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 صحيفة حقائق

 و ممثلى االعالم   ينرححاملن ووكالء و املراقب

  

 ن و املراقب

 النتخابات ؟في اراقبين امل وجود لىإ تاجملاذا نح

دصداقية  بامل تحظىانتخابات ديمقراطية وشفافة  الالزمة إلجراء املهمةصر اعنال أحدمراقبو االنتخابات ُيعدُّ 

حق املواطنين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ز يتعز ب املراقبون  يقومتخابية، لعملية االنل هممن خالل تقييمف

  سير للمراقبين هو التأكد من  األساس يالدور إن   وصون هذا الحق
 
السائدة في  للقوانين االنتخابات وفقا

االنتخابات ة وجود املراقبين في تعزيز مدصداقيكما يساهم واملعايير الدولية لالنتخابات الديمقراطية   ليبيا

  املفوضية الوطنية العليا لالنتخاباتو االنتخابية  العمليةب ناسوزيادة ثقة ال تهاوشرعي

 االنتخابات ؟ و هم مراقبمن 

يمثلون  الذين الدوليينو  ،يمثلون مؤسسات املجتمع املدنى الذين  ،: املحليين بينراقاملمن  نوعانهناك 

هدف  ابينهم ويجمع  نزاهة العملية االنتخابية ب مهتمهما  كال و   مؤسسات حكومية و غير حكومية دولية 

 ما ملعرفة فقط بنتيجة االنتخابات املراقبون  يهتمو  ،النتخابات بحرية ونزاهةا كفالة سير وهو اال  مشترك

  دقة الو شفافية ال بمنتهى في الوقت املناسبانجزتها قد  االنتخابات القائمة على سلطاتإذا كانت ال

 ؟املراقب ما هو عمل

 ينرححامل سجيلت ،على سبيل املثال ال الحدصرمراقبة العملية االنتخابية، بما في ذلك ب ن معنيو ن و املراقب

والشكاوى والطعون وإعالن  وجدولة النتائج والعد واالقتراع والفرز  الدعائية وتسجيل الناخبين والحمالت

 والنهائية  األوليةاالنتخابات نتائج 

 :بعدة أمور منهااالنتخابات  يقوم مراقبو ، يةالعمل ةومن الناحي

 واإلجراءات ذات العالقة  واللوائحت تحليل القوانين املتعلقة باالنتخابا 

  نتخابات واملرححين واألحزاب السياسية وممثليها ومنظمات املجتمع املدني عن اال املسؤولين مقابلة

  ووسائل اإلعالم

  واد االقتراع ملناولة املنقل و الذلك تدريب موظفي االقتراع و لالنتخابات بما في  االستعداداتمتابعة 

  وإعالن النتائج  األصوات وفرز  اتاالقتراع ومراقبة إجراء االنتخاب محطاتزيارة 

 ( على أعقد املؤتمرات الصحفية ونشر تقارير عن النتائج التي توصلوا إليها 
ا
 فيهذه األنشطة  تتم ال

 يوم االقتراع( 
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  كما فيما بينهاهذه املنظمات عاون تتيمكن أن و   منهجيتها الخاصة في العملو ها تة أنشطمراقب ةمنظمل لك

نتائجهم  رفع مراقبي لالنتخابات بفترض يُ وفي حال تم االتفاق على ذلك    فيما بينهاتنسيق ال ايمكنه

 املنظمات التي يتبعونها إلى وتقاريرهم 

 أي قيود ؟ تفرض عليهمهل و ين؟ املراقب ايتي تقع على عاتق ؤسوويياتاملما هي 

بعيدة تقديم معلومات موثوقة  هيالرئيسية  ومهمتهمنزاهة االنتخابات   لكفالة هام   دور  باملراقبون يضطلع 

املعمول بها  باإلضافة إلى القوانينو   سواء داخل البالد أو في الخارجملن يرغب في الحدصول عليها  عن التحيز

 إلىبين أنشطة املراق تخضعفي ليبيا، 
 
  والتي تضعمدونة قواعد السلوك،  أيضا

 
من القواعد  عددا

 ضروريةالتوقيع على مدونة السلوك من قبل جميع املراقبين املعتمدين خطوة ويعتبر واملسؤوليات امللزمة  

  من املفوضية الوطنية العليا لالنتخاباتقبل الحدصول على االعتماد 

تأدية وأثناء ي مرح.  أل  الدعائيةمن األشكال في الحملة  أي شكل  ب عدم املشاركةن ياملراقبويتعين على 

أو  العملية االنتخابية عرقلةللمراقبين ب ُيسمحال و   بوضوح بطاقات االعتماد إظهار املراقبين على عملهم، 

وللمفوضية الوطنية العليا احترام مبدأ الحياد   يهمعل كما يجب  كان تحت أي ظرف   التدخل فيها

أو  االنتخاباتقوانين قواعد السلوك أو ينتهك ة نمدو  يخالفالحق في إلغاء اعتماد أي مراقب ات لالنتخاب

  املفوضيةلوائح 

 يمكنني أن أصبح مراقب ؟هل 

 ةجتمع املدني الليبيامل اتمنظمإحدى من قبل  كمراقبة االنتخابات، يجب أن يتم ترشيح لكي تتمكن من

 يم و  ،التي تعتزم مراقبة االنتخابات
 
منظمات املجتمع املدني الليبية أن على ملنظمة دولية   االنتماء كنك أيضا

  تكون مسجلة 
 
الالزمة للمفوضية من أجل تقديم طلبات االعتماد بمؤسستك  وستقومفي ليبيا  رسميا

بمراقبة  املناسب واملتخدصصتدريب التوفر لك أن مؤسستك  وبعد ذلك، على  اعتمادك كمراقب

 االنتخابات  

 ايعملية ألنشطة املراقب؟ايطرق هي ما 

  تعتبر مكتفية ولذلك  عن املفوضيةعن الحكومة و  مستقل   منظمات املراقبة بشكل  تعمل 
 
من حيث  ذاتيا

 أو مالي ألي مراقب  فنيإداري أو  املفوضية أي دعمال توفر و واالتدصاالت والسكن واألمن   النقل

 ملراقبين؟اعدد  هل ستحدد املفوضية

نظمة مراقبة محلية أو دولية  ي ملماعتماد أي فرد ينتب واملفوضية ملزمةلمراقبين  ل دد محددعوجد يال 

باالنتخابات  ومع ذلك،  املتعلقةتسهيل الحدصول على جميع املعلومات والبيانات  وستعمل املفوضية على

الحفاظ على هدف ب محطة االقتراعفإن رئيس املركز االنتخابي له الحق في تخفيض عدد املراقبين داخل 

 النظام 
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 عمل املراقبين؟ أخالقياتما هي 

 وأهمها:أثناء أداء مهامهم  احترامها جميع املراقبين األخالقيات التي يجدر بهناك مجموعة من 

 واالبتعاد عن التحيز أو التحزب طيلة الوقت االستقاللية والحياد  

 قبةوالدقة والشمولية عند املراوضوعية املة و يشفافتحري ال 

  على قدر عال  من املهنية والكفاءة عملهمأداء  

 ينرححاملوكالء 

 ؟يناملرحح ءوكالمن هم 

ُيعتبر وبالتالي  نيابة عنهم العملية االنتخابيةسير  يراقبون  نالذي اتنتخابلال املرححين  و مندوبهم وكالء ال

تعيين وكالء عنهم اال بعد ان  للمرححين حقال ي  و حرة ونزيهة انتخاباتإجراء في املساهمة في  مهم دورهم

 معتمد ما لم يكن املراقبة أن يقوم بمهاموكيل يمكن لل وال  بالكامل  جراءات تسجيلهما تتم 
 
من قبل  ا

 املفوضية 

 
ا
ٍ  مل كيف يمكنني أن أصبح وكيال  ؟ما رح

 لشروط األهليةيجب أن  للحدصول على االعتماد كوكيل ملرح.
 
ملرح. ا يعينكأن و  ناخب  ك تكون مستوفيا

لى اللجنة االنتخابية في منطقتك  نماذج اعتمادك إتقديم باو مندوب عنه  وسيقوم مرححك   الذي تؤيده

املتعلق التدريب لك  وسيقدمالخاصة بك سيعطيك بطاقة االعتماد  وبمجرد االعتماد من قبل املفوضية،

 بمراقبة االنتخابات 

 كيل ؟يو أبرز مهام اما هي 

ى من جهة أخر و مدصال. مرححه أثناء العملية االنتخابية   حماية جهة  من من شّقين مهمةاملرح. لوكيل 

 مراقبة ل
 
على الوكالء تحقيق التوازن في و   أم ال للقانون  لعملية االنتخابية بغية تقييم ما إذا كانت تتم وفقا

 تخابات حقيقية ان إجراء عن حق املواطنين في هم وكمدافعين رئيسيينمرححيين عن مندوبأداء أدوارهم ك

 ؟ينما هي حقوق وكالء املرحح

 :ينوكالء املرححليمكن 

 تسجيل الناخبين ومنها على سبيل املثال ال الحدصر،  ،مراقبة جميع مراحل العملية االنتخابية

  والنهائية، وما إلى ذلك األوليةاالنتخابات وإعالن نتائج  والعدواالقتراع والفرز 

 املعنية واالقتراع بإذن من السلطات االنتخابية  اتتخابالحدصول على نسخ من وثائق االن 

 قانون االنتخابات املعمول به ينتهكعلى أي حخص يحاول أن  االعتراض  
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  شكاوى تقديم إلى أي مخالفات خالل العملية االنتخابية و  في املفوضية انتباه املسؤولينلفت

 خطية، إذا لزم األمر 

 

 ؟ينما هي مؤسووييات وكالء املرحح

أو ضد  مرح. الترويج أليوعدم  أثناء االقتراع تدخل في العملية االنتخابيةعدم الاملرححين  لى وكالءع

الحق في إلغاء اعتماد أي وللمفوضية   بوضوح بطاقات االعتماد الخاصة بهمليهم إظهار وع  منافس ي املرح.

 وضية فاملقواعد السلوك أو ينتهك القوانين االنتخابية أو لوائح  يخالفوكيل 

جاه وكالء املرححينما هو دور 
ُ
 ؟ املفوضية ايوطنية ايعليا يالنتخابات ت

وستعمل املفوضية على ملسجلين  ا مرححيهم املقدمة أسمائهم من قبلوكالء املفوضية باعتماد التلتزم 

 يناملرححوكالء  ويتحملاملعلومات والبيانات املتعلقة بالعملية االنتخابية  اعتمادهم وتسهيل حدصولهم على 

  الخاص بهم النقل واالتدصاالت والسكن واألمن مسؤولية

 اإلعالميون 

 ؟اإلعالميون من هم 

خبارية ووكاالت األنباء واملواقع اإللكترونية ومحطات اإل جالت واملصحف الهم أفراد يعملون في  اإلعالميون 

وباعتبار عن األحداث املهمة   البيانات وإعداد التقارير جمع املرئية واملسموعة، حيث يقومون ب اإلذاعة

، تحظى هذه االنتخابات بالتغطية اإلعالمية لبالدلالحياة السياسية من األحداث املهمة في االنتخابات 

 وطنية و دولية وخاصة ك ممثلين عن وسائل إعالم اويمكن أن يكون هنواسعة  ال

 ما هو دور وسائل اإلعالم أثناء االنتخابات؟

 داإلعالم يلعب 
 
 مح ورا

 
االنتخابات   بشأنخر املستجدات آب هموإبالغالناخبين وعامة الناس إحاطة في  وريا

التقنية الجوانب  ويمكن للمفوضية توضيحن إلى الناخبين، و املرححيدصل وسائل اإلعالم  فعن طريق

ان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسينص و السياسية  واتجاهاتهم ميولهم ون الناخب ُيحددوكذلك  لالنتخابات

، وهذا املعلومات يسمح بنشر وبالتالي  ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية على حرية التعبير

 أن 
 
عتبر   طالع على املعلوماتاال املواطنين من حق يعني ضمنا

ُ
 وسائل اإلعالم شريكوت

 
 أساسي ا

 
مفوضية لل ا

 تسجيل املرححينخابات بما في ذلك نشر املعلومات التقنية عن مختلف مراحل االنتوتساعدها على 

 الدوائر االنتخابية وإجراءات االقتراع ونتائج االنتخابات و املرححين والناخبين  وأعدادوتسجيل الناخبين 

 ما هو دور وسائل اإلعالم خالل فترة الحملة االنتخابية ؟

 ما ي
 
،سموعة واملرئية، وعلوامل املقروءةوسائل اإلعالم املرححون  ستخدمعادة لتقديم  ى نطاق  واسع 

لحيث   برامجهم االنتخابية
ّ
والبرامج التي والبرامج الحوارية املسموعة و املرئية املناقشات السياسية  تشك

ف على لتعرُّ او على املعلومات لناخبين لحدصول امهمة مدصادر  تبادل اآلراء وبرامج ل مكاملات استقبتسمح با
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ستخدم و   يةبأحدث التطورات السياس اإلملامو  ممرححيه
ُ
قابالت مع امللنشر  املقروءةوسائل اإلعالم ت

 االنتخابية  هموبرامج وسيرهم الذاتيةاملرححين 

 لحساسية
 
الذين يستخدمون مواقع  ينملواطنوا وسائل اإلعالمعلى ، الشديدةاالنتخابية حملة فترة ال نظرا

  حرية التعبير  استخدامعدم  ،التواصل االجتماعي
 
 استخداما

 
  و  خاطئا

 
إلى  أو الدعوةلتشهير انبذ عليهم أيضا

 العندصرية أو الكراهية أو التعدصب  أو العنف أو اإلخالل بالنظام العام 

 

 ؟واملواقع االيكترونية على االعتماد واإلذاعة وايتلفزيون ن يلصحف و ن ايتابعو كيف يحصل ايصحفي

و يكون طلب ، فى الدولة  املعنية سلطاتال لدىمسجلة وسائل اإلعالم املحلية والدولية يجب أن تكون 

 بافادة من الجهة االعالمية التابع لها 
 
يرغب في الحدصول على كل صحفي وُيطلب من   االعتماد مصحوبا

سمح ملمثلي وسائل اإلعالم يُ و السلوك   قواعد لطلب والتوقيع على مدونةنموذج الء مل مالتقداالعتماد 

 االنتخابيةراكز املزيارة و  هاو خارجليبيا داخل  تهاتغطيت االنتخابية العمليا مراحل املعتمدين متابعة و جميع

وسائل اإلعالم وسيتم اعتماد وحضور إعالن نتائج االنتخابات   ي التابع للمفوضيةركز اإلعالموكذلك امل

 في طرابلس  العامةالوطنية والدولية من قبل اللجان االنتخابية واإلدارة 

 يتغطية االنتخابات ؟االعتماد من املفوضية ي الحصول على حفي مؤستقل. هل يمكننأنا ُص 

 إلى وسائل إعالم وطنية أو دولية من و ن املستقلو الصحفي ينتمييجب أن 
 
قدم توالتي س عترف بها رسميا

 نماذج طلب االعتماد نيابة عنهم للمفوضية 

 تغطية االنتخابات ؟األخالقيات ايتي تحكم ما هي 

 ،يةدصأو اآلراء الشخ بغض النظر عن االنتماءات السياسية تخاباتي تغطية االنتتمثل فالصحافة املسؤولة 

املعلومات الدصادرة مباشرة من املرححين  بناء  علىتكوين آرائهم وأفكارهم ل لعامة الشعب إلتاحة الفرصة

 في االنتخابات 

عتبر 
ُ
التي  تغطية االنتخاباتنسبة لاألساس بالوالنزاهة والكفاءة املهنية هي حجر في التحرير االستقاللية وت

األدلة كما يجب أن تستند   حينهاوفي  ومبني على الوقائعومتوازن ومحايد تتم على نحو دقيق يجب أن 

  من صحتهايمكن التحقق  ةاالنتخابات إلى مدصادر موثوقحول املستخدمة إلعداد التقارير 

 

 

 فريق اعتماد املراقبين    

  بادارة التوعية و العالقات   

 


