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 مركز كارتر يطلق بعثة محدودة لمراقبة ا+نتخابات في ليبيا

وعليه فقد أطلق بعثة دولية محدودة لمراقبة تلقى مركز كارتر دعوة رسمية من المفوضية الوطنية العليا ل�نتخابات،
ا?نتخابات في ليبيا. وقد تم إرسال عدة فرق من المراقبين الدوليين إلى مناطق مختلفة في ليبيا من أجل مراقبة انتخابات 

 المؤتمر الوطني العام. 

مراقبة ا?نتخابات في ليبيا وقد رحب الرئيس اDمريكي اDسبق جيمي كارتر بالفرصة التي منحت لمركز كارتر من أجل
"نأمل أن يساھم وجودنا50والتي وصفھا بالتاريخية والتي تجرى Dول مرة منذ حوالي  عاماً. وأضاف في تصريح قال فيه

 في إجراء انتخابات آمنة، شفافة وذات مصداقية تساعد الشعب الليبي على تحقيق تطلعاته في ديمقراطية مستدامة".

ك ارتر محدودة في طبيعتھا، وذلك نظراً ل�عتبارات اDمنية التي تحول دون حرية تنقل المراقبين مما ستكون مھمة مركز
يجعل عملية تقييم العملية ا?نتخابية غير شاملة. ولكن سيتم مشاركة نتائج وتحلي�ت المراقبين مع المفوضية الوطنية العليا 

 سين جودة ا?نتخابات في المستقبل. ل�نتخابات وعامة الناس بروح من التعاون من أجل تح

إن مراقبين مركز كارتر سيشرفون على المرحلة المتبقية من العملية ا?نتخابية والتي ستتوج بيوم ا?قتراع المقرر إجراؤه
ات . سيرتكز تقييم المراقبين على ا?ستعدادات ا?نتخابية والحم�ت ا?نتخابية الخاصة بالكيان2012في السابع من يوليو 

السياسية واDفراد والتصويت وعمليات العد وفرز النتائج والطريقة التي يتم بھا التعامل مع الطعون. كما سيتم تزويد فريق 
المراقبين الدوليين بفريق آخر من المراقبين لمدة قصيرة وسيقومون بزيارة مراكز ا?قتراع في أنحاء مختلفة في ليبيا أثناء 

 عملية ا?نتخابات. 

د تقييم المركز للعملية ا?نتخابية إلى اmع�ن الدستوري المؤقت، والقوانين واللوائح الليبية ل�نتخابات، والتزامات ليبيا يستن
 المنصوص عليھا في ا?تفاقيات الدولية من أجل انتخابات ديمقراطية وبمشاركة سياسية.

ل مختلفة، منھا كندا، قبرص، مصر، ألمانيا، العراق، إن المراقبين الدوليين التابعين لمركز كارتر جاءوا من ثمان دو
السودان، الو?يات المتحدة اDمريكية واليمن. كما تم تأسيس مركز كارتر في طرابلس في بداية شھر يونيو والذي يضم

كارتر من قبل فريق من الخبراء في مجال مراقبة ا?نتخابات، إدارة ا?نتخابات والقوانين ا?نتخابية. لقد تم اعتماد مركز



المفوضية الوطنية العليا ل�نتخابات وبترحيب من ممثلين عن المجلس الوطني ا?نتقالي، الكيانات السياسية والمجتمع
 المدني. 

فريق مركز كارتر والمراقبين سيقومون بمقابلة ممثلين عن المفوضية العليا ل�نتخابات، الكيانات السياسية، المرشحين
عن المجتمع المدني، المراقبين المحليين، ممثلين عن المجتمع الدولي وكذلك ناخبين. مركز كارتر يعمل اDفراد، ممثلين 

بشكل محايد و? ينحاز Dي طرف، ويقوم بتنفيذ أنشطته حسب المعايير الدولية المعمول بھا لمراقبة ا?نتخابات، ووفقاً 
. ھذا وقد تم اعتماد مركز كارتر من قبل2005المتحدة في عام mع�ن المبادئ لمراقبة ا?نتخابات والمعتمد من اDمم 

.2012المفوضية الوطنية العليا ل�نتخابات في مايو 

سيقوم المركز بإصدار البيانات الخاصة بم�حظات المرقبين بشكل دوري، وستكون ھذه البيانات متوفرة على الموقع
 www.cartercenter.orgالخاص بالمركز 

**** 

"نشر الس�م..مكافحة ا9مراض..بناء ا9مل"

? تھدف للربح، أسھم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من بلداً حول العالم70باعتباره منظمة غير حكومية
ا?قتصادية، مكافحة اDمراض، تطوير العناية من خ�ل حل النزاعات، تشجيع الديمقراطية، حقوق اmنسان والفرص 

بالصحة النفسية، وتعليم المزارعين في الدول النامية على كيفية زيادة انتاج المحاصيل. ھذا وقد قام مركز كارتر بمراقبة 
من90أكثر من   دولة حول العالم.36عملية انتخابية في أكثر

و مع جامعة 1982زوجته روزالند بتأسيس مركز كارتر في عام لقد قام الرئيس اDمريكي اDسبق جيمي كارتر بالشراكة
 أموري من أجل دعم الس�م وتحسين الصحة حول العالم.


