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بيان �شحفي �شادر عن ال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية حول الفرتة 
ال�شباحية من عملية االقرتاع

ويغطي الفرتة ال�شباحية من ال�شاعة 07:30 �شباحًا ولغاية 08:30 �شباحًا
طرابلس - 20 فرباير 2014

إن الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة إذ تســتغل هــذا البيــان لتجديــد التهنئــة لجميــع أبنــاء شــعبنا الليبــي 

ــبة  ــة مبناس ــة االنتخابي ــاح العملي ــن إنج ــع املســؤولني ع ــني ومرشــحني وجمي ــني ومراقب ــن ناخب ــم م ــن فيه مب

هــذا اليــوم الدميقراطــي بامتيــاز الــذي جــاء نتيجــة لثــورة الشــعب الليبــي العظيمــة وتتويجــاً لجهــود الثــوار 

والشــهداء رحمهــم اللــه وجزاهــم كل الثــواب.

لقــد نظمــت الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة عمليــة مراقبــة ليــوم االقــراع النتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغة 

مــروع الدســتور باالعتــاد عــى املعايــر العامليــة لالنتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة، حيــث نــرت 

الشــبكة مــا يزيــد عــن )500( مراقــب ومراقبــة يف مــا يزيــد عــن )450( مركــز اقــراع ضمــن )8( دوائــر انتخابيــة، 

منهــم )22%( نســاء، حيــث يشــكل هــوالء املراقبــون مــا يزيــد عــن )%31( مــن مجمــل عــدد املراقبــني الذيــن تــم 

اعتادهــم مــن قبــل املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخــاب. 

وخــالل الفــرة الصباحيــة مــن يــوم االقــراع تــم إجــراء االتصــال األول خــالل الفــرة مــا بــني الســاعة )08:15( صباحاً 

والســاعة )09:00( صباحــاً مــع املراقبــني املنتريــن يف امليــدان ألجــل الحصــول عــى نتائــج مراقبتهــم الصباحيــة، 

ــتقبال  ــني الس ــه الشــبكة للمراقب ــذي خصصت ــى الخــط الســاخن ال ــات ع ــن املكامل ــد م ــتقبال العدي ــم اس ــا ت ك

الشــكاوي والحــوادث املتعلقــة بيــوم االقــراع وقــد خلــص فريــق عمــل الشــبكة إىل مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

افتتاح مراكز/حمطات االقرتاع

أفــاد املراقبــني املتواجديــن يف مراكــز االقــراع يف الدوائــر الرئيســية التــي تغطيهــا الشــبكة الليبيــة مبــا فيهــا مــن 

محطــات اقــراع قــد فتحــت يف املوعــد املحــدد لعمليــة االنتخابيــة وهــو الســاعة )08:00( صباحــاً، إال أن بعــض 

املراقبــني يف عــدد مــن محطــات االقــراع أفــادوا أنهــا قــد تأخــرت يف افتتــاح أبوابهــا الســتقبال الناخبــني، مثــل مركــز 

النســاء الخالــدات ومركــز تاقرفــت يف طرابلــس حيــث تــم افتتاحهــا بعــد الســاعة )08:30( صباحــاً، كــان أن هنــاك 

نســبة كبــرة مــن محطــات االقــراع تأخــرت يف اإلفتتــاح بحــوايل )15( دقيقــة، 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 

ــراع  ــة االق ــة لعملي ــواد الالزم ــدم وصــول امل ــك لع ــا وذل ــح أبوابه ــالد مل تفت ــوب الب ــرة جن ــرة الكف ــن دائ ضم
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ــق  ــك املناط ــلحني يف تل ــض املس ــل بع ــن قب ــات م ــا لالنتخاب ــة العلي ــة الوطني ــي املفوضي ــع موظف ــبب من بس

ــه  ــا مجموع ــة مب ــرزق الفرعي ــرة م ــة يف دائ ــز انتخابي ــه )5( مراك ــا مجموع ــم م ــي تض ــالفاً، والت ــورة س املذك

)8,395( ناخــب وناخبــة و )2( مركــز انتخــايب يف دائــرة الكفــرة الفرعيــة مبــا مجموعــه )1,322( ناخــب وناخبــة.

وهنــا تؤكــد الشــبكة الليبيــة عــى رضورة إضطــالع جميــع املؤسســات املعنيــة بالعمليــة االنتخابيــة وخصوصــاً 

ــني مــن الوصــول إىل مراكــز االقــراع  ــع املواطن ــة، بحيــث يتمكــن جمي ــة بدورهــا إلنجــاح هــذه العملي األمني

بشــكل آمــن وســهل دون وجــود أي ضغوطــات عليهــم لــإدالء بأصواتهــم بشــكل حــر ورسي.

وكذلــك التأكيــد عــى تطبيــق الفقــرة األوىل املــادة )21( مــن قانون االنتخــاب رقــم )17( لســنة 2013 وتعديالته 

والتــي تنــص عــى أنــه »إذا تعــذر يف أحــد مراكــز االقــراع إجــراء االقــراع يف ذلــك اليــوم تعلــن املفوضيــة خــال 

أربــع وعرشيــن ســاعة عــن موعــد ومــكان االقــراع يف مــدة ال تتجــاوز أســبوعاً مــن تاريــخ املوعــد األول«، 

وذلــك ليتســنى لجميــع املواطنــني الذيــن يزيــد عددهــم عــن )9( آالف مواطــن ليبــي مســجل لالنتخابــات مــن 

مارســة حقــه الرعــي يف االقــراع.

كــا تطالــب الشــبكة مــن جميــع القــوى الوطنيــة تحكيــم املنطــق والعقــل واالبتعــاد عــن العنــف الــذي يهــدد 

ســالمة املواطنــني ويعيــق العمليــة االنتخابيــة، وليــس مــن حــق أي مواطــن بغــض النظــر عــن توجهــه الســيايس 

أو مقاطعتــه للعمليــة االنتخابيــة أن مينــع مواطــن آخــر مــن مارســة حقــه االنتخــايب.

املواد املطلوبة للبدء بعملية االقرتاع يف مراكز/حمطات االقرتاع

ــا الشــبكة أن محطــات اقــراع كانــت مجهــزة  ــي تغطيه ــة الت ــر االنتخابي ــن يف الدوائ ــني املتواجدي ــاد املراقب أف

ــر أن  ــد ظه ــني، وق ــتقبال الناخب ــراع واس ــة االق ــدء عملي ــة لب ــة والرضوري ــواد الحساس ــع امل ــل بجمي بالكام

االســتعدادات التــي بذلتهــا املفوضيــة كانــت عــى درجــة كبــرة يف أغلــب مراكــز االقــراع، وكــا وقــد وفــرت 

املفوضيــة خلــوات إال أنــه الحــظ بعــض املراقبــني 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 االأمني

أفــاد العديــد مــن مراقبــي الشــبكة الليبيــة أنــه مل يكــن هنــاك أي تواجــد أمنــي أمــام مراكــز االقــراع يف الفــرة 

التــي تســبق االفتتــاح بحيــث يتــم حايــة 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 االقــراع يف دائــرة غــات.
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احلمالت االنتخابية

ــذي  ــة الزالــت موجــودة بالقــرب مــن مراكــز االقــراع وهــو األمــر ال الحظــت الشــبكة أن الحمــالت االنتخابي

ــر عــى  ــايل التأث ــي تنــص رصاحــة عــى الصمــت االنتخــايب وبالت ــون وإجــراءات االقــراع الت يتعــارض مــع قان

خيــارات الناخبــني، ولهــذا تدعــو الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة رضورة اتخــاذ جميــع اإلجــراءات التــي 

تحــد مــن هــذه التجــاوزات ورضورة الحــد مــن التأثــر عــى حريــة الناخبــني وإرادتهــم، كذلــك الحــظ مراقبــوا 

ــم إرســالها يف كل مــن طرابلــس وبنغــازي بشــكل  ــة القصــرة يت ــاك عــدد مــن الرســائل النصي الشــبكة أن هن

عشــوايئ للمواطنــني للتصويــت لصالــح مرشــحني معينــني.

ذوي االحتياجات اخلا�شة

رصــد فريــق مراقبــي الشــبكة أن هنــاك عــدد مــن مراكــز االقــراع 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.

اإجراءات االفتتاح

ــات يف  ــا لالنتخاب ــة العلي ــة الوطني ــرة يف تعامــل موظفــي املفوضي ــي الشــبكة شــفافية كب ــق مراقب ســجل فري

ــع وكالء املرشــحني الذيــن حــرضوا إىل  ــع املراقبــني وجمي ــح لجمي ــاح محطــات االقــراع حيــث أتي ــة افتت مرحل

ــاح الصناديــق والتأكــد مــن ســالمة وجاهزيــة هــذه الصناديــق لالقــراع  ــة افتت مراكــز االقــراع بحضــور مرحل

وكذلــك عملــت لجــان االقــراع عــى تطبيــق التعليــات الخاصــة بإقفــال الصناديــق باإلقفــال الخاصــة قبــل 

البــدء بعمليــة االقــراع، كــا وســمح لهــم بحضــور االقــراع حتــى ســاعة إعــداد هــذا التقريــر دون إشــكاالت 

تذكــر، إال أنــه لوحــظ غيــاب الكثــر مــن وكالء املرشــحني عــن مراكــز االقــراع.

اإجراءات االقرتاع

رصــد فريــق مراقبــي الشــبكة العديــد مــن الحــوادث املتفرقــة مثــل عــدم فهــم بعــض موظفــي االقــراع آلليــات 

التصويــت، مثــل مركــز ابــن الهيثــم ومركــز املنــار يف طرابلــس حيــث مل يقــم املوظفــني باإلعــالن عــن عــدد أوراق 

االقــراع املســتلمة، كــا مل يتبــع املوظفــني إجــراءات االفتتــاح بشــكل يتــاىش مــع دليــل اإلجــراءات يف مركــز 

ــس  ــك يقــوم موظفــوا أحــد املراكــز يف حــي األندل ــال، كذل ــن يف طرابلــس املركــز عــى ســبيل املث صــالح الدي

بــرح آليــة االقــراع مــن خــالل التأشــر عــى مرشــحني معينــني وهــو مــا يخالــف التعليــات الــواردة يف دليــل 

اإلجــراءات الخــاص باالقــراع والعــد والفــرز والتــي تؤكــد عــى رضورة بقــاء موظفــي املفوضيــة بشــكل محايــد.
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اأوراق االقرتاع

والحــظ مرقبــوا الشــبكة أن هنــاك عــدد مــن الناخبــني يرفضــون اســتالم ورقــة االقــراع الخــاص بالنســاء ويقــوم 

ــد مــن  ــاك العدي ــوا الشــبكة أن هن ــة االقــراع الخاصــة باالقــراع العــام فقــط، كــا الحــظ مراقب باســتالم ورق

الحــاالت التــي مل يســتطع فيهــا الناخبــني املســجلني مــن العثــور عــى اســائهم ضمــن قوائــم الناخبني، وســتقدم 

الشــبكة توضيحــاً مفصــالً عنهــا يف بيانهــا الالحــق.

ــوات  ــات والق ــا لالنتخاب ــة العلي ــة الوطني ــوا املفوضي ــة إذ تدع ــز الدميقراطي ــة لتعزي وأخــراً، إن الشــبكة الليبي

ــاظ عــى  ــاظ عــى األمــن وتســهيل مهمــة االنتخــاب والحف ــش إىل تحمــل مســؤولياتهم والحف ــة والجي األمني

حــق الناخبــني يف االقــراع وتدعــو الشــبكة أهلنــا يف كل أرجــاء ليبيــا إىل التحــي بالصــر والحفــاظ عــى العمليــة 

االنتخابيــة واالبتعــاد عــن العنــف.

تعريف بال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية

ــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعــة منظــات  ــز الدميقراطي ــة لتعزي الشــبكة الليبي

مجتمــع مــدين ليبيــة، وتعمــل هــذه الشــبكة يف عــدة مجــاالت تنمويــة مختلفــة بهــدف متكــني املجتمــع الليبــي 

وتعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة واملجتمــع املــدين والعدالــة االجتاعيــة التــي تقــوم عــى أســاس العدالة واملســاواة 

بــني كافــة املواطنــني 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 

ــني الثقــة مبــدى  ــح املواطن ــدة متن ــة املســتقلة املحاي ــأن املراقب ــا ب ــاً منه ــه الشــبكة إميان أول مــروع تعمــل ب

ــون  ــبكة أن تك ــح الش ــة، وتطم ــة االنتخابي ــن العملي ــة ع ــج املرتب ــة والنتائ ــراءات املتبع ــالمة االج ــة وس صح

مصــدراً قيــاً وموضوعيــاً ألي مــّرع أو ناشــط أو مختــص لالســتفادة مــن تقاريرهــا أو مالحظاتهــا يف تقييــم 

العمليــة االنتخابيــة أو تقديــم مقرحــات إصالحيــة بشــأنها.
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بيان �شحفي �شادر عن ال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية حول جمريات 
عملية العملية االنتخابية خالل يوم االقرتاع

ويغطي الفرتة ال�شباحية من ال�شاعة 08:30 �شباحًا ولغاية 12:00 ظهراً
طرابلس - 20 فرباير 2014

إن الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعة منظــات مجتمع 

ــن  ــي مب ــعبنا الليب ــاء ش ــع أبن ــة لجمي ــد التهنئ ــان لتجدي ــذا البي ــتغل ه ــة إذ تس ــبكة الليبي ــة، وإن الش ــدين ليبي م

فيهــم مــن ناخبــني ومراقبــني ومرشــحني وجميــع املســؤولني عــن إنجــاح العمليــة االنتخابيــة مبناســبة هــذا اليــوم 

الدميقراطــي بامتيــاز الــذي جــاء نتيجــة لثــورة الشــعب الليبــي العظيمــة وتتويجــاً لجهــود الثــوار والشــهداء رحمهــم 

اللــه وجزاهــم كل الثــواب، كــا تؤكــد الشــبكة الليبيــة رفضهــا للعنــف وتؤكــد عــى رضورة اتخــاذ كافــة االجــراءات 

القانونيــة الرادعــة بحــق كل مــن اعتــدى عــى املقــرات االنتخابيــة حيــث رصــدت الشــبكة العديــد مــن حــاالت 

االعتــداء املســلح عــى مراكــز االنتخابــات قبــل يــوم االقــراع وخاللــه مــا أثــر عــى حريــة الناخبــني وإرهابهــم يف 

هــذه املراكــز، باإلضافــة إىل توقــف عمليــة االقــراع يف عــدد منهــا.

لقــد نظمــت الشــبكة الليبيــة لتعزيــز الدميقراطيــة عمليــة مراقبــة ليــوم االقــراع النتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغة 

مــروع الدســتور باالعتــاد عــى املعايــر العامليــة لالنتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة، حيــث نــرت 

الشــبكة مــا يزيــد عــن )500( مراقــب ومراقبــة يف مــا يزيــد عــن )450( مركــز اقــراع ضمــن )8( دوائــر انتخابيــة، 

منهــم )22%( نســاء، حيــث يشــكل هــوالء املراقبــون مــا يزيــد عــن )%31( مــن مجمــل عــدد املراقبــني الذيــن تــم 

اعتادهــم مــن قبــل املفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخــاب.

وخــالل فــرة الظهــرة مــن يــوم االقــراع تــم إجــراء االتصــال الثــاين خــالل الفــرة مــا بــني الســاعة )12:00( ظهــراً 

ــم  ــا ت ــم، ك ــج مراقبته ــى نتائ ــول ع ــل الحص ــز ألج ــن يف املراك ــني املنتري ــع املراقب ــراً م ــاعة )01:00( ظه والس

ــتقبال الشــكاوي  ــني الس ــه الشــبكة للمراقب ــذي خصصت ــى الخــط الســاخن ال ــات ع ــن املكامل ــد م ــتقبال العدي اس

ــا: ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــق عمــل الشــبكة إىل مجموع ــص فري ــد خل ــراع وق ــوم االق ــة بي والحــوادث املتعلق

• اســتمرار اقبــال الناخبــني عــى معظــم مراكــز االقــراع 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 خــالل الفــرة املاضيــة، إال أنهــم يف ســبها قدمــوا منوذجــاً مــن الوطنيــة 

واالنتــاء للعمليــة الدميقراطيــة.

• تثمــن الشــبكة قيــام املفوضيــة بالتعــاون مــع الجهــات األمنيــة لتوزيــع فــرق مــن الرطــة النســائية يف عــدد 	

مــن محطــات االقــراع الخاصــة بالنســاء بحيــث يســهل عمليــة االقــراع.
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• تقدر الشبكة قيام موظفي االقراع بااللتزام مبوضوع التحبر الذي يضمن عدم تكرار التصويت.	

• ــح 	 ــكل الصحي ــم بالش ــأداء مهامه ــون ب ــة ال يقوم ــي املفوضي ــن موظف ــض م ــبكة أن بع ــوا الش ــد مراقب رص

حســب اإلجــراءات املعتمــدة مثــل عمليــات تنظيــم الطابــور وحفــظ النظــام داخــل محطــات االقــراع، وهــذا 

يــؤدي إىل إربــاك العمليــة االنتخابيــة يف تلــك املراكــز املوجــودة يف ترهونــة وطرابلــس.

• ــني مــن خــالل التأشــر 	 ــة عــى الناخب ــر بعــض مــن موظفــي املفوضي ــوا الشــبكة اســتمرار تأث رصــد مراقب

ــان  ــر هــذه املالحظــة ســابقاً يف البي ــم ذك ــث ت ــني، حي ــار الناخب ــني أو التدخــل يف خي عــى مرشــحني معين

الــذي صــدر صبــاح هــذا اليــوم، ولكــن هــذه العمليــة الزالــت مســتمرة مــا يؤثــر عــى حريــة الناخبــني 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 املواطنــني أســائهم ضمــن قوائــم الناخبــني 	

ــذه  ــجيل يف ه ــد للتس ــالة التأكي ــم لرس ــرة وتلقيه ــائل القص ــالل الرس ــن خ ــجيلهم م ــم بتس ــم تأكيداته رغ

املراكــز، مثــل مراكــز أبــو بكــر الصديــق يف ســبها وشــارع الرصيــم يف طرابلــس املركــز إال أن الســبب الــذي 

وجدتــه الشــبكة وراء ذلــك كان التشــابه بــني أســاء مراكــز االقــراع يف كثــر مــن الحــاالت، كــا رصــد مراقبــوا 

الشــبكة حــاالت مــن تأخــر موظفــي املفوضيــة بتعليــق جميــع ســجالت الناخبــني النهائيــة، حيــث اضطــر 

عــدد مــن املواطنــني ملغــادرة مراكــز االقــراع لعــدم وجــود أســائهم ضمــن الجــزء الــذي تــم نــره بنــاًء عــى 

طلــب موظفــي املفوضيــة.

• تؤكــد الشــبكة عــى اســتمرار وجــود الدعايــة االنتخابيــة بشــكل قريــب مــن مراكــز االقــراع منــذ يــوم أمــس 	

والــذي يشــكل خرقــاً 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 اقــراع ال تتحقــق مــن هويــة الناخبــني مبــا يخالــف القانــون واإلجــراءات الخاصــة باالقــراع 	

والتــي تؤكــد رضورة التثبــت مــن هويــة املقــرع، حيــث تؤكــد الشــبكة عــى رضورة التــزام موظفــي املفوضية 

باإلجــراءات التــي صــدرت ســابقاً، مثــل مركــز الصديــق كشــوان يف طرابلــس.

• ورد للشــبكة مالحظــة أنــه تــم تغيــر موقــع مركــز اقــراع مــن املراكــز الخاصــة مبوظفــي الحقــول النفطيــة 	

مــن مــكان إىل آخــر قبــل يــوم االقــراع مبــارشًة وبــدون إعــالم الناخبــني، وهــو املركــز يف مينــاء الزويتينــة.

• تطالــب الشــبكة مــن املفوضيــة رضورة التأكيــد عــى موظفيهــا بتزويــد املراقبــني ووكالء املرشــحني بجميــع 	

املعلومــات التــي يطلبونهــا مبــا يتــاىش مــع املعايــر الدوليــة يف شــفافية االنتخابــات، حيــث ورد للشــبكة 

قيــام بعــض موظفــي املفوضيــة باالمتنــاع عــن تزويــد املراقبــني ووكالء املرشــحني باملعلومــات التــي يطلبونهــا 

حــول ســر العمليــة االنتخابيــة، كــا تطالــب الشــبكة مــن املفوضيــة رضورة نــر جميــع املعلومــات املتعلقة 

بحالــة مراكــز االقــراع التــي تعــاين مــن مشــاكل ســببت تعليــق االنتخابــات فيهــا.
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• ــى 	 ــا ع ــة حرصــاً منه ــز فقه ــا املتواجــد يف مرك ــا اضطــرت إىل ســحب مراقبه ــارة إىل أنه ــود الشــبكة اإلش ت

ســالمته، وذلــك العــراض كثــر مــن املواطنــني عــى وجــوده، وهنــا تحمــل الشــبكة املفوضيــة مــا يرتــب عــى 

غيــاب املراقبــني مــن احتــال حــدوث أي خروقــات.

• وأخــراً، 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 الناخبــني يف االقــراع وتدعــو الشــبكة أهلنــا يف كل أرجــاء ليبيــا إىل التحــي بالصــر والحفــاظ عــى 

العمليــة االنتخابيــة واالبتعــاد عــن العنــف والتــي ستشــارف عــى االنتهــاء خــالل الســاعات القليلــة القادمــة.

تعريف بال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية

ــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعــة منظــات  ــز الدميقراطي ــة لتعزي الشــبكة الليبي

مجتمــع مــدين ليبيــة، وتعمــل هــذه الشــبكة يف عــدة مجــاالت تنمويــة مختلفــة بهــدف متكــني املجتمــع الليبــي 

وتعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة واملجتمــع املــدين والعدالــة االجتاعيــة التــي تقــوم عــى أســاس العدالة واملســاواة 

بــني كافــة املواطنــني 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 

ــني الثقــة مبــدى  ــح املواطن ــدة متن ــة املســتقلة املحاي ــأن املراقب ــا ب ــاً منه ــه الشــبكة إميان أول مــروع تعمــل ب

ــون  ــبكة أن تك ــح الش ــة، وتطم ــة االنتخابي ــن العملي ــة ع ــج املرتب ــة والنتائ ــراءات املتبع ــالمة االج ــة وس صح

مصــدراً قيــاً وموضوعيــاً ألي مــّرع أو ناشــط أو مختــص لالســتفادة مــن تقاريرهــا أو مالحظاتهــا يف تقييــم 

العمليــة االنتخابيــة أو تقديــم مقرحــات إصالحيــة بشــأنها.
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بيان �شحفي �شادر عن ال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية حول جمريات عملية 
العملية االنتخابية خالل الفرتة امل�شائية ليوم االقرتاع وعملية اإغالق املراكز

ويغطي الفرتة ال�شباحية من ال�شاعة 12:00 ظهراً ولغاية 07:00 م�شاًء

طرابلس - 20 فرباير 2014

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 

ــة التأسيســية  ــار مــن ميثلهــم يف الهيئ ــم واملشــاركة يف اختي ــة مــن خــال اإلدالء بأصواته ــة االنتخابي يف العملي

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 االقــراع النتخــاب الهيئــة التأسيســية 

لصياغــة مــروع الدســتور باالعتــاد عــى املعايــر العامليــة لانتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة، 

حيــث نــرت الشــبكة مــا يزيــد عــن )500( مراقــب ومراقبــة يف مــا يزيــد عــن )450( مركــز اقــراع ضمــن )8( 

دوائــر انتخابيــة، منهــم )22%( نســاء، حيــث يشــكل هــوالء املراقبــون مــا يزيــد عــن )%31( مــن مجمــل عــدد 

املراقبــن الذيــن تــم اعتادهــم مــن قبــل املفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخــاب.

وخــال فــرة الظهــرة مــن يــوم االقــراع تــم إجــراء االتصــال الثــاين خــال الفــرة مــا بــن الســاعة )07:00( مســاًء 

والســاعة )08:00( مســاًء مــع املراقبــن املنتريــن 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 االقــراع وقــد خلــص فريــق عمــل الشــبكة إىل مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

• رصــدت الشــبكة عــدم وجــود وكاء مرشــحن يف العديــد مــن محطــات االقــراع، وهــذا األمــر يزيــد مــن 	

صعوبــة متابعــة أي مرشــح للعمليــة االنتخابيــة والطعــن بــأي مــن إجــراءات عمليــة االقــراع وخصوصــاً 

يف عمليــة العــد والفــرز النهــايئ.

• رصــد مراقبــوا الشــبكة انقطــاع الكهربــاء عــن عــدد مــن املراكــز منهــا املراكــز ذات األرقــام )14063( و 	

)14062( و )14060( يف ســوق الجمعــة، ومل تتخــذ املفوضيــة أي إجــراءات مبــارشة لحــل هــذه املشــاكل 

بالرغــم مــن معانــة مختلــف املــدن الليبيــة مــن انقطاعــات  الكهربــاء املتكــررة.

• الحــظ مراقبــوا الشــبكة وجــود العديــد مــن الناخبــن يف محطــات االقــراع حتــى بعــد انتهائهــم مــن 	

ــة التصويــت. عملي

• اســتمرار عمليــة التأثــر عــى الناخبــن مــن قبــل بعــض موظفــي االقــراع يف مجموعــة مــن محطــات 	
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االقــراع مــن خــال التدخــل يف اختيــارات الناخبــن، والــذي ســبق وأن أشــارت إليــه الشــبكة يف البيانــن 

الســابقن خــال الفــرة الصباحيــة.

• ــر 	 ــة لتصوي ــم النقال ــة اســتخدام عــدد مــن املقرعــن لهواتفه ــي الشــبكة الليبي رصــد عــدد مــن مراقب

ــع  ــراع، ويف جمي ــر أوراق االق ــبب تصوي ــن س ــق م ــبكة التحق ــتطع الش ــه مل تس ــراع، إال أن أوراق االق

ــراع. ــة االق ــة إلجــراءات عملي ــر مخالف ــد هــذا األم األحــوال يع

• خــال عمليــة االقــراع رصــد عــدد مــن مراقبــي الشــبكة وجــود اخــراق لرسيــة التصويــت مــن خــال 	

ــع  ــل يف توزي ــة إىل وجــود خل ــوة الواحــدة، باإلضاف ــرع بالتواجــد داخــل الخل ــن مق ــر م الســاح ألك

الخلــوات داخــل املحطــات مــن حيــث املســافة التــي بينهــا أو موقعهــا املكشــوف لآلخريــن، ومثــال ذلــك 

مركــزي صــاح الديــن واملنصــورة يف طرابلــس.

• ــم 	 ــال تزويده ــن خ ــحن م ــن ووكاء املرش ــع املراقب ــن م ــن املوظف ــدد م ــاون ع ــدم تع ــتمرار ع اس

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.

• ــا 	 ــة العلي ــة الوطني ــرى املفوضي ــرة أخ ــوا م ــة إذ تدع ــز الدميقراطي ــة لتعزي ــبكة الليبي ــراً، إن الش وأخ

لانتخابــات والقــوات األمنيــة والجيــش إىل تحمــل مســؤولياتهم والحفــاظ عــى األمــن وتســهيل مهمــة 

لجــان العــد والفــرز واملراقبــن ووكاء املرشــحن للوصــول إىل النتائــج النهائيــة يف جميــع محطــات االقراع 

باإلضافــة إىل تعليــق هــذه النتائــج داخــل محطــات االقــراع بشــكل شــفاف، وخصوصــاً املنــاق الســاخنة.

تعريف بال�شبكة الليبية لتعزيز الدميقراطية

ــة هــي تجمــع طوعــي مــدين مســتقل تشــكل مــن مجموعــة منظــات  ــز الدميقراطي ــة لتعزي الشــبكة الليبي

مجتمــع مــدين ليبيــة، وتعمــل هــذه الشــبكة يف عــدة مجــاالت تنمويــة مختلفــة بهــدف متكــن املجتمــع الليبــي 

وتعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة واملجتمــع املــدين والعدالــة االجتاعيــة 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 

ــن الثقــة مبــدى  ــح املواطن ــدة متن ــة املســتقلة املحاي ــأن املراقب ــا ب ــاً منه ــه الشــبكة إميان أول مــروع تعمــل ب

ــون  ــبكة أن تك ــح الش ــة، وتطم ــة االنتخابي ــن العملي ــة ع ــج املرتب ــة والنتائ ــراءات املتبع ــامة االج ــة وس صح

مصــدراً قيــاً وموضوعيــاً ألي مــّرع أو ناشــط أو مختــص لاســتفادة مــن تقاريرهــا أو ماحظاتهــا يف تقييــم 

العمليــة االنتخابيــة أو تقديــم مقرحــات إصاحيــة بشــأنها.


