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 لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية قرار

 ميالدية 2012 لسنة( 23) رقم

 االنتخابية للدوائر الرئيسية الفرعية اللجان صالحيات تحديد بشأن

 

 مجلس المفوضية، رئيس 

 -:اإلطالعبعد 

 وتعديله ميالدية 2011 أغسطس 3 في الصادر المؤقت الدستوري اإلعالن على.  

 لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية إنشاء بشأن ميالدية 2012 لسنة 3 رقم القانون وعلى.  

 العام الوطني المؤتمر انتخاب بشأن ميالدية 2012 لسنة 4 رقم القانون وعلى.  

 العام الوطني المؤتمر بانتخاب الخاصة االنتخابية الدوائر تحديد بشأن 14 رقم القانون وعلى.  

 وأعضاء رئيس تسمية بشأن ميالدية 2012 لسنة 13 رقم االنتقالي الوطني المجلس قرار وعلى 

  .لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية مجلس

 الفرعية للجان التنظيمي الهيكل اعتماد بشأن 2012 لسنة 18 رقم المفوضية مجلس قرار وعلى.  

 المفوضية لعمل المنظمة والقرارات اللوائح وعلى.  

 2012/ 4/ 19 بتاريخ المنعقد المفوضية لمجلس عشر الثالث االجتماع محضر في جاء ما وعلى.  

 

 ررــــــــــق

 

 ( 1) مادة

 ونائبه مدير من تتكون ،(الرئيسية الفرعية اللجنة) تسمى انتخابية لجنة انتخابية دائرة كل في تشكل

 .لالنتخابات لعلياا الوطنية المفوضية مجلس من وتكليفهم اختيارهم يتم أعضاء، وثالثة

 

 ( 2) مادة

 تبعيتها تكون أن على القرار هذا بموجب صالحيتها االنتخابية للدوائر الرئيسية الفرعية اللجان تباشر

 .لالنتخابات العليا الوطنية بالمفوضية لالنتخابات المركزية لإلدارة المباشرة

 

 ( 3) مادة
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 لسنة 14 رقم القانون أحكام وفق عشر الثالثة االنتخابية الدوائر على الرئيسية الفرعية اللجان تتوزع

 .العام الوطني المؤتمر بانتخاب الخاصة االنتخابية الدوائر تحديد بشأن 2012

 

 ( 4) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة إدارة

 اإلدارة مدير بواسطة ترشيحهم يتم له ونائب مدير بواسطة لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة تدار

 المركزية اإلدارة عام مدير ويتولى المفوضية، مجلس رئيس عن قرار فيها ويصدر لالنتخابات المركزية

 .للجنة اإلدارية اإلجراءات إتمام

 

 ( 5) مادة

  الرئيسية الفرعية اللجنة واختصاصات مهام

  :التالية المهام الرئيسية الفرعية اللجنة تتولى

 اإلرشادية القواعد ووضع فيها المشاركة على وحثهم وشرحها االنتخابات بأهمية المواطنين توعية -1

  .االنتخابات قانون وتنفيذ نجاحها يحقق بما االنتخابية العملية لسير

  .وتحديثها ومراجعتها بياناتهم وقوائم سجالتهم وإعداد الناخبين تسجيل -2

بالتنسيق مع  وذلك والعد، والفرز االقتراع وعمليات االنتخابية بالعملية المختصة اللجان تشكيل -3

  .لالنتخابات المركزية اإلدارة

  .لالنتخابات المركزية اإلدارة إلى وإحالتها لالنتخابات الترشح طلبات قبول -4

 لإلدارة وإحالتها السياسية، والكيانات المرشحين ووكالء والدوليين المحليين المراقبين طلبات قبول -5

  .المركزية

 ألحكام وفقا فيها والبت الرئيسية الفرعية اللجنة اختصاص ضمن تقع التي والتظلمات الشكاوى تلقي -6

  .ولوائحه االنتخابات قانون

  .والنساء السن وكبار الخاصة االحتياجات ذوي يناسب بما االقتراع مراكز تهيئة -7

 نطاق في والكيانات المستقلين للمرشحين الدعائية الحمالت ومراقبة االنتخابية الدعاية أماكن تحديد -8

  .االنتخابية الدائرة

  .الالزمة واللوجستية الخدمية االحتياجات كافة لتوفير المعنية الجهات مع التنسيق -9

 .لالنتخابات المركزية اإلدارة قبل من بها تكلف أخرى مهام أي -10
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 ( 6) مادة

  الرئيسية الفرعية اللجنة صالحيات

  :التالية الصالحيات الرئيسية الفرعية للجنة يكون

  .لها التابعة المؤقتة الفرعية واللجان الرئيسية الفرعية للجنة التقديرية الميزانية ومراجعة إعداد -1

  .الرئيسية الفرعية باللجنة الخاصة المصرفية الحسابات إدارة -2

 الئحة ألحكام وفقا لها التابعة المؤقتة الفرعية واللجان الرئيسية الفرعية باللجنة االستخدام عقود إبرام -3

  .للمفوضية الموظفين شؤون

  .للمفوضية المالية الالئحة أحكام وفق المختصة الجهات مع الخدمات شراء عقود إبرام -4

  .للمفوضية المالية الالئحة أحكام وفق المحلية المشتريات عقود إبرام -5

 .للمفوضية المالية الالئحة أحكام وفق العامة المناقصات إجراءات -6

 

 ( 7) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة وواجبات مسئوليات

  :التالية والواجبات المسئوليات الرئيسية الفرعية اللجنة عاتق على تقع

  .مساواة بكل ومعاملتهم هاب المخاطبين لكل الجيدة االنتخابية الخدمات تقديم واجب -1

  .نشاطاتها على تفصيل بكل الناخبين وإطالع متكامل، انتخابي بأرشيف االحتفاظ -2

  .العام المال تبذير عدم وضمان لها المخصصة المالية مواردها إدارة حول المسئولية تحمل -3

  .لها التابعة االنتخابية اإلدارة ونزاهة استقامة ضمان -4

  .عملها كل في الشفافية ضمان -5

  .االنتخابات ونزاهة شفافية تعزز والتي واالستقامة النزاهة معايير تحقيق على الحرص -6

 .االنتخابية العملية في الفعلية المشاركة في المؤهلين الناخبين حق تكفل التي الخدمات توفير- 7

 

 ( 8) ادةم

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة مدير واختصاصات مهام

  :التالية بالمهام لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة مدير يختص

  .لدائرتها التابعة لالنتخابات الفرعية اللجنة أعمال على العام اإلشراف -1

  .المركزية اإلدارة إلى وإحالتها محاضرها واعتماد اجتماعاتها وترأس لالجتماع الفرعية اللجنة دعوة -2

  .والعد والفرز واالقتراع التسجيل ولجان الفرعية اللجان على اإلشرافو متابعة -3

  .بها الوظائف لشغل الفرعية باللجنة المستخدمين ترشيح -4
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  .والعد والفرز واالقتراع الناخبين تسجيل بمراكز المستخدمين اعتماد -5

  .االنتخابية العملية تنفيذ يخص ما كل في المحلية السلطات مع التنسيق -6

  .المعتمد المرتبات جدول وفق المالية ومعامالتها مهامها وتحديد التخصصية اللجان تشكيل -7

  .إليه الموكلة الصالحيات حدود في المحلية واالتفاقيات العقود توقيع في الفرعية اللجنة تمثيل -8

 لها التابعة المؤقتة الفرعية واللجان الرئيسية الفرعية اللجنة يخص ما كل عن الدورية التقارير إحالة -9

  .لالنتخابات المركزية اإلدارة إلى

 .لالنتخابات المركزية اإلدارة عام مدير قبل من أعمال من به يكلف ما -10

 

 ( 9) مادة

  الفرعية اللجنة مدير نائب واختصاصات مهام

 بعض في النائب يفوض أن وللمدير غيابه حالة في المدير اختصاصات بجميع اللجنة مدير نائب يختص

  .له الممنوحة االختصاصات

 

 ( 9)مادة 

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية للجنة التنظيمي الهيكل

  :التالية التنظيمية التقسيمات من لالنتخابات الرئيسية الفرعية للجنة التنظيمي الهيكل يتكون

  .والمالية اإلدارية الشؤون منسق -1

  .العامة توالعالقا والوكالء المراقبين منسق -2

  .اللوجستي الدعم منسق -3

  .السياسية والكيانات المرشحين منسق -4

  .التدريب منسق -5

 .المعلومات نظم منسق 6

 

 ( 10) مادة

 والمنصوص منها لكل المقررة االختصاصات مباشرة السابقة بالمادة المحددة التنظيمية التقسيمات تتولى

  :يلي فيما عليها

  والمالية اإلدارية الشؤون منسق: أوال

  :التالية االختصاصات خالل من مهامها تباشر
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 كافة وإعداد الرئيسية الفرعية باللجنة اإلدارية للشؤون المنظمة والقرارات واللوائح القوانين تنفيذ -1

  .بها العاملين بشؤون المتعلقة اإلدارية اإلجراءات

  .والصادر الوارد البريد على واإلشراف باللجنة الملفات حفظ -2

 والمطبوعات والقرطاسية والتجهيزات واألدوات المكتبي األثاث من اللجنة احتياجات بتوفير القيام -3

  .للمفوضية المالية الالئحة أحكام وفق

  .الخدمة مجال في والضمانية التعاقدية واستحقاقاتهم العاملين عن الالزمة البيانات إعداد -4

  .بياناتها سرية على والمحافظة ومتابعتها للعاملين الشخصية والملفات السجالت مسك -5

  .العاملين وانصراف حضور عملية تنظيم -6

  .اللجنة لعمل الالزمة المصروفات تقديرات إعداد -7

 لعمليات الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ المحاسبية القيودات وإعداد والدفاتر الالزمة السجالت مسك -8

  .اللجنة لحساب المسيلة التفويضات حدود في المختلفة الصرف

 في النافذة والتشريعات بها المتعلقة للمستندات وفقا مواعيدها في وقفلها المالية العهد حسابات مسك -9

  .شأنها

 وإحالتها للمستخدمين المالية المستحقات من وغيرها الرواتب صرف واستمارات الدفع قسائم إعداد -10

  .لالعتماد الفرعية اللجنة لمدير

 إعداد وكذلك المحددة، للقواعد وفقا واالرتباطات بالمصروفات الشهرية المالية تقارير إعداد -11

  .للجنة السنوي الختامي الحساب

 فيها والصرف باإليداع المتعلقة البيانات جميع وقيد الخصوص، في الالزمة الخزينة سجالت مسك -12

  .بأول أوال

  .بأول أول وتحديثها الثابتة األصول سجالت مسك -13

  .وجردها وتفتيشها اللجنة مخازن على اإلشراف -14

  .بها المتعلقة والوثائق المستندات وحفظ والمخازن بالمشتريات الخاصة السجالت مسك -15

 والمحافظة سالمتها على والوقوف ومحتوياتها للجنة التابعة المباني استعماالت على اإلشراف -16

  .لها العامة الصيانة أعمال وتولي عليها

  .وأجهزة ومعدات وآليات مقار من اللجنة ممتلكات على للتأمين الالزمة اإلجراءات اتخاذ -17

  العامة والعالقات الدوليين المراقبين منسق: ثانيا

 بمراقبة تتعلق التي األمور كل في والمرشحين السياسية الكيانات المنظمات، ممثلي مع التنسيق -1

  .كمراقبين اعتمادهم وأوراق االنتخابات

  .المرشحين ووكالء المراقبين اعتماد طلبات تجهيز -2
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  .المركزية لإلدارة وإحالتها والوكالء المراقبين من المقدمة الطلبات استكمال من والتأكد مراجعة -3

  .لالنتخابات المركزية اإلدارة إلى والوكالء المراقبين بيانات عن تقارير رفع -4

  .الوكالء أو المراقبين ملفات في السلوك مدونة من موقعة ونسخ المقدمة الطلبات بصور االحتفاظ -5

  .المعتمدين والوكالء للمراقبين المفوضية عن الصادرة البطاقات وتوزيع تجهيز -6

  اللوجستي الدعم منسق: ثالثا

  .الناخبين تسجيل مراكز احتياجات بخصوص لالنتخابات المركزية اإلدارة مع التنسيق -1

  .الدائرة احتياجات بكل علم على لالنتخابات المركزية اإلدارة إبقاء -2

  .الناخبين تسجيل بعملية الخاصة واألدوات المواد وتوزيع وتخزين استقبال -3

 تسجيل مراكزو لالنتخابات المركزية اإلدارة من الواردة واألدوات المواد مخازن وإدارة تصنيف -4

  .الناخبين

  .االنتخابية المواد واسترجاع توزيع عملية في الناخبين تسجيل مراكز وتوجيه مع التنسيق -5

  .االحتياج حالة في إضافية بمواد وتزويدها الناخبين تسجيل مراكز واحتياجات لطلبات االستجابة -6

  السياسية والكيانات المرشحين منسق: رابعا

  .استكمالها من والتأكد السياسية والكيانات المرشحين ترشيح طلبات استقبال -1

 في الملفات جميع من بنسخة االحتفاظ مع لالنتخابات المركزية اإلدارة إلى الطلبات جميع إرسال -2

  .الحاجة عند إليها للرجوع الرئيسية الفرعية اللجان مكاتب

 عن بمعلومات تتعلق متطلبات أو تغيرات أي بخصوص السياسي الكيان أو المرشح ممثل مع التنسيق -3

  .االنتخابية الحمالت تنظيم مثل السياسية، الكيانات أو المرشحين

  .الرئيسية الفرعية اللجنة نطاق في تسجيلهم تم والذين المقبولين للمرشحين األولية القوائم نشر -4

  التدريب منسق: خامسا

  .التدريب لغرض الالزمة والمواد الكتيبات وتوزيع توفير -1

 الخاصة اللوجستية التجهيزات كل بخصوص الرئيسية الفرعية للجنة العملي الفريق مع التنسيق -2

  .بالتدريب

  .األقل التدريب مستويات متابعة -3

  .تنفيذها ومتابعة باللجنة للموظفين التدريبية االحتياجات تحديد -4

  .التدريبية بالعملية يتعلق ما كل في لالنتخابات المركزية اإلدارة مع التنسيق -5

  :الرئيسية الفرعية اللجنة نطاق في التالية التدريبية العمليات إجراء -6

  .الناخبين تسجيل تدريب -أ

  .التسجيل مراكز مديري تدريب -ب

http://www.security-legislation.ly/
http://www.dcaf.ch/
http://www.dcaf-tfna.org/


 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 7 of 9 

  .التسجيل مراكز مديري مراقبة عملية على التدريب -ت

  .والفرز والعد التصويت عملية على التدريب -ث

  .االنتخابية بالعملية العالقة ذات التقارير إعداد على التدريب -ج

  المعلومات نظم منسق: سادسا

  .الفرعية باللجنة الخاصة والشبكة األجهزة مشاكل وعالج تركيب إدارة على واإلشراف المساهمة -1

 الدائم اتصالها وضمان( اإليميل االنترنت، الهواتف، مثل) االتصاالت خدمات وإدارة اإلشراف -2

  .لالنتخابات المركزية باإلدارة

 العمليات إدخال والمتضمنة االنتخابية األنشطة مختلف في لالنتخابات المركزية اإلدارة مساعدة -3

  .الرئيسية الفرعية اللجنة نطاق في االنتخابية

  .البيانات إدخال موظفي توظيف في المساعدة -4

  .الدورية التقارير إعداد في والمساعدة الرئيسية الفرعية للجنة البيانات قواعد بناء -5

 على وتدريبهم الرئيسية الفرعية باللجنة اإللكترونية الشبكات لمستخدمي الالزم الفني الدعم تقديم -6

 .وملحقاته اآللي الحاسب وأجهزة والبرامج األنظمة استخدام

 

 ( 11) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة اجتماعات

 من اثنان أو اللجنة مدير له يدعو األقل، على أسبوعيا اجتماعا لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة تعقد

 اللجنة اجتماعات تكون وال بنوده اقتراح ألعضائها ويكون األعمال جدول اللجنة مدير ويضع أعضائها

 .األعضاء أغلبية حضورب إال صحيحة

 

 ( 12) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة قرارات

 الذي الطرف يرجح التساوي حالة وفي الحضور، بأغلبية اجتماعاتها انعقاد أثناء في اللجنة قرارات تتخذ

 .المدير منه

 

 ( 13) مادة

  التضامنية المسئولية

 بعمل يتعلق ما كل في لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة وأعضاء المدير بين تضامنية المسئولية

 .اللجنة
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 ( 14) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجان تقارير

 حول ودورية فورية تقارير بإعداد االنتخابية بالدوائر لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجان تقوم -1

 المركزية لإلدارة إشرافها، نطاق في الواقعة وفروعها االنتخابية بالدائرة االنتخابية العملية نشاطات

  .لالنتخابات

 الدوائر، في االنتخابية العملية سير على لإلشراف أعضائها بين من مشرفين تكليف للمفوضية يجوز -2

 إليهم الموكل والمهام بتسميتهم ويصدر المفوضية، رئيس إلى دوري وبشكل الفورية تقاريرها وإحالة

 .خاص قرار

 

 ( 15) ادةم

  اللجنة أموال

 صكوك بموجب منه الصرف يتم فرعية لجنة لكل التجارية المصارف أحد في مصرفي حساب يفتح

 إحالة ويتم ثان، كتوقيع والمالية اإلدارية الشئون ومدير أول كتوقيع نائبه أو اللجنة مدير يوقعها

 .لالنتخابات المركزية رةاإلدا إلى دوري بشكل مصروفاتهم

 

 ( 16) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة حسابات على الرقابة

 بعد الحسابات قفل ويتم الممنوحة، المالية التفويضات وفق المخصصة األموال بصرف اللجنة مدير يلتزم

 .والتدقيق للمراجعة المركزية اإلدارة إلى وإحالتها االنتخابات انتهاء

 

 ( 17) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة لعمل التفرغ

  - :واآلتي وفروعها لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة عمل بين الجمع يمنع

  .آخر عمل أي مزاولة -1

  .العام الوطني المؤتمر النتخابات الترشح -2

  .السياسية للكيانات االنتماء -3

  .السياسية والكيانات للمرشحين االنتخابية الحمالت من أي دعم في االشتراك -4

 قرابة درجة فيها المرشحين وبين بينه يكون من الفرعية اللجنة في يعين أن يجوز ال األحوال كل في -5

 .الرابعة الدرجة حتى
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 ( 18) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة عضوية انتهاء

  - :التالية األسباب ألحد لالنتخابات الرئيسية الفرعية باللجنة العضوية تنتهي

  .االستقالة قبول -1

  .الوفاة -2

  .بالشرف مخلة جريمة في باإلدانة نهائي قضائي حكم صدور -3

  .مقبول عذر بدون اللجنة اجتماعات عن متتالية مرات ثالثة التغييب -4

  .لالنتخابات الفرعية اللجنة يحل قرار صدور -5

  .المفوضية عمل انتهاء -6

 .مهامه من العضو بإعفاء قرار صدور -7

 

 ( 19) مادة

  البديل العضو

 المذكورة األسباب من سبب ألي عضويته المنتهية العضو عن بديل عضو تعيين المفوضية مجلس يتولى

 .السابقة المادة في

 

 (20) مادة

  لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة وأعضاء لرئيس المالية المعاملة

 مجلس عن يصدر بقرار لالنتخابات الرئيسية الفرعية اللجنة وأعضاء لمدير المالية المعاملة تحدد

 .المعتمد المرتبات جدول وفق المفوضية

 

 ( 21) مادة

 وعلى للمفوضية اإللكتروني والموقع المختلفة اإلعالم ووسائل الرسمية الجريدة في القرار هذا ينشر

 .تنفيذه بأحكامه المخاطبين

 جيجي القاعثمان أبو بكر د.

 الوطنيةمجلس المفوضية رئيس 

 ليا لالنتخابات الع

 في طرابلس صدر 

 هجري 1433اآلخر//جمادى 27:اريخ الت

 ميالدية  2012/إبريل/19 الموافق:
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