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 4102 فبراير16 

 الفوري للنشر

  5124- 420 - 404 -1+ هيكس  ديبورا :، جورجيا ، الواليات املتحدة الامريكية    أثالنتا في ثصال:لأل

 dirk.vandewalle @ libya.cceom.org أو  5362 - 467 - 94 - 218+  فانديفال ديرك طرابلس، في             
 

عمى تكثيف توعية الناخبين والتنسيق األمني  مركز كارتر يحث
 في ليبيا اإلنتخاباتقبيل 

 

ورلك لخُُِم كل مً ؤلاػاس الِاهىوي، والِظاًا الشبِسُت اإلاخللِت ، ي لُبُا ف خبراء مدذودةًِىم مشكض كاسجش بُِادة بلثت 

اإلاضمم كِذها  صُاهت مسىدة  الذسخىس ، والبِئت السُاسُت اللامت ورلك ُبُل اهخخاباث لجىت ؤلاهخخاباثبئداسة وجدظير 

، ٌصجم ؤلاهخخاباثمشخلت هامت في اهخِال البالد إلى الذًمِشاػُت .. ُبل  ؤلاهخخاباث. خُث جمثل هزه 0202ًبراًش  02في 

ض الخيسُّ ألامني  ،ىاخبيناججاه الجكثٍُ الجهىد ؤلاكالمُت  كلىالسلؼاث اللُبُت  كاسجش  مشكض   ، ورلكفي ألاًام ألاخيرةوحلٍض

 هخخاباث سلمُت وشاملت.اصىادًّ الاُتراق لذكم   لُخم السير ُذما هدى 

ِا لالكالن الذسخىسي الصادس كً اإلاجلس الىػني الاهخ ؤلاهخخاباثسخكىن هزه هي  ِالي . الثاهُت في السُاَ الزي اوش ئ ًو

كتري بها مً ُبل اإلاشاُبين اإلادلُين ُذ ا  - اللامالىػني  اإلاؤجمش ء بمىحبها ىوالتي اوش  - السابِت ؤلاهخخاباثخُث ان 

 ،اإلاؤجمش الىػني اللام كلى اث  الىاُلتالظوىػ ومم هزا، ًان  دًمِشاػُت وشٌاًت.اهخخاباث ُذ كاهذ  والذولُين بأنها 

. وبالخالي ًان اهخخاباث أدث إلى حوُيراث في الجذول الضمني ألاصلي لللملُت الاهخِالُت التي خذدها ؤلاكالن الذسخىسي ُذ 

 . الاهخِال بضخم حذًذهزا ًشصت إلطٌاء جِذم  صُاهت مسىدة  الذسخىس لجىت 

ّ  بخىؿٍُمشكض كاسجش  ُام، لإلهخخاباثت الللُا اإلاٌىطُبىاء كلى دكىة مً و   ورلك للزهاب الىمً سخت خبراء ًخكىن ًٍش

اسجه الاولى ل .ؤلاهخخاباثجُُِم و  لُبُا ّ بٍض ت اإلالُبُا في دٌسمبر خُث ُام الٌٍش ذ كً كملُت حسجُل ورلك لوشض ملًش ٍض

داسة إل  الشبِسُت ِظاًاالكاد في مىخصٍ ًىاًش لخُُِم ألاوطاق السُاسُت و زم اإلاششحين والاسخلذاداث الشبِسُت ألاخشي، 

 .ؤلاهخخاباث
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ّ ومىم  ادث بذوسها الى الحذ التي –في طىء الاكخباساث ألامىُت و بلثت   كاهذ -خاسج ػشابلس جىصَلهم مً حجم الٌٍش

التي حشاءاث ل لللملُت الاهخخابُت و إ شامل جُُِمم ًِذج بالخالي لً ًكىن بىسلهافي ػبُلتها، و  اللذد خبراء  مدذودةال

الخدظيراث و ،  ؤلاهخخاباثإداسة و كلى جُُِم ؤلاػاس الِاهىوي ، كمل البلثت سُكىن جشكيز ولكً حل . ؤلاهخخاباثًىم سدخم 

 .هخخابُتاالٌىُت ، والبِئت السُاسُت اللامت ، وخل أي هضاكاث 

 :إلاطار القانوني و الانتخابي

 هي امىس حذا   - اللملُت الاهخخابُتبما في رلك الِىاهين اإلادلُت التي جىـم  - ؤلاػاس الِاهىوي والاهخخابيان كل مً 

 صُاهت مسىدة  الذسخىس لجىت ٍجشي جىـُم اهخخاباث هزا و . حُُِِتالذًمِشاػُت ال لإلهخخاباثلإلداسة الٌلالت  تطشوٍس

 
ا
ذ ب كمال ل  9 والتي جمذ فيالىػنى  اإلاؤجمش بصُوخه اإلالذلت مً ُبل ورلك اإلكالن الذسخىسي اإلاُؤ  ُاهىن و ،  0202أبٍش

م م  8ُاهىن و ( ،  ؤلاهخخاباث) ُاهىن  0202للام  01 ُس ( ، لإلهخخاباثاإلاٌىطُت الللُا  إوشاء ُاهىن )  0202للام  ُس

صُاهت الخاصت بلجىت السخين ل ؤلاهخخاباثأن  كما اكلً اإلاؤجمش الىػني اللام  هزه اإلاٌىطُت.  كًواللىابذ الصادسة 

خ الزي  02ًىم ها كِذ سِخم مسىدة  الذسخىس  ذ مً . لإلهخخاباثخذدجه اإلاٌىطُت الللُا ًبراًش ، وهى الخاٍس اما الخصٍى

 ًبراًش. 01الى  01مً الٌترة لِذ خًخاسج البالد  

ى في لُبُا، ألا ُذ خصصذ سخت مِاكذ لليساء و سخت مِاكذ أخشي لكل مً  ؤلاهخخاباثاليسخت النهابُت مً ُاهىن  ماَص

ذ  ُذو ، والؼىاَس ، والخبى  اهخِذ اللذًذ مً مىاصشي اإلاشاة وممثلي اشير اليهم في الِاهىن اللُبي باإلاكىهاث الثِاًُت. ُو

ذ اشاسوا بانها، اإلاشاس اليها في الِاهىن  اإلاكىهاث الثِاًُت هزه ألاخكام وببالى الِلّ، ًِذ  . لهم ل جمىذ جمثُال كاًُا ُو

ىالام مِاػلتمسالت كذم وحىد اجٌاَ لحل اإلاشكض  لخف صجم اإلاشكض ًذكىوكلُه ًان . لإلهخخاباث اَص مُم ألاػشاي ح َو

   اللملُت الذسخىسٍت. في حمُم الاًشاد في لُبُا شملكلى مىاصلت الجهىد ل

لمل بدُث ح ؤلاهخخاباثخِلت ومداًذة إلداسة ولظمان كملُت اهخخابُت دًمِشاػُت خُُِِت ًالبذ مً وحىد هُئت مس

 وجكىن ملتري بها بشٌاًُت 
ا
، ًِم ، وهي هُئت مسخِلت لإلهخخاباثاإلاٌىطُت الللُا  مً ُبل ؤلاهخخاباث. وجذاس هزه  0دولُا

ت إداسة ومكخب،  هُئت مٌىطين وهي جخألٍ مًمِشها في ػشابلس ،  حوؼي حمُم ت هخخابُا انجمكخب ل 01، ومشكٍض

، في خين حذولت و في حمُم أهداء البالداهخخابي  مشكض 0122 اإلاىاػّ في لُبُا. وسُجشي الاُتراق و اللذ والٌشص في أكثر مً

  .في ػشابلس اإلاكخب اإلاشكضي للمىطُت الللُاإكالن الىخابج سُلِذ في 

ذ . 0202 ًىاًش 01و  0202دٌسمبر  0بين دسجُل الىاخبين في مشخلخين مىٌصلخين ب لإلهخخاباثُامذ اإلاٌىطُت الللُا  ُو

ادة اإلاشاسكت. ل منهافي مداولت  ،ن كذة مشاثٌترة حسجُل الىاخبياحشث اإلاٌىطُت جمذًذ ل ُذ ووًِا للمٌىطُت الللُا، ٍض

ذ  لُبي   1,101,541 سجل ش كلى الشهم مً و  .الِادمت لإلهخخاباثفي الخصٍى  الىاخبين اإلاؤهلين ، كذدكً بُاهاث كذم جًى

 ورلك بسبب لإلهخخاباثاإلاٌىطُت الللُا  والزي اُشث بطخامخه – لهخخاباث اإلاؤجمش الىػني اللامالدسجُل  الا ان

 .هاخب 2,865,937 بلى ُذ  - اإلاكشسةالدسجُالث 



Page 3 of 5 

 

 
 

ب مىؿٌي الاُتراق مً خالل  ًسُجشي ،  ؤلاهخخاباثًىم  يسبت الىلبا بي سباعي مخخاليجذٍس للُا اإلاٌىطُت ال مً ُبل ًذاس  جذٍس

ذ  .لإلهخخاباث   ًيها ًشص ذوإكؼُكاهذ شاملت وجٌاكلُت ،  ان اإلاشاخل الثالر الاولى لىخف مً ُبل مشكض كاسجش ُو

كلى الشهم مً الخىجشاث و . ؤلاهخخاباثإلالالجت الِظاًا اللملُت التي ُذ جيشأ في ًىم   ؤلاهخخاباثذسبين و مسؤولي خملل

 الخِىُتكخمال الاسخلذاداث ساب لإلهخخاباثُامذ اإلاٌىطُت الللُا اإلاىاػّ،  بلعالسُاسُت و الخدذًاث ألامىُت في 

ِت هضيهت ، ورلكصُاهت مسىدة  الذسخىس لهخخاباث هُئت  ذ الالصم و بؼٍش  . طمً الُى

 :منال أ

كذم الاسخِشاس.  مسخىي مىخٌع ومخِؼم ًظال كً االلىٍ رُذس مً اهخِال لُبُا إلى الذًمِشاػُت  شاب كملُتِذ ل

ت هـشا للخىجشاثو  مو اللىٍ اإلادلي  ،  في اللملُت السُاسُت في لُبُا الجاٍس ُتفي  الزي ُو اهخخاباث ُبُل  اإلاىؼِت الشُش

ِم كلى. ًىم الاُتراقىطم خؼت شاملت لألمً في ًان هىالك خاحت ماست ل ،اإلاؤجمش الىػني اللام  وصاسة الذاخلُت  ٍو

ير ألامً  فياإلاسؤولُت الشبِسُت   كل مشكض ورلك لمً طباغ الششػت  01ليشش الذاخلُت . وجخؼؽ وصاسة ؤلاهخخاباثفي جًى

كلى هؼاَ واسم مً الِذساث، ًذكى ملشوي ُىة الششػت اللُبُت مً هِص  هلاهُح واهؼالُا مً ما. ؤلاهخخاباث مً مشاكض

الذًمِشاػُت و ذكم اللملُت بالحكىمت لخيسُّ الجهىد ألامىُت والخأكُذ كلى طشوسة ُُام حمُم اللُبُين بذوسه  اإلاشكض

 .مشاُبت ًىم الاُتراق سلمُا

 :الحمالت الانتخابية

في حمُم  الاهخخابُت حملتال سيرُُِم لكي جِىم بمهمت مثل مهمت جالحجم  اإلاشكض مدذودةالشهم مً أن بلثت خبراء كلى 

ش الا انها حلمل كلى ، البالدأهداء  الىاسدة مً مخخلٍ اإلاداوسًٍ  جدلُل ؤلاػاس الِاهىوي للحمالث الاهخخابُت، و سصذ الخِاٍس

ذ بأث. هزا ًُما ًخللّ بِظاًا الحملت ناللُبي أكِاب  ورلك في،  0202دٌسمبر  01 مىز للمششحين  الحملت الاهخخابُت ُو

  . ساكت مً اًخخاح صىادًّ الاُتراق 02ُبل هزه الحملت يخهي وجوشش الِابمت النهابُت للمششحين، 

  

مخمثل و ملحىؾ  سخثىاءئوب.   كاهذ هير ؿاهشةأن الحمالث الاهخخابُت بمثلي مشكض كاسجش إلاأصحاب اإلاصلحت الشبِسُين  أًاد

ىق  هخخابُت ًترة الحملت الا  مشثِذ ًػشابلس ،  كًرشح تممدام باسص ستهذًذ أ مداولت اهخُالفي   خىادر .اي دون ُو

ذ  الحملت الاهخخابُت. ُُام اإلاششحين ب دون  ًكىن خالُذ   - والجىىبخاصت في الشَش  -اسخمشاس اولذام ألامً  الا أن ُو

 ؤلاهخخاباثاللذًذ مً اإلاششحين ؤلاكالن الشسمي كً مىكذ اهخـش مشكض كاسجش أهه هـشا إلادذودًت ألامىال ،  ابلى اإلاداوسون 

 . 0202ًىاًش  22في  بذأثالتي و كاملت ، اهخخابُت لبذء خملت 

وسابل ؤلاكالم  مم لملًخؼلب مً اإلاٌىطُت البالحمالث الاهخخابُت  تالخاص الللُا اإلاٌىطُتلىابذ و  ؤلاهخخاباثُاهىن 

هير أن ؼباكت كلى ُذم اإلاساواة . ليشش مىاد اللظمان إكؼاء حمُم اإلاششحين اإلاسجلين دُابّ مجاهُت و مساخت اللامت 

ذ  الكٌُُت التي سِخم مً خاللها ششحالب جىضح اإلاٌىطُت الللُا  لىابذل و  ؤلاهخخاباثُاهىن  ل جخصُص هزا الُى

 .اإلاىاسد اإلاخاخت هزه ُذ اسخٌادوا مً ختى آلان ل ًبذو أن اإلاششحينو واإلاساخت للمششحين . أ
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ذ لل صال لل بشأن الِظاًا الذسخىسٍت الشبِسُت .  وجىصُل مىاٌُهمالىاخبين  خخىاصل مممششحين ًترة مدذودة مً الُى

ُشاس مسدىير ، ٌصجم مشكض كاسجش اإلاششحين  باليسبت للىاخبين والتي مً خاللها سُِىمىن باجخارهـشا ألهمُت هزه الٌشصت و 

 لإلهخخاباثكما ٌصجم اإلاشكض كزلك اإلاٌىطُت الللُا سسالتهم ،  لخىصُلكلى الاسخٌادة الكاملت مً اإلاىاسد اإلاخاخت لهم 

 لالكالم.اإلاششحين  وصىل  كلى حسهُلسابل ؤلاكالم اللامت و و 

ل الحمالث الاهخخابُت ، بشأفي خين ل جىحذ واحباث ملضمت في الِاهىن الذولي  جخؼلب اإلاماسساث الجُذة الا ان ن جمٍى

، كما ًخؼلب مً  ؤلاهٌاَ خدذًذب خاصت  لىابذاإلاٌىطُت الللُا وطلذ  في لُبُا ،  ئىلُت.لظمان الشٌاًُت واإلاس هاجىـُم

ش كً الحملت اإلاالُت خالل سبلت أًام مً و   - الىخابجبوع الىـش كً   -حمُم اإلاششحين  بما ًِخظُه الِاهىن جِذًم جٍِش

 . 0الاُتراق

م مسخىي الىعي  ذُذ ُامذ بجه لإلهخخاباثٌىطُت الللُا اإلا ش و خذود  بخصىص ششحلذي اإلالًش التزاماث جِذًم الخِاٍس

بؼال حسجُل اإلاششح ، ا. وحشمل هزه اللِىباث لهزه الالتزاماث كذم الامخثال كىذؤلاهٌاَ ، ًظال كً شذة اللِىباث 

شض خـش  كلى  مشكض كاسجش ٌصجماإلاِبلت إلاذة خمس سىىاث. لزا  ؤلاهخخاباثالترشح في  كلىوالسجً ، والوشاماث ، ًو

 .بمىحب الِاهىن  بالتزاماتهم ماإلاامههزه اإلاخؼلباث و ب بالن اإلاششحينا بخصىص لإلهخخاباثحهىد اإلاٌىطُت الللُا مىاصلت 
 

 :ثقيفمعلومات الناخبين و الت

ذ  مماسست الىاخبينلظمان حذا طشوسي خثٍُِ الىاخبين هى أمش الٌلالت لحملت ان ال .  2بشكل صحُذخِهم في الخصٍى

ِا ل ىاخبين مصذس ُلّ كبير في الٌترة التي سبِذ لل شبُتاإلاُت خثٌُِالحملت الهُاب شكل مشكض  ، ًِذ لل اإلابذةي خُُِملًو

 .، وسبما كان لها أزش سلبي كلى حسجُل الىاخبين ؤلاهخخاباث

ش الللمشكض ، و  اإلابذةيخُُِم ال ت  حشير اإلاداوسًٍ ، اإلالخمذة كلى خِاٍس صُاهت هُئت اهخخاباث كً اللام  الجمهىس إلى أن ملًش

الحِابّ ألاساسُت خىل هزه اللملُت، ب لِس لذيهم اإلاامًذ مً اللُبُين ٍبذو أن اللذو مدذودة للواًت .  مسىدة  الذسخىس 

ذ للمِاكذ اإلاخصصت لليساء ،  ىومثل إحشاءاث الخصٍى الى  باليسبتمصذس ُلّ ٌشكل وهزا  والؼىاَس ، و الخبى . ، ألاماَص

 لحذول. جلك اإلاىؼِتخاص لليساء في السباَ الفي  ةالٌابض بسباَ اللام في ال سِخم اسدبذال الٌابض ، خُث ِاكذ م الاسبلت

ح للمششحين والجمهىس ن جىضأ لإلهخخاباثكلى اإلاٌىطُت الللُا  ، ًيبغي ؤلاهخخاباث كِب ُذ جيشأ مً الخالًاث التي

  ملء هزه اإلاِاكذ . ُتكٌُ

خملت كجضء مً و هي اإلاسؤولت كً جثٍُِ و جىكُت اإلاىاػىين خىل اللملُت الاهخخابُت.  لإلهخخاباثواإلاٌىطُت الللُا 

ت والىاسلت الىؼاَ ىهُت وإراكُت بث لل اإلاٌىطُت   ، جخؼؽ اإلاٌىطُت الخىكٍى الهىاء باإلطاًت إلى وشش  كلىِؼاث جلٌٍض

هزه الخؼت كلى جىٌُز  لإلهخخاباثوكلُه ٌصجم مشكض كاسجش اإلاٌىطُت الللُا إكالهاث الصحٍ واإلالصِاث و اإلايشىساث . 

ذ اإلاخبِي بالكامل وجكثٍُ الجهىد لخثٍُِ باإلاللىماث الالصمت ، بما في رلك مىكذ هم لتزوٍذ،  ورلك الىاخبين في الُى
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ذالاحشاءاث اإلاٌصلت لل، وساكاث الاُتراق ومىاُلها، و كلى وحه الخصىص  ؤلاهخخاباث خُث جصمُم الاُتراق. ، و خصٍى

 . كاملتبصىسة  جمكين مشاسكت الىاخبين لً ًؤدي في النهاًت الا الى مثل هزا الجهذ اإلاكثٍان 

  ًللب جثٍُِ الىاخبين
ا
  أًظا

ا
 خا دوسا

ا
ولكي . ؤلاهخخاباثلجمُم اػشاي صاي ًلالت في طمان الحصىل كلى وسُلت اه سما

ت اإلاىاصكاث ًلالت وطم آلُت  ًخم كلى بِىت مً ان ًكىهىا  الىاخبين واإلاششحين كلى كل مً، ًجب  ؤلاهخخابُتلدسٍى

كلى  لإلهخخاباثاإلاٌىطُت الللُا  . ولزلك ًدث مشكض كاسجشالاػشايلملُت واضحت ومٌهىمت لجمُم الؤلاحشاءاث، وأن جكىن 

ذ ُبل ًىم  اسخخذام هم في جِذًم ب -كلى خذ سىاء -إلكالم الىاخبين واإلاششحين  ؤلاهخخاباثما جبِى مً ُو دُِى

شة الشكاوي و الؼلً في الِشاساث وحلل   .للجمُمهزه اللملُت مخًى

 :كارثر في ليبيامركز 

ىاهين  ًِىم باحشاء جُُِماجه ججاه خضبي،هير مشكض مشكض كاسجش هى  ذ ، ُو ىػىُت في ال ؤلاهخخاباثؤلاكالن الذسخىسي اإلاُؤ

 الذًمِشاػُت واإلاشاسكت السُاسُت.  ؤلاهخخاباثوالالتزاماث الذولُت للبالد بشأن واللىابذ  ،لُبُا

ّ كمل خبراء ، البلثت كمل في سُاَ و  ، لإلهخخاباثاإلاٌىطُت الللُا مسؤولين مً  ؛كل مً مشكض كاسجش مم ًجخمم ًٍش

 -جخمم اإلاذوي اللُبي اإلا ممثليالسلؼت الِظابُت ،  ، أكظاء مً اإلاؤجمش الىػني اللام  ،  اإلاششحين، الكُاهاث السُاسُت 

خىصل إليها ًلتي ا والخدلُل الىخابج جِاسم وسِخم . أكظاء مً اإلاجخمم الذولي  والىاخبينبما في رلك اإلاشاُبين اإلادلُين ، 

ّ مم  . ٌلتزم مشكض كاسجش اصذاس  فى اإلاسخِبل ؤلاهخخاباثوالجمهىس بشوح مً الخلاون لخدسين هىكُت اإلاٌىطُت الللُا الٌٍش

 . لإلهخخاباثاإلاٌىطُت الللُا كِب إكالن الىخابج ألاولُت مً ُبل ، ورلك  سخيخاحاثىخابج والا لبُان أولي ل

 

ّ خل  12ر مً في أكثالاًشاد جدسين خُاة فى ساكذ مشكض كاسجش  .ُتسبدهى مىـمت هير خكىمُت هير ش مشكض كاسج دولت كً ػٍش

ض الذًمِشاػُت وخَِى ؤلاوسانو  ث ،الصشاكا اًت مً ألامشاض ، ، والٌشص الاُخصادًت حلٍض ، وجدسين الشكاًت  والُى

كي السابّ حُمي كاسجش وصوحخه سوصالين،  0980كاسجش في كام الصحُت اللِلُت. جأسس مشكض  مً ُبل الشبِس ألامٍش

 .بالششاكت مم حاملت اًمىسي، لذًم كملُت السالم والصحت في حمُم أهداء اللالم

 

ِا إلكالن مبادا اإلاشاُبت الذولُت  ًجشي  مشكض كاسجش هى مشكض هير خضبي،  ، التي اكخمذث في ألامم لإلهخخاباثأوشؼخه ًو

. وحمُم 0202في ًىاًش كام  لإلهخخاباثالاكخماد الشسمي مً اإلاٌىطُت الللُا  كاسجش. جلِى مشكض 0221اإلاخدذة في كام 

له كلى الاهترهذ،   .  www.cartercenter.orgالبُاهاث الصادسة كً اإلاشكض مخاخت كلى مُى
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