قــد فتحــت يف املوعــد املحــدد لعمليــة االنتخابيــة وهــو الســاعة ( )08:00صباح ـاً ،إال أن بعــض
املراقبــن يف عــدد مــن محطــات االقـراع أفــادوا أنهــا قــد تأخــرت يف افتتــاح أبوابهــا الســتقبال الناخبــن ،مثــل مركــز
النســاء الخالــدات ومركــز تاقرفــت يف طرابلــس حيــث تــم افتتاحهــا بعــد الســاعة ( )08:30صباحـاً ،كــان أن هنــاك
نســبة كبــرة مــن محطــات االقـراع تأخــرت يف اإلفتتــاح بحــوايل ( )15دقيقــة ،باإلضافــة إىل عــدم افتتــاح مركــز حــي
الكرامــة يف ســبها عــى ســبيل املثــال حتــى لحظــة إصــدار التقريــر.
كذلــك أكــد مراقبــوا الشــبكة أن املراكــز االنتخابيــة املوجــودة يف كل مــن مــرزق ضمــن دائــرة أوبــاري وربيانــة
ضمــن دائــرة الكفــرة جنــوب البــاد مل تفتــح أبوابهــا وذلــك لعــدم وصــول املــواد الالزمــة لعمليــة االق ـراع
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بســبب منــع موظفــي املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات مــن قبــل بعــض املســلحني يف تلــك املناطــق
املذكــورة ســالفاً ،والتــي تضــم مــا مجموعــه ( )5مراكــز انتخابيــة يف دائــرة مــرزق الفرعيــة مبــا مجموعــه
( )8,395ناخــب وناخبــة و ( )2مركــز انتخــايب يف دائــرة الكفــرة الفرعيــة مبــا مجموعــه ( )1,322ناخــب وناخبــة.
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وهنــا تؤكــد الشــبكة الليبيــة عــى رضورة إضطــاع جميــع املؤسســات املعنيــة بالعمليــة االنتخابيــة وخصوصـاً
األمنيــة بدورهــا إلنجــاح هــذه العمليــة ،بحيــث يتمكــن جميــع املواطنــن مــن الوصــول إىل مراكــز االق ـراع
بشــكل آمــن وســهل دون وجــود أي ضغوطــات عليهــم لــإدالء بأصواتهــم بشــكل حــر ورسي.
وكذلــك التأكيــد عــى تطبيــق الفقــرة األوىل املــادة ( )21مــن قانون االنتخــاب رقــم ( )17لســنة  2013وتعديالته
والتــي تنــص عــى أنــه «إذا تعــذر يف أحــد مراكــز االقـراع إجـراء االقـراع يف ذلــك اليــوم تعلــن املفوضيــة خــال
أربــع وعرشيــن ســاعة عــن موعــد ومــكان االق ـراع يف مــدة ال تتجــاوز أســبوعاً مــن تاريــخ املوعــد األول»،
وذلــك ليتســنى لجميــع املواطنــن الذيــن يزيــد عددهــم عــن ( )9آالف مواطــن ليبــي مســجل لالنتخابــات مــن
مامرســة حقــه الرشعــي يف االقـراع.
كــا تطالــب الشــبكة مــن جميــع القــوى الوطنيــة تحكيــم املنطــق والعقــل واالبتعــاد عــن العنــف الــذي يهــدد
ســامة املواطنــن ويعيــق العمليــة االنتخابيــة ،وليــس مــن حــق أي مواطــن بغــض النظــر عــن توجهــه الســيايس
أو مقاطعتــه للعمليــة االنتخابيــة أن مينــع مواطــن آخــر مــن مامرســة حقــه االنتخــايب.

املواد املطلوبة للبدء بعملية االقرتاع يف مراكز/حمطات االقرتاع

أفــاد املراقبــن املتواجديــن يف الدوائــر االنتخابيــة التــي تغطيهــا الشــبكة أن محطــات اق ـراع كانــت مجهــزة
بالكامــل بجميــع املــواد الحساســة والرضوريــة لبــدء عمليــة االقــراع واســتقبال الناخبــن ،وقــد ظهــر أن
االســتعدادات التــي بذلتهــا املفوضيــة كانــت عــى درجــة كبــرة يف أغلــب مراكــز االق ـراع ،وكــا وقــد وفــرت
املفوضيــة خلــوات إال أنــه الحــظ بعــض املراقبــن أن عــدد مــن املحطــات تتضمــن خلــوات ال تضمــن الرسيــة
بســبب كونهــا متقاربــة مــن بعضهــا ويســتطيع أي ناخــب مشــاهدة الناخــب الــذي جنبــه مثــل مركــز قرطبــة
يف حــي األندلــس يف طرابلــس.

التواجد الأمني

أفــاد العديــد مــن مراقبــي الشــبكة الليبيــة أنــه مل يكــن هنــاك أي تواجــد أمنــي أمــام مراكــز االقـراع يف الفــرة
التــي تســبق االفتتــاح بحيــث يتــم حاميــة هــذه املراكــز وحفــظ األمــن فيهــا مــع مالحظــة بــدء قــدوم قــوات
األمــن بشــكل متــوايل ،مثــل مركــز أحمــد قنابــة ومركــز النســاء الخالــدات ومركــز الشــموخ يف دائــرة طرابلــس
وكذلــك عــدد مــن مراكــز االقـراع يف دائــرة غــات.
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احلمالت االنتخابية

الحظــت الشــبكة أن الحمــات االنتخابيــة الزالــت موجــودة بالقــرب مــن مراكــز االق ـراع وهــو األمــر الــذي
يتعــارض مــع قانــون وإج ـراءات االق ـراع التــي تنــص رصاحــة عــى الصمــت االنتخــايب وبالتــايل التأثــر عــى
خيــارات الناخبــن ،ولهــذا تدعــو الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة رضورة اتخــاذ جميــع اإلج ـراءات التــي
تحــد مــن هــذه التجــاوزات ورضورة الحــد مــن التأثــر عــى حريــة الناخبــن وإرادتهــم ،كذلــك الحــظ مراقبــوا
الشــبكة أن هنــاك عــدد مــن الرســائل النصيــة القصــرة يتــم إرســالها يف كل مــن طرابلــس وبنغــازي بشــكل
عشــوايئ للمواطنــن للتصويــت لصالــح مرشــحني معينــن.

ذوي االحتياجات اخلا�صة

رصــد فريــق مراقبــي الشــبكة أن هنــاك عــدد مــن مراكــز االقـراع مل تكــن مؤهلــة الســتقبال ذوي االحتياجــات
الخاصــة وهــو األمــر الــذي يصعــب املهمــة أمــام هــذه الفئــة ويحرمهــا حقهــا يف االنتخــاب يف بعــض األحيــان،
مــع العلــم أن املفوضيــة قــد خصصــت مراكــز لــذوي االحتياجــات الخاصــة.

�إجراءات االفتتاح

ســجل فريــق مراقبــي الشــبكة شــفافية كبــرة يف تعامــل موظفــي املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات يف
مرحلــة افتتــاح محطــات االق ـراع حيــث أتيــح لجميــع املراقبــن وجميــع وكالء املرشــحني الذيــن حــروا إىل
مراكــز االق ـراع بحضــور مرحلــة افتتــاح الصناديــق والتأكــد مــن ســامة وجاهزيــة هــذه الصناديــق لالق ـراع
وكذلــك عملــت لجــان االق ـراع عــى تطبيــق التعليــات الخاصــة بإقفــال الصناديــق باإلقفــال الخاصــة قبــل
البــدء بعمليــة االق ـراع ،كــا وســمح لهــم بحضــور االق ـراع حتــى ســاعة إعــداد هــذا التقريــر دون إشــكاالت
تذكــر ،إال أنــه لوحــظ غيــاب الكثــر مــن وكالء املرشــحني عــن مراكــز االق ـراع.

�إجراءات االقرتاع

رصــد فريــق مراقبــي الشــبكة العديــد مــن الحــوادث املتفرقــة مثــل عــدم فهــم بعــض موظفــي االقـراع آلليــات
التصويــت ،مثــل مركــز ابــن الهيثــم ومركــز املنــار يف طرابلــس حيــث مل يقــم املوظفــن باإلعــان عــن عــدد أوراق
االق ـراع املســتلمة ،كــا مل يتبــع املوظفــن إج ـراءات االفتتــاح بشــكل يتــاىش مــع دليــل اإلج ـراءات يف مركــز
صــاح الديــن يف طرابلــس املركــز عــى ســبيل املثــال ،كذلــك يقــوم موظفــوا أحــد املراكــز يف حــي األندلــس
بــرح آليــة االقـراع مــن خــال التأشــر عــى مرشــحني معينــن وهــو مــا يخالــف التعليــات الــواردة يف دليــل
اإلجـراءات الخــاص باالقـراع والعــد والفــرز والتــي تؤكــد عــى رضورة بقــاء موظفــي املفوضيــة بشــكل محايــد.
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�أوراق االقرتاع

والحــظ مرقبــوا الشــبكة أن هنــاك عــدد مــن الناخبــن يرفضــون اســتالم ورقــة االقـراع الخــاص بالنســاء ويقــوم
باســتالم ورقــة االق ـراع الخاصــة باالق ـراع العــام فقــط ،كــا الحــظ مراقبــوا الشــبكة أن هنــاك العديــد مــن
الحــاالت التــي مل يســتطع فيهــا الناخبــن املســجلني مــن العثــور عــى اســائهم ضمــن قوائــم الناخبني ،وســتقدم
الشــبكة توضيحـاً مفصـاً عنهــا يف بيانهــا الالحــق.
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وأخ ـرا ً ،إن الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة إذ تدعــوا املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات والقــوات
األمنيــة والجيــش إىل تحمــل مســؤولياتهم والحفــاظ عــى األمــن وتســهيل مهمــة االنتخــاب والحفــاظ عــى
حــق الناخبــن يف االقـراع وتدعــو الشــبكة أهلنــا يف كل أرجــاء ليبيــا إىل التحــي بالصــر والحفــاظ عــى العمليــة
االنتخابيــة واالبتعــاد عــن العنــف.

تعريف بال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية

الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعــة منظــات
مجتمــع مــدين ليبيــة ،وتعمــل هــذه الشــبكة يف عــدة مجــاالت تنمويــة مختلفــة بهــدف متكــن املجتمــع الليبــي
وتعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة واملجتمــع املــدين والعدالــة االجتامعيــة التــي تقــوم عــى أســاس العدالة واملســاواة
بــن كافــة املواطنــن بــدون متييــز.
كــا تســعى الشــبكة لضــان دميقراطيــة وعدالــة وحريــة ونزاهــة االنتخابــات يف ليبيــا عــى مختلــف أنواعهــا
ودرجاتهــا لــذا تقــرر أن تكــون مشــاركتها يف مراقبــة إنتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغــة مــروع الدســتورهي
أول مــروع تعمــل بــه الشــبكة إميان ـاً منهــا بــأن املراقبــة املســتقلة املحايــدة متنــح املواطنــن الثقــة مبــدى
صحــة وســامة االجــراءات املتبعــة والنتائــج املرتتبــة عــن العمليــة االنتخابيــة ،وتطمــح الشــبكة أن تكــون
رع أو ناشــط أو مختــص لالســتفادة مــن تقاريرهــا أو مالحظاتهــا يف تقييــم
مصــدرا ً قي ـاً وموضوعي ـاً ألي م ـ ّ
العمليــة االنتخابيــة أو تقديــم مقرتحــات إصالحيــة بشــأنها.
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بيان �صحفي �صادر عن ال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية حول جمريات
عملية العملية االنتخابية خالل يوم االقرتاع
ويغطي الفرتة ال�صباحية من ال�ساعة � 08:30صباح ًا ولغاية  12:00ظهراً
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إن الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعة منظــات مجتمع
مــدين ليبيــة ،وإن الشــبكة الليبيــة إذ تســتغل هــذا البيــان لتجديــد التهنئــة لجميــع أبنــاء شــعبنا الليبــي مبــن
فيهــم مــن ناخبــن ومراقبــن ومرشــحني وجميــع املســؤولني عــن إنجــاح العمليــة االنتخابيــة مبناســبة هــذا اليــوم
الدميقراطــي بامتيــاز الــذي جــاء نتيجــة لثــورة الشــعب الليبــي العظيمــة وتتويجـاً لجهــود الثــوار والشــهداء رحمهــم
اللــه وجزاهــم كل الثــواب ،كــا تؤكــد الشــبكة الليبيــة رفضهــا للعنــف وتؤكــد عــى رضورة اتخــاذ كافــة االجـراءات
القانونيــة الرادعــة بحــق كل مــن اعتــدى عــى املق ـرات االنتخابيــة حيــث رصــدت الشــبكة العديــد مــن حــاالت
االعتــداء املســلح عــى مراكــز االنتخابــات قبــل يــوم االقـراع وخاللــه مــا أثــر عــى حريــة الناخبــن وإرهابهــم يف
هــذه املراكــز ،باإلضافــة إىل توقــف عمليــة االق ـراع يف عــدد منهــا.
لقــد نظمــت الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة عمليــة مراقبــة ليــوم االقـراع النتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغة
مــروع الدســتور باالعتــاد عــى املعايــر العامليــة لالنتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة ،حيــث نــرت
الشــبكة مــا يزيــد عــن ( )500مراقــب ومراقبــة يف مــا يزيــد عــن ( )450مركــز اق ـراع ضمــن ( )8دوائــر انتخابيــة،
منهــم ( )%22نســاء ،حيــث يشــكل هــوالء املراقبــون مــا يزيــد عــن ( )31%مــن مجمــل عــدد املراقبــن الذيــن تــم
اعتامدهــم مــن قبــل املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخــاب.
وخــال فــرة الظهــرة مــن يــوم االق ـراع تــم إج ـراء االتصــال الثــاين خــال الفــرة مــا بــن الســاعة ( )12:00ظه ـرا ً
والســاعة ( )01:00ظهــرا ً مــع املراقبــن املنترشيــن يف املراكــز ألجــل الحصــول عــى نتائــج مراقبتهــم ،كــا تــم
اســتقبال العديــد مــن املكاملــات عــى الخــط الســاخن الــذي خصصتــه الشــبكة للمراقبــن الســتقبال الشــكاوي
والحــوادث املتعلقــة بيــوم االق ـراع وقــد خلــص فريــق عمــل الشــبكة إىل مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:
•اســتمرار اقبــال الناخبــن عــى معظــم مراكــز االقـراع مــع وجــود بعــض اإلشــكاالت األمنيــة يف بعــض املناطق
والتــي تؤثــر عــى ســر العمليــة االنتخابيــة بشــكل عام.
•يبــارك فريــق الشــبكة الليبيــة إىل أهلنــا يف ســبها ســر العمليــة االنتخابيــة يف دائرتهــم بشــكل ســلس رغــب
الصعوبــات األمنيــة التــي واجهتهــم خــال الفــرة املاضيــة ،إال أنهــم يف ســبها قدمــوا منوذج ـاً مــن الوطنيــة
واالنتــاء للعمليــة الدميقراطيــة.
•تثمــن الشــبكة قيــام املفوضيــة بالتعــاون مــع الجهــات األمنيــة لتوزيــع فــرق مــن الرشطــة النســائية يف عــدد
مــن محطــات االقـراع الخاصــة بالنســاء بحيــث يســهل عمليــة االقـراع.
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•تقدر الشبكة قيام موظفي االقرتاع بااللتزام مبوضوع التحبري الذي يضمن عدم تكرار التصويت.
•رصــد مراقبــوا الشــبكة أن بعــض مــن موظفــي املفوضيــة ال يقومــون بــأداء مهامهــم بالشــكل الصحيــح
حســب اإلجـراءات املعتمــدة مثــل عمليــات تنظيــم الطابــور وحفــظ النظــام داخــل محطــات االقـراع ،وهــذا
يــؤدي إىل إربــاك العمليــة االنتخابيــة يف تلــك املراكــز املوجــودة يف ترهونــة وطرابلــس.
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•رصــد مراقبــوا الشــبكة اســتمرار تأثــر بعــض مــن موظفــي املفوضيــة عــى الناخبــن مــن خــال التأشــر
عــى مرشــحني معينــن أو التدخــل يف خيــار الناخبــن ،حيــث تــم ذكــر هــذه املالحظــة ســابقاً يف البيــان
الــذي صــدر صبــاح هــذا اليــوم ،ولكــن هــذه العمليــة الزالــت مســتمرة مــا يؤثــر عــى حريــة الناخبــن يف
اختيارهــم ملمثليهــم بشــكل رسي بالتوافــق مــع املعايــر الدوليــة لالنتخابــات الحــرة والنزيهــة ومنهــا مركــز
يف حــي األندلــس يف طرابلــس.
•ذكــر عــدد مــن مراقبــي الشــبكة أن هنــاك حــاالت مل يجــد فيهــا املواطنــن أســائهم ضمــن قوائــم الناخبــن
رغــم تأكيداتهــم بتســجيلهم مــن خــال الرســائل القصــرة وتلقيهــم لرســالة التأكيــد للتســجيل يف هــذه
املراكــز ،مثــل مراكــز أبــو بكــر الصديــق يف ســبها وشــارع الرصيــم يف طرابلــس املركــز إال أن الســبب الــذي
وجدتــه الشــبكة وراء ذلــك كان التشــابه بــن أســاء مراكــز االقـراع يف كثــر مــن الحــاالت ،كــا رصــد مراقبــوا
الشــبكة حــاالت مــن تأخــر موظفــي املفوضيــة بتعليــق جميــع ســجالت الناخبــن النهائيــة ،حيــث اضطــر
عــدد مــن املواطنــن ملغــادرة مراكــز االقـراع لعــدم وجــود أســائهم ضمــن الجــزء الــذي تــم نــره بنــا ًء عــى
طلــب موظفــي املفوضيــة.
•تؤكــد الشــبكة عــى اســتمرار وجــود الدعايــة االنتخابيــة بشــكل قريــب مــن مراكــز االقـراع منــذ يــوم أمــس
والــذي يشــكل خرقـاً لقانــون االنتخــاب وقــد متــت اإلشــارة إىل هــذه املالحظــة يف بيــان الشــبكة األول ،ومثــال
ذلــك مركــز أبــو بكــر الصديــق يف ترهونــة ومركــز عــي وريــد يف طرابلــس.
•وجــود مراكــز اق ـراع ال تتحقــق مــن هويــة الناخبــن مبــا يخالــف القانــون واإلج ـراءات الخاصــة باالق ـراع
والتــي تؤكــد رضورة التثبــت مــن هويــة املقــرع ،حيــث تؤكــد الشــبكة عــى رضورة التـزام موظفــي املفوضية
باإلجـراءات التــي صــدرت ســابقاً ،مثــل مركــز الصديــق كشــوان يف طرابلــس.
•ورد للشــبكة مالحظــة أنــه تــم تغيــر موقــع مركــز اقـراع مــن املراكــز الخاصــة مبوظفــي الحقــول النفطيــة
مــن مــكان إىل آخــر قبــل يــوم االقـراع مبــارش ًة وبــدون إعــام الناخبــن ،وهــو املركــز يف مينــاء الزويتينــة.
•تطالــب الشــبكة مــن املفوضيــة رضورة التأكيــد عــى موظفيهــا بتزويــد املراقبــن ووكالء املرشــحني بجميــع
املعلومــات التــي يطلبونهــا مبــا يتــاىش مــع املعايــر الدوليــة يف شــفافية االنتخابــات ،حيــث ورد للشــبكة
قيــام بعــض موظفــي املفوضيــة باالمتنــاع عــن تزويــد املراقبــن ووكالء املرشــحني باملعلومــات التــي يطلبونهــا
حــول ســر العمليــة االنتخابيــة ،كــا تطالــب الشــبكة مــن املفوضيــة رضورة نــر جميــع املعلومــات املتعلقة
بحالــة مراكــز االقـراع التــي تعــاين مــن مشــاكل ســببت تعليــق االنتخابــات فيهــا.
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•تــود الشــبكة اإلشــارة إىل أنهــا اضطــرت إىل ســحب مراقبهــا املتواجــد يف مركــز فقهــة حرص ـاً منهــا عــى
ســامته ،وذلــك العـراض كثــر مــن املواطنــن عــى وجــوده ،وهنــا تحمــل الشــبكة املفوضيــة مــا يرتتــب عــى
غيــاب املراقبــن مــن احتــال حــدوث أي خروقــات.
•وأخـرا ً ،إن الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة إذ تدعــوا مــرة أخــرى املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات
والقــوات األمنيــة والجيــش إىل تحمــل مســؤولياتهم والحفــاظ عــى األمــن وتســهيل مهمة االنتخــاب والحفاظ
عــى حــق الناخبــن يف االقـراع وتدعــو الشــبكة أهلنــا يف كل أرجــاء ليبيــا إىل التحــي بالصــر والحفــاظ عــى
العمليــة االنتخابيــة واالبتعــاد عــن العنــف والتــي ستشــارف عــى االنتهــاء خــال الســاعات القليلــة القادمــة.

تعريف بال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية

الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعــة منظــات
مجتمــع مــدين ليبيــة ،وتعمــل هــذه الشــبكة يف عــدة مجــاالت تنمويــة مختلفــة بهــدف متكــن املجتمــع الليبــي
وتعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة واملجتمــع املــدين والعدالــة االجتامعيــة التــي تقــوم عــى أســاس العدالة واملســاواة
بــن كافــة املواطنــن بــدون متييــز.
كــا تســعى الشــبكة لضــان دميقراطيــة وعدالــة وحريــة ونزاهــة االنتخابــات يف ليبيــا عــى مختلــف أنواعهــا
ودرجاتهــا لــذا تقــرر أن تكــون مشــاركتها يف مراقبــة إنتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغــة مــروع الدســتورهي
أول مــروع تعمــل بــه الشــبكة إميان ـاً منهــا بــأن املراقبــة املســتقلة املحايــدة متنــح املواطنــن الثقــة مبــدى
صحــة وســامة االجــراءات املتبعــة والنتائــج املرتتبــة عــن العمليــة االنتخابيــة ،وتطمــح الشــبكة أن تكــون
رع أو ناشــط أو مختــص لالســتفادة مــن تقاريرهــا أو مالحظاتهــا يف تقييــم
مصــدرا ً قي ـاً وموضوعي ـاً ألي م ـ ّ
العمليــة االنتخابيــة أو تقديــم مقرتحــات إصالحيــة بشــأنها.
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بيان �صحفي �صادر عن ال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية حول جمريات عملية
العملية االنتخابية خالل الفرتة امل�سائية ليوم االقرتاع وعملية �إغالق املراكز
م�ساء
ويغطي الفرتة ال�صباحية من ال�ساعة  12:00ظهراً ولغاية 07:00
ً

طرابلس  20 -فرباير 2014
1
إن الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعــة منظــات
مجتمــع مــدين ليبيــة ،وإن الشــبكة الليبيــة إذ تســتغل هــذا البيــان لتبــارك الجميــع املواطنــن الذيــن شــاركوا
يف العمليــة االنتخابيــة مــن خــال اإلدالء بأصواتهــم واملشــاركة يف اختيــار مــن ميثلهــم يف الهيئــة التأسيســية
لصياغــة مــروع الدســتور ،حيــث أن مــن حــق جميــع املواطنــن التعبــر عــن رأيهــم بحريــة دون أي تأثــر.
لقــد نظمــت الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة عمليــة مراقبــة ليــوم االقـراع النتخــاب الهيئــة التأسيســية
لصياغــة مــروع الدســتور باالعتــاد عــى املعايــر العامليــة لالنتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة،
حيــث نــرت الشــبكة مــا يزيــد عــن ( )500مراقــب ومراقبــة يف مــا يزيــد عــن ( )450مركــز اقـراع ضمــن ()8
دوائــر انتخابيــة ،منهــم ( )%22نســاء ،حيــث يشــكل هــوالء املراقبــون مــا يزيــد عــن ( )31%مــن مجمــل عــدد
املراقبــن الذيــن تــم اعتامدهــم مــن قبــل املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخــاب.
وخــال فــرة الظهــرة مــن يــوم االقـراع تــم إجـراء االتصــال الثــاين خــال الفــرة مــا بــن الســاعة ( )07:00مســا ًء
والســاعة ( )08:00مســا ًء مــع املراقبــن املنترشيــن يف املراكــز ألجــل الحصــول عــى نتائــج مراقبتهــم ،كــا تــم
اســتقبال العديــد مــن املكاملــات عــى الخــط الســاخن الــذي خصصتــه الشــبكة للمراقبــن الســتقبال الشــكاوي
والحــوادث املتعلقــة بيــوم االقـراع وقــد خلــص فريــق عمــل الشــبكة إىل مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:
•رصــدت الشــبكة عــدم وجــود وكالء مرشــحني يف العديــد مــن محطــات االقـراع ،وهــذا األمــر يزيــد مــن
صعوبــة متابعــة أي مرشــح للعمليــة االنتخابيــة والطعــن بــأي مــن إجـراءات عمليــة االقـراع وخصوصـاً
يف عمليــة العــد والفــرز النهــايئ.
•رصــد مراقبــوا الشــبكة انقطــاع الكهربــاء عــن عــدد مــن املراكــز منهــا املراكــز ذات األرقــام ( )14063و
( )14062و ( )14060يف ســوق الجمعــة ،ومل تتخــذ املفوضيــة أي إجـراءات مبــارشة لحــل هــذه املشــاكل
بالرغــم مــن معانــة مختلــف املــدن الليبيــة مــن انقطاعــات الكهربــاء املتكــررة.
•الحــظ مراقبــوا الشــبكة وجــود العديــد مــن الناخبــن يف محطــات االق ـراع حتــى بعــد انتهائهــم مــن
عمليــة التصويــت.
•اســتمرار عمليــة التأثــر عــى الناخبــن مــن قبــل بعــض موظفــي االق ـراع يف مجموعــة مــن محطــات

بيان �صادر عن ال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية حول انتخابات الهيئة
الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور
نحو انتخابات  ...حرة  ...نزيهة � ...شفافة  ...عادلة

االقـراع مــن خــال التدخــل يف اختيــارات الناخبــن ،والــذي ســبق وأن أشــارت إليــه الشــبكة يف البيانــن
الســابقني خــال الفــرة الصباحيــة.
•رصــد عــدد مــن مراقبــي الشــبكة الليبيــة اســتخدام عــدد مــن املقرتعــن لهواتفهــم النقالــة لتصويــر
أوراق االقــراع ،إال أنــه مل تســتطع الشــبكة التحقــق مــن ســبب تصويــر أوراق االقــراع ،ويف جميــع
األحــوال يعــد هــذا األمــر مخالفــة إلج ـراءات عمليــة االق ـراع.
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•خــال عمليــة االقـراع رصــد عــدد مــن مراقبــي الشــبكة وجــود اخـراق لرسيــة التصويــت مــن خــال
الســاح ألكــر مــن مقــرع بالتواجــد داخــل الخلــوة الواحــدة ،باإلضافــة إىل وجــود خلــل يف توزيــع
الخلــوات داخــل املحطــات مــن حيــث املســافة التــي بينهــا أو موقعهــا املكشــوف لآلخريــن ،ومثــال ذلــك
مركــزي صــاح الديــن واملنصــورة يف طرابلــس.
•اســتمرار عــدم تعــاون عــدد مــن املوظفــن مــع املراقبــن ووكالء املرشــحني مــن خــال تزويدهــم
باملعلومــات حــول العمليــة االنتخابيــة.
•رصــد مراقبــوا الشــبكة وجــود عــدد مــن الحــاالت التــي ال يتــم التحقــق فيهــا مــن هويــة الناخبــن مــع
أن الشــبكة ســبق وأن أشــارت إىل هــذا املوضــوع يف بيــان ســابق.
•وأخــرا ً ،إن الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة إذ تدعــوا مــرة أخــرى املفوضيــة الوطنيــة العليــا
لالنتخابــات والقــوات األمنيــة والجيــش إىل تحمــل مســؤولياتهم والحفــاظ عــى األمــن وتســهيل مهمــة
لجــان العــد والفــرز واملراقبــن ووكالء املرشــحني للوصــول إىل النتائــج النهائيــة يف جميــع محطــات االقرتاع
باإلضافــة إىل تعليــق هــذه النتائــج داخــل محطــات االق ـراع بشــكل شــفاف ،وخصوص ـاً املنــاق الســاخنة.
تعريف بال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية

الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعــة منظــات
مجتمــع مــدين ليبيــة ،وتعمــل هــذه الشــبكة يف عــدة مجــاالت تنمويــة مختلفــة بهــدف متكــن املجتمــع الليبــي
وتعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة واملجتمــع املــدين والعدالــة االجتامعيــة التــي تقــوم عــى أســاس العدالة واملســاواة
بــن كافــة املواطنــن بــدون متييــز.
كــا تســعى الشــبكة لضــان دميقراطيــة وعدالــة وحريــة ونزاهــة االنتخابــات يف ليبيــا عــى مختلــف أنواعهــا
ودرجاتهــا لــذا تقــرر أن تكــون مشــاركتها يف مراقبــة إنتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغــة مــروع الدســتورهي
أول مــروع تعمــل بــه الشــبكة إميان ـاً منهــا بــأن املراقبــة املســتقلة املحايــدة متنــح املواطنــن الثقــة مبــدى
صحــة وســامة االجــراءات املتبعــة والنتائــج املرتتبــة عــن العمليــة االنتخابيــة ،وتطمــح الشــبكة أن تكــون
رع أو ناشــط أو مختــص لالســتفادة مــن تقاريرهــا أو مالحظاتهــا يف تقييــم
مصــدرا ً قي ـاً وموضوعي ـاً ألي م ـ ّ
العمليــة االنتخابيــة أو تقديــم مقرتحــات إصالحيــة بشــأنها.

