
 
 

 
 للنشر الفوري

 م2012ٌولٌو  14

 لالتصال:

 press@libya.cceom.orgاو  3049 998 91 218+كارولٌن كولتا  طرابلس،

 5124 420 404 1+دٌبورا هاٌكس   اطلنطا،

 هزكش كارذز يهٌيء الليثييي  توٌاسثح عقذ االًرخاتاخ الراريخيح

ٌولٌو فرصة تارٌخٌة للٌبٌٌن للتصوٌت فً اقتراع وطنً حقٌقً الول  7لقد اتاحت انتخابات 

ولقد تشرؾ مركز كارتر بالدعوة التً وجهت له لمراقبة االنتخابات  مرة فً ستة عقود تقرٌبا. 

الشعب اللٌبً والمفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات والمجلس الوطنً االنتقالً على وهو ٌهنًء 

 تفانٌهم وجهودهم  لدعم االنتقال الدٌمقراطً للٌبٌا.

ٌفخر به اللٌبٌٌن بحق. بالرؼم من عدم وجود تجربة للبلد  رابعا   ان انعقاد االنتخابات ٌمثل انجازا  

فقط، فلقد تمكنت   2012لالنتخابات فً شهر ٌناٌر باالنتخابات وانشاء المفوضٌة العلٌا 

ن تكون متقلبة. أومن المرجح  جراء اقتراع فً بٌبة حساسة سٌاسٌا  ٳمفوضٌة االنتخابات من 

همٌة تفانٌهم والعمل أنتخاب نتخابات فً ٌوم اٳلماس الناخبٌن اللٌبٌٌن وموظفً اٳلوٌظهر ح

 جل انجاح التحول الدٌمقراطى.أمن  الدؤوب الجاد

قال الربٌس االمرٌكً السابق جٌمً كارتر بالنٌابة عن مركز كارتر " أشكر الشعب اللٌبً 

والسلطات االنتقالٌة علً الحفاوة والترحٌب والتعاون التً حظً  بها مراقبٌننا خالل االنتخابات 

  لقد تاثرنا بشدة من التصمٌم والعزم الوطنً الذي اظهره الشعب اللٌبً ،الوطنٌة ٌوم السبت

لبناء لٌبٌا جدٌدة ، خالٌة من الطؽٌان قادرة على ان تلحق اخٌرا باسرة الدول الدٌمقراطٌة سعٌا 

 للحرٌة والكرامة والعدالة لكل الناس".

جل استكمالها فً الوقت الذي تستمر فٌه أأن عملٌة الفرز تعد عملٌة معقدة وستستؽرق زمنا  من 

لى التحلً بالصبر رٌثما تنجز المفوضٌة العلٌا عملٌة الفرز،  ٌشجع مركز كارتر اللٌبٌٌن ع

 لالنتخابات الفرز وتصدر النتابج االولٌة.

نجز مركز كارتر مهمة لمراقبة أعلى اثر الدعوة الموجهة من المفوضٌة العلٌا لالنتخابات، 

 فرٌقا  من المراقبٌن 16بلدا  وقام بنشر  21مراقبا  من  45االنتخابات )محدودة النطاق( معتمدا 

فً ٌوم االنتخاب. تجدر االشارة الى ان الفرٌق االساسً وصل  فً شهر ماٌو ثم لحقه مراقبٌن 

على المدى المتوسط والقصٌر فً ٌونٌو وٌولٌو من اجل تقٌٌم التحضٌرات االنتخابٌة واالقتراع 

 والعد.
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ماكن حالت اعتبارات امنٌة دون نشر المراقبٌن فً بعض المناطق واقتصروا فً تحركاتهم  بأ

اخرى لذلك ٌعتبر تقٌٌم المركز ذا طبٌعة محدودة وال ٌقدم تقٌٌما شامال لمصداقٌة العملٌة 

 االنتخابٌة فً لٌبٌا  ككل.  ان مركز كارتر  ٌشاطر نتابجه وتحلٌله مع المفوضٌة الوطنٌة العلٌا

لالنتقال لالنتخابات فً روح من التعاون من أجل تحسٌٌن جودة االنتخابات المستقبلٌة ودعما  

الناجح الى الدٌمقراطٌة. سٌصدر المركز تقرٌرا شامال حول المالحظات والتقٌٌمات االنتخابٌة 

 فً وقت الحق  من هذه السنة  وٌتطلع لحوار بناء ومنفتح مع الشعب اللٌبً والسلطات اللٌبٌة.

 11فً  محطة انتخاب 160فً ٌوم االنتخاب زار المراقبون التابعون لمركز كارتر اكثر من 

بما فٌها فرق فً اجدابٌا والبٌضاء والزاوٌة وؼرٌان  والخمس    13دابرة ربٌسٌة من اجمالً  

 وبنؽازي  وسبها  وصبراته  وطبرق  وطرابلس  وزوارة.

حدد المجلس الوطنً االنتقالً جدوال  طموحا  لالنتخابات والذي سعت المفوضٌة العلٌا 

لتدرٌب ونشر اللوابح فً اطار  زمنً قصٌر ، لم ٌستكمل لالنتخابات االٌفاء به.  تم اجراء ا

بعض التدرٌب لموظفً االقتراع  وتم استكمال جوانب هامة من االطار القانونً  فً االٌام 

 القلٌلة التً سبقت االنتخابات.

وبالرؼم من هذه التحدٌات ، تم تسلٌم المواد فً الوقت المناسب وتم تسٌٌر محطات االقتراع 

وبكفاءة. ظهر موظفو االقتراع بانهم تلقوا تدرٌبا  جٌدا  واجروا االنتخابات بكل  بشكل حسن

 حماسة بطرٌقة محاٌدة ومهنٌة.

بدلت المفوضٌة جهودا  دؤوبة واستثنابٌة  فً سبٌل اجراء االنتخاب فً جمٌع المواقع رؼم 

ناك اعتداءات على الحوادث االمنٌة  فً فترة االنتخابات االنٌة وفً ٌوم االنتخاب.  كانت ه

مقرات المفوضٌة العلٌا لالنتخابات فً بنؽازي وطبرق واجدابٌا  كما  تم االعتداء على طابرة 

مروحٌة عسكرٌة تستخدمها المفوضٌة العلٌا لالنتخابات لتسلٌم مواد االنتخابات  مما اسفر عن 

 حالة وفاة  واحدة.

قتراع فً بنؽازي وقمٌنٌس واجدابٌا ان هذه االحداث، مقترنة مع االعتداءات على محطات اال

فً ٌوم االنتخاب، شوهت العملٌة االنتخابٌة فً هذه المناطق  ومع ذلك  تمكنت المفوضٌة من 

% من مراكز االقتراع ابوابها فً صباح ٌوم 94استبدال المواد المتضررة وفتحت نسبة 

 وفً الٌوم التالً. االنتخاب.  كما تم فتح مراكز اضافٌة فً وقت الحق  من نفس الٌوم 

ظهر الناخبون مصممٌن على تحدي هذه االفعال الرامٌة الى تعطٌل االنتخابات  وتخرٌبها، 

 وشاركوا باالدالء  باصواتهم.

وردت تقارٌر مفادها انه فً بنؽازي قام ناخبون عزل بتشكٌل طوق حول محطات االقتراع 

 ملٌة االنتخابٌة.لحماٌة حق جمٌع  الناخبٌن المسجلٌن للمشاركة فً الع

اما فً مراكز االقتراع الواقعة فً اماكن اخرى من البالد والتً زارها مراقبو مركز كارتر 

فلقد كانت هادبة حٌث اصطؾ الناخبون بكل صبر وفً العدٌد من الحاالت  كانوا ٌبتهجون 

 وٌحتفلون بحقهم فً التصوٌت.

ا.  حٌث راقب المراقبون اللٌبٌون ان تأسٌس ونمو منظمات المراقبٌن المحلٌٌن كان مشجع

 التً زارها مراقبو مركز كارتر. (تقرٌبا  )مواقع االقتراع  نم % 75العملٌة  فً 
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االفراد سجلوا من المرشحٌن ممثل للكٌانات السٌاسٌة و 10,000من  تجدر االشارة الى ان اكثر

اب السٌاسٌة، ٌشجع اجل مراقبة االنتخابات.  وفً الوقت الذي ٌنضج فٌه النظام السٌاسً واالحز

مركز كارتر وٌحث وكالء االحزاب والمراقبٌن المحلٌٌن على لعب دور فعال وبشكل اكبر فً 

 مراقبة االنتخابات من  اجل ضبط العملٌات االنتخابٌة وزٌادة شفافٌة ومصداقٌة التصوٌت.

 االًرخاتاخ الوسرقثليحيقذم هزكش كارذز الرىصياخ الراليح كي ذؤخذ تعيي االعرثار في 

توحٌد قانون االنتخابات كً ٌتضمن اجراءات العد والفرز وكذلك كافة الجوانب  -
 االخرى لالطار القانونً.

تشجٌع بناء توافق للشعب اللٌبً المتنوع من اجل ضمان نظام انتخابً شامال  جامعا   -
 و تمثٌل عادل لكل مواطنٌه.

تحسٌن عمل المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات ووزارتً الداخلٌة والدفاع من  -
 اجل تنسٌق االمن الرسمً لالنتخابات وتطوٌر خطط امنٌة قوٌة.

تطوٌر اجراءات تسوٌة الخالفات االنتخابٌة والهٌبات القضابٌة بما ٌمكن من العالج  -
 ن والمرشحٌن.الناجع الفعال للطعون واالستبنافات من طرؾ الناخبٌ

عند صٌاؼة الدستور الجدٌد واالنتخابات المستقبلٌة السماح بوقت كاؾ للتحضٌرات  -
 والمداوالت والمشاورات العامة.

تطبٌق الدروس الهامة المستفادة خالل  العملٌة االنتخابٌة للمؤتمر الوطنً العام على   -
 مستمر للٌبٌا.النشاطات االنتخابٌة المستقبلٌة  ودعم التطور الدٌمقراطً  ال

 ىصياخ في تياى هزكش كارذز الكاهلوذزد هذٍ الر

انجز مركز كارتر تقٌٌم العملٌة االنتخابٌة فً اطار االعالن الدستوري المؤقت والقوانٌن 

واللوابح اللٌبٌة المتعلقة باالنتخابات والتزامات البلد الدولٌة المتعلقة باالنتخابات الدٌمقراطٌة 

 والمشاركة السٌاسٌة.

لقد تحصل مركز كارتر على االعتماد الرسمً من المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات  فً 

ورحب به  كل من اعضاء المجلس الوطنً االنتقالً و الكٌانات السٌاسٌة   2012ماٌو 

والمجتمع المدنً. ان مركز كارتر الٌنتمً الي حزب  وٌقوم بنشاطاته طبقا العالن المباديء 

 . 2005خابات الدولٌة المعتمد فً االمم المتحدة فً عام لمراقبة االنت

فً تحسٌن نوعٌة الحٌاة لشعوب  ساعد ،ٌعد مركز كارتر منظمة ؼٌر حكومٌة ؼٌر ربحٌة “
والفرص بلدا من خالل حل النزاعات ومناصرة الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان  70اكثر من 
زٌادة  النامٌة بهدؾٌم الفالحٌن فً الدول النهوض بالعناٌة بالصحة الذهنٌة وتعل و االقتصادٌة
تجدر االشارة  الى   دولة. 36انتخابا  فً   90هذا ولقد راقب مركز كارتر اكثر من االنتاج. 

ان الربٌس االمرٌكً السابق جٌمً كارتر  مع زوجته روزالٌن  اسسا هذا  المركز  فً عام 
” لصحة فً جمٌع انحاء العالم.بالمشاركة مع جامعة اٌموري للنهوض بالسالم وا 1982
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         األولٌة اتجانتتسٳلا عن بٌان

 سياسيةخلفية 

اقتراع لتصوٌت فى لللٌبٌٌن  فرصة تارٌخٌة  2012انتخابات السابع من ٌولٌو  اتاحت لقد 

خالل حكم العقٌد معمر القذافً أرتكز النظام  ألول مرة فى ستة عقود تقرٌبا . وطنً حقٌقً 

لم ٌسمح اطالقا  بأى نوع  السٌاسً،بشكل أساسً على المشورة الشعبٌة ، و لكن فً واقع األمر

 من االنتخابات او االختٌار السٌاسً

 تسلط مسنة من الحكم ال 42بعد  القذافً،الشعبٌة ضد نظام  2011فبراٌر  17جاءت ثورة 

انطلقت هذه الثورة كمظاهرة عفوٌة ضد اعتقال احد محامً حقوق االنسان بالبالد فى مدٌنة 

تفاقمت التظاهرات و أدت الى صراع مسلح و  إال انها سرعان ما انتشرت عبر البالد. بنؽازي

 .  2011تدخل عسكري من الناتو انتهى بموت القذافً فً العشرٌن من اكتوبر عام 

ٌات السٌاسة واالقتصادٌة التً قد تواجهها البالد فى اعقاب هذا النزاع ، قامت ووعٌا  منها بالتحد

المعارضة اللٌبٌة بإنشاء مؤسسات مؤقتة ٌمكن ان تقدم االرشاد والتوجٌه وبعض االستمرارٌة 

و انتقل ،كان أهمها المجلس الوطنى االنتقالى الذى أتخذ أوال  من بنؽازى مقرا  له   السٌاسٌة .

خالل هذا النزاع، صاغ المجلس الوطنى االنتقالً  الى طرابلس عند نهاٌة النزاع. بعد  ذلك

خارطة طرٌق لمستقبل البلد السٌاسى وضع فٌها تصورا  لالنتخابات الوطنٌة لخلق جمعٌة 

أن النهاٌة السرٌعة لهذا النزاع والتحدٌات الجسٌمة  تأسٌسٌة وفى النهاٌة لصٌاؼة دستور جدٌد.

دولة جدٌدة على أنقاض نظام القذافى وؼٌاب الخبرة والتجربة حول تنظٌم بشأن اقامة 

االنتخابات جعل لٌبٌا، منذ فترة مبكرة، تطلب المشورة والخبرة الدولٌة من أجل المساعدة فى 

 تنظٌم االنتخابات الوطنٌة.

رعٌة محدودة. بش إالن المجلس الوطنً االنتقالى تم تعٌٌنه بشكل ذاتً تعنى أنه لم ٌتمتع أحقٌقة 

ال تزال التً و ،وهٌمنت على سلطته القسرٌة مٌلٌشٌات متنافسة تم تشكٌلها خالل فترة النزاع

. وتفاقمت الخطوط السٌاسٌة الخاطبة فً كافة أنحاء البالدتمارس النفوذ والسلطة بصفة كبٌرة 

و  رابلس وبرقةطأقالٌمها الثالث ،فى البالد بشكل أكبر بسبب النعرات القدٌمة والشبهات بٌن 

 .فزان

نفذت لٌبٌا الجزء األول من خارطة الطرٌق االصلٌة التً وضعها المجلس الوطنً ،ومع ذلك 

خالل  مجلس تشرٌعً وطنً نتخاباتااالنتقالى بشكل سرٌع للؽاٌة ، وأعلنت أنه سٌتم اجراء ا

ٌوما من إعالن التحرٌر، الذي بدوره سٌقوم باختٌار لجنة كتابة الدستور المؤلفة من  240فترة 

تمثل اراء  ظهرت على السطح مجموعة كبٌرة من االحزاب والتجمعات السٌاسٌة عضوا.  60

 لمجتمع المدنً.لبما فٌها تمثٌل واسع متعددة فً 
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 من معٌنة مناطق فً االستقرار عدم منحالة   ٌالٌب شهدت، النتخاباتا تسبق التً الفترة فً

،  الطوارقأقلٌات التوبو و تهمٌشو  وبرقة، طرابلس بٌن القدٌمة التارٌخٌة االنقسامات. البالد

 فً المسلحة الحوادث من عدد إلى أدى المحلٌة المٌلٌشٌات  قوة وجود استمرار باالضافة الى

  . الكبرى المدن جمٌع فً وأحٌانا ،نفوسة  جبال الكفرة،

 على فعال نحو على السٌطرة الحكومة قدرةم عدم على أخرى مرة الضوء الحوادث هذهسلطت 

 من للحد المحاوالت استمرار الصراعات، هذه من.البلد داخل المختلفة الجماعات بٌن القتال

 فً لٌبٌا لمملكةا انشاء. أهمٌة األكثر التارٌخٌة الناحٌة من هً لٌبٌا فً المركزٌة الحكومة سلطة

 عن التخلً تم حٌن فً. المحافظات مختلؾل  كبٌرة قوة أعطى فٌدرالٌا نظاماخلق  1951 عام

 بعض عشتان ،1963 عام فً الحكومة من وحدوي شكل لصالح االتحادٌة الصٌؽة هذه

اخذا . 2011 اكتوبر فً البالد فً الصراع نهاٌة فً الفدرالٌة فكرة برقة داخل الجماعات

أصر المجلس  ،لبرقه الذاتً الحكم أشكال من ما شكل على الطلب زٌادة موضوع حساسٌة

 .سٌاسً مجتمع انشاء إلى فً طرٌقها للٌبٌا مناسبة لٌست الفٌدرالٌة أن علىاالنتقالً 

فى خروج لٌبٌا من نزاع  و لكن حساسة إن انتخاب الجمعٌة التأسٌسٌة ٌقدم اول خطوة اساسٌة

دموي الى حكومة دٌمقراطٌة. مازال البلد ٌواجه تحدٌات سٌاسٌة كبرى فً الوقت الذى ٌسعى 

ٌكون لمواطنٌه صوتا  ذا مصداقٌة  دٌمقراطٌا فٌه الى صٌاؼة دستور جدٌد ٌرسم مجتمعا  سٌاسٌا  

 فً عملٌة صنع القرار للبلد.

 االطار القانوني

قانونً شامل لحماٌة االنتخابات الدٌمقراطٌة الحقٌقة وتوفٌر االدارة  من الضروري وضع اطار

الناجعة والفاعلة لها، حٌث ٌضمن هذا االطار بأن تتخذ الدولة كافة التدابٌر والخطوات 

عل. اف اصالحالضرورٌة لصون حقوق الناخبٌن فً المساواة وحرٌة التعبٌر والوصول الى 

القانونً السلٌم الفساد من خالل تشجٌع الشفافٌة وتوفٌر االلٌات فضال  عن ذلك ٌقلص االطار 

 لمعالجة الشكاوي.

وبالنظر ان المجلس االنتقالى كان قد وضع  جدول زمنً طموح من أجل اجراء االنتخابات . 

ن من اجراء االنتخابات. للجدول الزمنً الضٌق لالنتخابات كان االطار القانونً مالبما  ومك  

دولة موقعة على عدد من المعاهدات الدولٌة ، التزمت لٌبٌا بالفعل باحترام وتعزٌز وباعتبارها 

فبراٌر  17. باإلضافة الى ذلك وفً أعقاب ثورة 1العدٌد من الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة الهامة

م وتشكٌل المجلس الوطنً االنتقالى ، تم اصدار تشرٌعات جدٌدة وتشكل جمعٌها اآلن ، 2011

  . نونًاالطار القا

ٌوما ( من اجل اجراء  270ٌوما  )عدلت الحقا  ل  240ان االعالن الدستورى كان قد حدد فترة 

. اصدر قانون االنتخابات الخاص بالمؤتمر الوطنى العام فً  2انتخابات المؤتمر الوطنى العام

                                                             
1
 المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد: أخرى أمور بٌن من المعاهدات، أو التالٌة الدولٌة االتفاقٌات على الموقعة الدول من لٌبٌا 

 واتفاقٌة ،(7/3/68 صدقت) العنصري التمٌٌز أشكال جمٌع على للقضاء الدولٌة واالتفاقٌة ،(5/55/77 صدق( )ICCPR) والسٌاسٌة

 وقعت( )CPRD) اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقٌة ،(5/56/89 صدق( )سٌداو) المرأة ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على القضاء

 ضروب من وؼٌره التعذٌب مناهضة اتفاقٌة ؛((5/55/77) والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد ؛(5/5/78

 .اإلنسان لحقوق العالمً واإلعالن ،(5/56/89(( )التعذٌب مناهضة اتفاقٌة) المهٌنة أو الالإنسانٌة أو القاسٌة العقوبة أو المعاملة
2
 37 المادة الدستوري، اإلعالن 
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ت فى فى انشابها واجهت المفوضٌة تحدى اجراء االنتخابا ونظرا  للتأخٌر .20123ٌناٌر  28

. هذا الجدول الزمنً القصٌر جدا  كان له تأثٌر على تقرٌبا  جمٌع نواحى 4فترة قصٌرة جدا  

 العملٌة االنتخابٌة فى القانون االنتخابى حتى االجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذ العملى لالنتخابات.

 االًرقالي الذسرىر

دستورٌا  أبرز فٌه أهم  م أعالنا  2011أصدر المجلس الوطنً االنتقالى فى شهر أؼسطس 

من هذا االعالن على اصدار القانون بشأن  30. تنص المادة 5الخطوط التوجٌهٌة للفترة االنتقالٌة

انتخابات المؤتمر الوطنى العام وتعٌٌن المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات والدعوة إلجراء 

م 2012مارس  13ور صدر فً . أول تعدٌل للدست6االنتخابات الخاصة بالمؤتمر الوطنى العام

بحٌث ٌختار أعضاء المؤتمر الوطنً العام )من خارج أعضابه(  30ل عدة نقاط من المادة َّعد

وقد نص التعدٌل الثانً للدستور االنتقالى على  .7شخصا  لصٌاؼة الدستور 60هٌبة تتكون من 

  .م لٌبٌا الثالثةأقالٌ كل من عضوا  من 20تتألؾ الهٌبة النظامٌة لصٌاؼة القانون من ان 

أصدر المجلس الوطنً  ت م ، اي ٌومٌن قبل تارٌخ االنتخابا2012ٌولٌو  5ؼٌر أنه بتارٌخ 

ا  على االعالن الدستوري ، فً هذه المرة ٌنص على أن انتخاب الهٌبة لثاالنتقالى تعدٌال  ثا

اخذا  فً عٌن االعتبار  "مباشرالعام القتراع االالنظامٌة لصٌاؼة الدستور سٌجري من خالل 

ان هذا التؽٌٌر ال ٌتماشى مع أفضل االعراؾ والممارسات . "التنوع الثقافى واللؽوي للٌبٌا

ثالثة أشهر الالتً تدعو الى عدم استحداث اي تؽٌرات على االطار القانونً فً ؼضون  الدولٌة

 بقدرة الناخبٌن على فهم  ارضراألهذا القرار ل ٌمكن  ، .  ففً هذه الحاله8لالنتخاباتالسابقة 

 .هماختٌارالتأثٌر على حسن بالتالً و وننتخماهٌة المجلس الذى سوؾ ٌ

 من العدٌد وترك. االنتخابٌة العملٌة تنظم التً األحكام جمٌع ٌشمل ال االنتخابات قانون إن

 حتى أشهر أربعة فترة مدى المفوضٌة على أصدرتها التً التنفٌذٌة الالبحة إلى الهامة األحكام

إن قانون االنتخابات الشامل الذي ٌأخذ فً االعتبار هذه   ..9االنتخابات ٌوم قبل أٌام سبعة

 .بٌن القوانٌن التً تحكم االنتخابات نسجامسٌساعد فً توضٌح وتحسٌن التطابق واال االجراءات

 النظام االنتخابي:

ب وتعزٌز حقهم فً اختٌار حكومتهم فً حٌن أن الهدؾ العام لالنتخابات هو تحدٌد إرادة الشع

الخاصة بهم، فإن النوع المحدد للنظام االنتخابً المختار ٌعزز أنواعا  مختلفة من التمثٌل 

فعلى سبٌل المثال نظام التمثٌل النسبً ذو القابمة المؽلقة ٌشجع وٌعزز والسلوك السٌاسً. 

ٌر أحزاب سٌاسٌة قوٌة تسمح ببناء االبتالفات والتحالفات ولكن على حساب الصلة المباشرة تطو

                                                             
3
 2752 لعام 4 رقم القانون 

4
 .2752 عام فبراٌر شهر فً و باشرت اعمالها 2752 ٌناٌر 58 ٌوم المفوضٌة تشكلت 

5
 وتتولى لٌبٌا من الدولة فً العلٌا السلطة هو المؤقت االنتقالً الوطنً المجلس إن: "نصت التً الدستوري اإلعالن من 57 المادة 

 ".للدولة العامة السٌاسة ووضع التشرٌعات ذلك فً بما العلٌا السٌادة أعمال
6
 37 المادة 

7
 .مارس 53 فً الدستوري التعدٌل صدر 

8
 .38. ص القانونٌة، األطر تعزٌزمارلو،  

9
 والعد والفرز عملٌة االقتراع إجراءات تحدد المفوضٌة: "على تنص التً 4 رقم القانون من 26 المادة هو ذلك على الواضح الدلٌل 

 االقتراع" محطات مراكز فً
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وفً مقابل ذلك فإن نظام األؼلبٌة ٌعزز وٌشجع الصلة القوٌة  .بٌن الناخبٌن وممثلٌهم المنتخبٌن

 بٌن الناخب ومرشحه ولكنه ال ٌشجع على بناء التحالفات أو االبتالفات.

مختلط اختار المجلس الوطنً االنتقالً تطبٌق نظام اعتبارات سٌاسٌة ، نظرا  باألؼلب الى 

عضو من خالل  527عضو بالمؤتمر الوطنً العام. حٌث تم انتخاب  277متوازي النتخاب 

وتم انتخاب الثمانٌن عضوا   10نظام الفابز االول والصوت الواحد ؼٌر المتحول: نظامً اؼلبٌة 

 المنتخبة من خالل نظام التمثٌل النسبً ذى القابمة المؽلقة. المتبقٌن من الكٌانات السٌاسٌة

عب فهم العملٌة على ص   ان استخدام االنظمة االنتخابٌة الثالثة النتخابات المؤتمر الوطنً العام

 ٌجب نه الالكٌانات السٌاسٌة والمرشحٌن والناخبٌن. كما ان لها تداعٌات على العد والفرز 

فً الوقت الذى ٌقر فٌه مركز كارتر باالعتبارات السٌاسٌة  كل نظام.استخدام اجراءات مختلفة ل

اكثر من  استخدام عدم ابً ٌوصً المركز بخالمتنافسة التً ٌستند الٌها اختٌار النظام االنت

 نظامٌن انتخابٌٌن فقط لالنتخابات المستقبلٌة.

 حصح الوزأج:

مقعدا والتً ستنتخب عن طرٌق التمثٌل تم تطبٌق حصة للمرشحات من النساء بالنسبة للثمانٌن 

لقد تم .11. وتناوب المرشحون من الرجال والنساء على قوابم االحزاب عمودٌا  و افقٌا لنسبً ا

تقدٌم التناوب االفقً لضمان التوازن بٌن المرشحٌن من الرجال والنساء على هرم الكٌانات 

دابرة انتخابٌة واحدة  وقد صمم هذا  السٌاسٌة , اذا ما كانت تلك الكٌانات مرشحة فً اكثر من

% من تمثٌل النساء فً الثمانٌن مقعدا  الخاص بالتمثٌل  50أقصاها  ةالنظام لتوفٌر نسبة مبوٌ

% من مجموع مقاعد المؤتمر الوطنً العام ؼٌر أن تصمٌم النظام االنتخابً  20النٌابً أي 

ٌحث مركز كارتر بشدة على  .روهٌكلٌة الحصة ال ٌضمن المساواة بٌن الجنسٌن فً المؤتم

 .12تطبٌق اجراءات لضمان تمثٌل فعال للمرأة فً أي جمعٌة منتخبة فً المستقبل

 إدارج االًرخاتاخ

تعتبر الهٌبة االنتخابٌة المستقلة المحاٌدة ذات أهمٌة كبٌرة فً ضمان حق المقترعٌن وفً إجراء 

المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات كهٌبة ، تم تأسٌس 13ٌةو مهن ٌةانتخابات حقٌقٌة بكل شفاف

وهً مسبولة عن إجراء انتخابات  2012لعام  3مستقلة لالنتخابات بموجب القانون رقم 

عشر عضوا  والذٌن عٌنوا من قبل المجلس  حدىالمؤتمر الوطنً العام، وتضم اللجنة هٌبة من ا

والتى تتخذ  انة عامةوضٌة على امالمف مجلس  شرؾ. 14ٌالوطنً االنتقالً فً السابع من فبراٌر

ر من المكاتب اإلدارٌة الفرعٌة على عمل ثالثة عشبدورها تشرؾ التى من طرابلس مقرا  لها و

                                                             
10

 الدوابر فً 2752 لعام 54 القانون. 7 و 6 و 5 و 2 المواد ،المؤتمر الوطنً العام  انتخابات فً 2752 لعام 4 رقم القانون 

 .2752 لعام 34 بالقانون المعدل االنتخابٌة
11

 .55، المادة المؤتمر الوطنً العام انتخابات فً 2752 لعام 4 رقم القانون 
12

 فً المساواة لتحقٌق محاولة فً فعالة مؤقتة استراتٌجٌات وضعت قد الدول أن: "55 الفقرة ،5 رقم العامة التوصٌة ،سٌداو لجنة 

االجراءات  وتعدٌل المرشحات، وتدرٌب مالٌا ومساعدتهن تجنٌد ذلك فً بما التدابٌر، من واسعة مجموعة تنفٌذ تم وقد المشاركة،
 فً نساء تعٌٌن إلى وتهدؾ عددٌة، وحصص أهداؾ وتحدٌد المشاركة، فً المساواة تحقٌق تستهدؾ حمالت وتنظٌم ، االنتخابٌة
 . "المجتمعات لجمٌع الٌومٌة الحٌاة فً أساسٌا دورا تلعب التً األخرى الفنٌة الفبات أو القضابً الجهاز مثل عامة مناصب

13
 27. الفقرة ،25 العام التعلٌق اإلنسان، حقوق لجنة المتحدة األمم 

14
 7 ٌوم عضوا 57 من فقط 55 تعٌٌن تم وقد. عضوا 57 من تتألؾ أن األصل فً ٌجب كان ،3/2752 االنتخابات لقانون وفقا 

  المفوضٌن عددُخفض  و المجلس االنتقالً قبل من المفوضٌن مجلس تشكٌل أعٌد ،2752 عام أبرٌل 25 فً ثم ،2752 عام من فبراٌر

 .2752 عام ٌونٌو 56 فً المفوض منصب فً الصؽٌر وسام السٌد تعٌٌن تم. ٌنمفوضال أحد استقال ،2752 عام ماٌو فً .55 الى
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كل فرع ٌتكون من خمسة أفراد والذٌن عٌنوا من قبل الهٌبة وهم مسبولون  . (مكاتب الدوابر)

 .       حطات االقتراععلى تطبٌق قرارات المفوضٌة العلٌا لالنتخابات على مستوى م

 6629فً االقتراع  اشرفوا على موظؾ اقتراع 38,000فان ما ٌقارب  قتراعوفً ٌوم اال 

 .محطة انتخابٌة

فهً   ؛ االنتخابٌة ةكل مراحل العملٌفى تملك المفوضٌة سلطات وواجبات ومسبولٌات كبٌرة  

الهٌبة الوحٌدة التى تتولى اإلعداد والتنفٌذ واإلشراؾ والمراقبة وإعالن نتابج انتخابات المؤتمر 

أمام المجلس الوطنً االنتقالً قبٌل  االلزامىوقد أدى الربٌس واألعضاء الٌمٌن  .15الوطنً العام

توظٌؾ ٌوم ل  128لهم  تاركا   2012البدء فً أداء واجباتهم فً الثانً عشر من شهر فبراٌر 

اللوابح الداخلٌة وتدرٌب الكوادر واإلعداد لتسجٌل  اعتمادو الكوادر وإنشاء المكاتب وصٌاؼة 

وبالرؼم من عدم وجود خبرات انتخابٌة  . 16قتراعلٌوم االواالعداد الناخبٌن وتسجٌل المرشحٌن 

لمسبولٌاتهم بقدر عال  الى اعضاء المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات ألدابهم تهنبةسابقة ٌنبؽى 

مع  الضٌقاالنتخابات سلبا من قبل اإلطار الزمنً  ادارةمع ذلك فقد تأثرت  .من التفانً والمهنٌة

 .17بداٌة العملٌات المعنٌة بهذه القرارات بعد صدور قرارات فً بعض االحٌان

 ذزسين الحذود

ان المقترعٌن ممثلون على فً تحدٌد ترسٌم الحدود ٌنبؽً أن تصمم الدوابر االنتخاب بطرٌقة 

أي بعد ثالث  2012هر ماٌو شلقد تأكد ترسٌم الحدود فً  .18قدم المساواة فً الهٌبة التشرٌعٌة

ٌحدد القانون االنتخابً النظام االنتخابً وعدد المقاعد  . 19ابًخأشهر من اصدار القانون االنت

ر النظام االنتخابً اقرامعتاد من ؼٌر ال . التى تم تخصٌصها فً وقت الحق للدوابر االنتخابٌة

ٌنبؽً أن ٌسٌر النظام االنتخابً وترسٌم  ؛ م محاولة تخصٌص دوابر للنظامثوعدد المقاعد ومن 

من أهم المتؽٌرات فً أي نظام الحدود  ترسٌم لكون  نظرا  الحدود كالهما جنبا  إلى جنب 

 .انتخابً

فً االعتبار  اخذتنتخابٌة فهً االدوابر البترسٌم حدود عند قٌام المفوضٌة الوطنٌة لالنتخابات  

الكثافة السكانٌة والمساحة الجؽرافٌة والعوامل االجتماعٌة والتارٌخٌة وقد تم تشكٌل ثالث عشر 

باإلدالء بأصواتهم  مونوٌق دابرة 69. الناخبون فى دابرة انتخابٌة 73منطقة إدارٌة تضم 

 ،النتخاب الكٌانات السٌاسٌة. اما بالنسبة العام أو أكثر لٌمثلهم فً المؤتمر الوطنً نفردلمرشح م

 . عضوا   80انتخابٌة والتى سوؾ تنتخب ما مجموعه  دابرة 20دابرة انتخابٌة فً  73تم تجمٌع 

ترسٌم وفً الوقت الذي نسجل فٌه قلقنا من توفٌر التمثٌل المالبم لكل المناطق فان هذا النوع من 

 . 20لمساواةة لالدولٌ المعاٌٌرال ٌراعى  الحدود

                                                             
15

 .3 المادة لالنتخابات، الوطنٌة العلٌا المفوضٌة إنشاء بشأن 2752 عام من( 3) رقم القانون 
16

 ٌوم عن اإلعالن بعد ٌوما 247 ؼضون فً تتم ان ٌجب االنتخابات أن األصل فً وذكر ،3 الفقرة ،37 المادة الدستوري، اإلعالن 

 .2755 اكتوبر، 23 ٌوم التحرٌر
17

 .للحملة الرسمى البدء بعد أٌام 9 بعد ،ٌونٌو 27 فً صدر الحملة فترة خالل شكوىب التقدم بشأن ،93. رقم قرار 
18

 .25. الفقرة ،25 العام التعلٌق اإلنسان، حقوق مجلس 
19

 54 رقم القانون 
20

 .25 المادة.والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق  الخاص الدولً العهد المتحدة األمم 
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 ذثقيف الٌاخة

مارسة حقه فً متعتبر جهود تثقٌؾ الناخب ضرورٌة لضمان أن الناخب المطلع قادر على 

االولً خالل خمسٌن عاما  تقرٌبا  فإن المساعً هى االنتخابات هذه وبما ان  .21االنتخاب بفاعلٌة

ذات  هىتأثٌر أصواتهم و ،نوع االنتخابات التى تجري، لتثقٌؾ الناخبٌن حول أهمٌة االنتخابات

العلٌا  الوطنٌة المفوضٌة صالحٌة تحتبرامج التثقٌؾ االهلى وتثقٌؾ الناخبٌن تقع  .أهمٌة كبٌرة

قد قٌدت بشدة أو ألؽٌت جراء ضٌق  االمزمع القٌام به نشاطاتهامن كن الكثٌر وللالنتخابات 

 الفترة الزمنٌة.

" مع التركٌز على  شارك" حملة منظمات المجتمع المدنً مثل فى  مبادراتبدأت فً الظهور 

ولقد قام الكشافة اللٌبٌون والذٌن دربوا حول كٌفٌة االقتراع  ،تشجٌع اللٌبٌٌن لإلدالء بأصواتهم

ولقد تم  ،وزودوا بمواد تثقٌفٌة أهلٌة بتوفٌر تدرٌب على مستوي القاعدة وخاصة بٌن الشباب

ة الستهداؾ النساء وقد شجعت حملة " صوتً لها " كل أٌضا تطوٌر حمالت تثقٌؾ خاص

 الناخبٌن لدعم المرشحات من النساء.

ٌنبؽً على هٌبات إدارة االنتخابات القادمة أن تكرس مزٌد من الموارد والجهود إلجراء حمالت 

اعالمٌة للناخبٌن وحمالت تثقٌؾ لتعمٌق فهم الناخبٌن للعملٌة وتشجٌع زٌادة المشاركة فً 

 ٌة السٌاسٌة.العمل

 ذسجيل الٌاخثيي

تسجٌل  مناالقتراع ٌض فىتعتبر عملٌة تسجٌل الناخبٌن وسٌلة مهمة لضمان حماٌة الحق 

مزٌد من الشفافٌة فً  الى باالضافةمتكافا الشامل والقتراع االالناخبٌن بطرٌقة فعالة حق 

البد أن تتوفر عملٌة التسجٌل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنٌن لكنها  . 22العملٌة االنتخابٌة

بالرؼم ان مركز كارتر لم ٌراقب تسجٌل الناخبٌن فً . 23ٌمكن ان تكون عرضه لقٌود مقبولة

قام المراقبون وأعضاء الفرٌق األساسً بمناقشة عملٌة التسجٌل مع مسبولً المفوضٌة  ،لٌبٌا

والمراقبٌن المحلٌٌن والناخبٌن فً كل من طرابلس وعلى مستوى  الوطنٌة العلٌا لالنتخابات

 .الدوابر

 األهليح لالًرخاب

استنادا إلى قانون االنتخاب لحق المواطنٌن التصوٌت اذا ما كانوا مواطنٌن لٌبٌن وأكملوا 

الثمانٌة عشر من عمرهم فً ٌوم االنتخاب ولم ٌدانوا فً جناٌة أو جنحة " أن لم ٌكن رد لهم 

وفً المستقبل ٌنبؽً على المفوضٌة  .24أنهم لٌسوا أعضاء فً القوات المسلحة وأتبارهم " اع

 من ،على اهلٌة فٌه المواطن  حٌث ٌعتمد ٌوم معٌن فى السنةالوطنٌة العلٌا لالنتخابات أن تحدد 

                                                             
21

 .25 المادة.والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق  الخاص الدولً العهد المتحدة األمم 
22

 التصوٌت وحقوق العامة الشؤون فً المشاركة فً الحق" على 25 العام التعلٌق ،(UNHCR) اإلنسان حقوق لجنة المتحدة ممالا 

 والسٌاسٌة ، المدنٌة بالحقوق  الخاص الدولً العهد المتحدة، األمم ؛55 الفقرة ،"العامة الخدمة على الحصول فً المساواة فً والحق

 (.ب) 25 المادة
23

 .55.الفقرة ،25 العام التعلٌق اإلنسان، حقوق مجلس 
24

 2752 من 59. رقم القرار من 5 والمادة ،2752 لعام 4 رقم القانون من 9 المادة 
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ٌن لقد تم استبعاد العدٌد من الناخب .أجل أال تربط األهلٌة بتارٌخ حدث انتخابً ٌمكن ان ٌتؽٌر

 .25التسجٌل تؽٌٌر موعد ٌوم االقتراع بعد االنتهاء من فترة من العملٌة نظرا  ل الشباب 

 شكاويالعزض وال

ماٌو بمعاٌنة البحة  27إلى  23من  والشكاوىسمح للناخبٌن المسجلٌن أثناء فترة العرض ٌُ 

فرد ال تضمٌن أي على محكمة الدابرة االعتراض امام وٌسمح لهم ب ،الناخبٌن حٌث سجلوا

ٌعتقدون أنه اهل بالتصوٌت باإلضافة إلى ذلك لهم الحق فً تصحٌح تفاصٌلهم أو إضافة 

أسمابهم إذا ما سقط سهواَ من عرض البحة الناخبٌن، إن وقت عرض قصٌر لم ٌسمح للناخبٌن 

بطرٌقة مالبمة لمراجعة السجل وإجراء التصحٌحات الالزمة وفً المستقبل ٌنبؽً تمدٌد موعد 

لسماح للمواطنٌن المعنٌٌن من فحص سجل الناخبٌن وٌنبؽً أن تعطً المحاكم وقتا  العرض ل

 أكثر لتدارس الطعون واالستبناؾ المبنى على أدلة صحٌحة.

 أرقام الرسجيل

بالرؼم من اإلطار الزمنً القصٌر فإن ما  2012ماٌو  21إلى  01أجرى تسجٌل الناخبٌن من 

ملٌون من الذٌن  3.5% تقرٌبا  من 82لهم ٌمثلون ناخبا قد تم تسجٌ 2,865,937 همجموع

 1540وقد اجرٌت عملٌة التسجٌل فً  2006م اٌحق لهم التصوٌت استنادا  إلى تعداد السكان لع

% من مجموع 46 .مركزا  فً جمٌع أنحاء البالد والتى استعملت بعد ذلك كمراكز اقتراع

 من النساء.كانوا المسجلٌن 

 الحولح ءوأجىاالوزشحىى واألحشاب 

فً االتفاقٌات االقلٌمٌة  ترشٌحفً الوقت الذي ٌتم فٌه االعتراؾ على نحو واسع بمبدأ الحق فً ال

وٌمكن ان ٌكون محدودا  على اساس معاٌٌر موضوعٌة ومقبولة  لقا  طم والدولٌة فهو لٌس حقا  

تلك التً قوامها االنتماء  ترشٌحولة على حق البتتضمن القٌود ؼٌر المق .26ٌقررها القانون

مصادر الممارسة  شٌراضافة إلى ذلك ت .27اكان ذلك فً الماضً أو الحاضر أ  السٌاسً سو

 .28الجٌدة ان فقدان ذلك الحق ٌنبؽً أن ٌفرض بعد صدور حكم قضابً من قبل المحكمة

وٌكون  كفل حق الترشح للمناصب العامة لكل لٌبً أكمل الحادٌة والعشرٌن من عمره على األقل

متعلما  ولٌس عضوا فً المجلس االنتقالً او الحكومة االنتقالٌة المؤقتة او المفوضٌة العلٌا 

ٌحق للمرشح ان ٌكون عضوا سابقا فً منصب تنفٌذي أو ربٌسا ال اضافة إلى ذلك  . لالنتخابات

من شهر  15 – 01للمجلس المحلً أثناء العهد السابق، حدثت عملٌة تسجٌل المرشحٌن من 

كٌانا  130البحة تمثل  377مرشحا  أما كمستقلٌن أو جزء من  3,767 سجل ماٌو حٌث

 .سٌاسٌا  

                                                             
25

 سٌكون الذٌن المواطنٌن تسجٌل على واقتصر 2752 ٌونٌو 59فً  نتخاباتاجراء اال المتوقع من وكان الناخبٌن، تسجٌل فترة خالل 

 استبعاد تم ولذلك،. ٌولٌو 7 فً االنتخابات إجراء تقرر الناخبٌن، تسجٌل فترة إؼالق بعد. التارٌخ ذلك فً التصوٌت حق لهم

 .المشاركة من 5994 ٌولٌو 7 و ٌونٌو 59 بٌن المولودٌن المواطنٌن
26

 لحقوق العربً المٌثاق ؛53. المادة الشعوب وحقوق اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة المحكمة األفرٌقً االتحاد ؛25 المادة الدولً، العهد 

 24. المادة اإلنسان
27

 2 المادة.والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق  الخاص الدولً العهد المتحدة األمم 
28

 .59. ص القابمة، االلتزامات أوروبا، فً والتعاون األمن منظمةو  اإلنسان وحقوق الدٌمقراطٌة المؤسسات مكتب 
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امرأة فقط اسمابهن  585بالرؼم من ان المرأة لعبت دورا  ملحوظا أثناء الثورة سجلت 

خمسة  ،األؼلبٌة العظمى للمرشحات من النساء كن ضمن البحة التمثٌل البرلمانً .مرشحاتك

 كمستقالت. نفقط سجلوثمانون امرأة 

 العليا هي أجل الٌشاهح والىطٌيح الوفىضيح

تعتبر المفوضٌة العلٌا من أجل النزاهة والوطنٌة مسبولة على ملفات المرشحٌن الذٌن ٌتقدمون 

المرشحٌن للمؤتمر  باالضافة الىالحكومة اللٌبٌة  فىحالٌا  تباؤت لتقلد أي منصب عام او 

خمسة أعضاء  :29تم تعٌٌن أعضاء المفوضٌة من قبل أعضاء المجلس االنتقالً .الوطنً العام

بما فٌهم ربٌس المفوضٌة وهم قضاة واألخرون هم محامون واساتذة جامعٌون ونشطاء مجتمع 

عضاء مختلؾ المناطق الجؽرافٌة والمكونات ٌمثل االمدنً وسجناء سٌاسٌون إبان عهد القذافً 

 األثنٌة للمجتمع اللٌبً.

المؤتمر  النتخابات المرشحٌن من أجل النزاهة والوطنٌةالعلٌا  المفوضٌة ستبعدت أوتوافق 

 الحق المرفوضٌن لمرشحٌن.ٌحق ل 30القانون اوردها عدة ترشٌح لمتطلبات وفقا الوطنً العام

 فً األولى الدرجة محكمة امامالمفوضٌة العلٌا من أجل النزاهة والوطنٌة  قرارات فً الطعن فً

 وعلى 31من قبل المفوضٌة العلٌا لالنتخابات المرشحٌن أسماء صدور من ساعة 48 ؼضون

 .الطعن تلقً من أٌام ثالثة ؼضون فً حكما تصدر أن المحكمة

المؤتمر  لمرشحً ملؾ 4000 من ٌقرب ما من أجل النزاهة والوطنٌةالمفوضٌة العلٌا  تلقت

. ٌوما 12 ؼضون فً قرار اصدار و الملفات لدراسة القانونٌة المدة و كانت،الوطنً العام 

 شباط فً تأسٌسها منذ. فقط أٌام ستة فً الملفات كافة درست أنها كارتر مركز المفوضٌة أبلؽت

 مع متعاونٌنو  أعضاء عن معلومات تتضمن بٌانات قاعدة قامت المفوضٌة بانشاء ،2012

مقر  من األول المقام فً المعلومات هذه معتجُ  قد اللجنة، ألعضاء وفقا. القذافً نظام

 .الثوار أٌدي فً سقطت التً المخابرات و االمن السٌاسً

مترشحا  بعضهم  306وبعد فحص ملفات المرشحٌن للمؤتمر الوطنً العام رفضت المفوضٌة 

مرشحا ، للمفوضٌة الحق فً  79تقدم باستبناؾ ضذ قرار المفوضٌة وقامت المحاكم بإرجاع 

فحص  اعادة عضو للمؤتمر الوطنً العام وذلك بعد انتخابهم من اجل 200ملفات إعادة التدقٌق 

ومطلوب من المفوضٌة أٌضا فحص ملؾ ربٌس الوزراء والمسبولٌن االخرٌن . 32أهلٌتهم

وكذلك  صٌاؼة الدستورالمعٌنٌن من قبل المؤتمر الوطنً العام وكذلك األعضاء الستٌن لهٌبة 

من أجل النزاهة والوطنٌة فً الجلسة سوؾ تحل المفوضٌة العلٌا االعضاء الجدد فً المفوضٌة 

  .االولى للبرلمان والتى سوؾ ٌتم انتخابه بعد المصادقة على الدستور

                                                             
29

 2752 لعام 56 رقم مرسوم 
30

 .9 و 8 المادتٌن ،المفوضٌة العلٌا من أجل النزاهة والوطنٌة  تشكٌل بشأن 2752 لعام 26 القانون 
31

 .53المادة  ،المفوضٌة العلٌا من أجل النزاهة والوطنٌة  تشكٌل بشأن 2752 لعام 26 القانون 
32

 والوطنٌةالمفوضٌة العلٌا من أجل النزاهة  تشكٌل بشأن 2752 لعام 26 القانون 
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ٌفً  ، كماضبط نفس  تظهرمن الملفات المقدمة إلى المفوضٌة  ضبٌلةنسبة مبوٌة رفض أن 

بٌا الدولٌة فٌما ٌتعلق بالمعالجة الحق باستبناؾ قرارات المفوضٌة أمام المحاكم بالتزامات لٌ

 .33الفاعلة

 فرزج الحولح االًرخاتيح

ٌونٌو عام  18( القوابم النهابٌة للمرشحٌن ٌوم HNECأعلنت المفوضٌة العلٌا لالنتخابات )

، اي أقل من ثالثة أسابٌع قبل ٌوم االنتخابات، االمر الذي لم ٌترك للمرشحٌن اال القلٌل 2012

ٌولٌو.  5ٌونٌوالى  18التهم االنتخابٌة. وقد جرت الحملة فً الفترة من من الوقت لتنظٌم حم

وقد التقً مراقبً مركز كارتر بالكٌانات السٌاسٌة والمرشحٌن الفردٌٌن، وحضروا أحداث 

الحمالت االنتخابٌة، وتابعوا تؽطٌة وسابل االعالم المحلٌة لتلك الحمالت وقد اجرٌت  تلك 

واللوحات اإلعالنٌة ووسابل االعالم على االنترنت مثل شبكة  الحمالت باستخدام الملصقات

التواصل االجتماعً "الفٌسبوك" وبعض األنشطة االقل جدوى مثل توزٌع المنشورات وعقد 

االجتماعات الخاصة. وأفاد المراقبون أن الوسابل االخٌرة قد استخدمت من قبل العدٌد من 

المحلٌة ملتقٌات قدم من خاللها المرشحٌن المرشحات. ونظمت مجموعات المجتمع المدنً 

 برامجهم وأجابوا  على أسبلة الجمهور.

وأعرب الكثٌر من الناس الذٌن تحدثوا مع مراقبً مركز كارتر عن سعادتهم بتمكنهم من 

التحدث بحرٌة لم تكن معهودة من فبل وكذلك مشاركتهم فً مناقشة االمور السٌاسة بدون خوؾ 

االحزاب، طواعٌة، على مدونة سلوك  الكٌانات السٌاسٌة وكان ذلك  اوترهٌب. ووقع عدد من

فً أواخر ٌونٌو  ولم ترد اٌة تقارٌر عن وقوع اشتباكات بٌن الكٌانات السٌاسٌة أو المرشحٌن 

فً تمزٌق واتالؾ بعض الملصقات  المتمثلةاألفراد، ؼٌر انه قد جرت بعض االحداث المتفرقة 

فً بنؽازي خالل األسبوع األخٌر من شهر ٌونٌو. ومع  اقتراب االنتخابات، الحظ المراقبون 

ولحق ذلك  العبث بالملصقات فً عدة مدن أخرى، بما فً ذلك زوارة  والبٌضاء ودرنة.

تنجو من المرشحات على وجه الخصوص ولو ان ملصقات المرشحٌن هً االخرى لم   ملصقات

 6ذلك. كما الحظ المراقبون  احترام ٌوم الصمت االنتخابً بشكل كبٌر، والذي صادؾ  ٌوم 

وبشكل عام، الحظ المراقبون مٌل نحو تفضٌل المرشحٌن األفراد أكثر من األحزاب أو  ٌولٌو.

الكٌانات السٌاسٌة؛ واعرب الناخبون المحتملون بانهم ال ٌثقون بشكل كبٌر فً األحزاب 

 ٌاسٌة.الس

ٌجب ان ٌراعى فً االنتخابات المقبلة تمدٌد فترة الحملة االنتخابٌة، بحٌث ٌكون  الناخبٌن فً 

وضع افضل ٌمكنهم من اتخاذ قرارات رشٌدة تكون مبنٌة على وعً وادراك، وٌجب مواصلة 

مهم الجهود لتثقٌؾ الكٌانات السٌاسٌة والمرشحٌن األفراد بحقوقهم ومسؤولٌاتهم. وسٌكون من ال

بصفة خاصة، المزٌد من التدرٌب بخصوث دور وكالء المرشحٌن واألحزاب فً ضمان نزاهة 

 ومصداقٌة العملٌة االنتخابٌة.

   خالحوالذوىيل 

إن اٌجاد نظم متوازنة وشفافة لألحزاب السٌاسٌة والمرشحٌن االفراد، مهمة فً سٌاق مكافحة 

                                                             
33

(، األمم المتحدة وحقوق اإلنسان واالنتخابات: كتٌب عن الجوانب القانونٌة 3) 2العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، المادة  

،  " أي شخص ٌدعً بانه حرم من )...( حقوقه السٌاسٌة ٌجب أن 554الفقرة. ¨ والفنٌة، وحقوق اإلنسان فٌما ٌخص االنتخابات، 

 ق فً ان تنظر دعواه من جهة مستقلة واحقٌته فً التعوٌضٌكون له الح
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ولٌة إلى المفوضٌة العلٌا، وٌمنح القانون هذا وقد اناط قانون االنتخابات هذه المسؤ  (34الفساد

على أنشطة الحملة االنتخابٌة لكل مرشح أو كٌان سٌاسً،  لإلنفاقالجسم صالحٌة وضع سقؾ 

كما انه ٌحق للمفوضٌة العلٌا شطب مرشح   35شرٌطة االفصاح عن مصادر تموٌل تلك الحمالت

 36القانون  ة،  اذا ثبت أنهما انتهاكا أحكامالسٌاسٌأوالؽاء نتابج االنتخاب  لالفراد أو الكٌانات 

، قبل ٌومٌن فقط من موعد بدء الحمالت االنتخابٌة، أصدرت 2012ٌونٌو عام  16وفً 

وقد تراوح سقؾ . 37المفوضٌة العلٌا اللوابح المتعلقة بسقؾ ما ٌنفق فً الحمالت االنتخابٌة 

دٌنار لٌبً فً مرزق إلى  90,000بٌن  اإلنفاق على حملة الدعاٌة فً الدوابر النسبٌة  ما

دٌنار لٌبً فً بنؽازي. وبالنسبة للدوابر التً تعتمد نظام االؼلبٌة ، تراوح السقؾ  400،000

فً بنؽازي. ووفقا للمفوضٌة العلٌا،   150،000دٌنار لٌبً فً تازربو  إلى  25000من 

نتخابٌة،  على عدد من الناخبٌن استند تحدٌد سقؾ  المبالػ التً ٌمكن إنفاقها على الحمالت اال

 المسجلٌن، والمنطقة الجؽرافٌة لكل دابرة انتخابٌة.

وفقا للقانون االنتخابً، ٌتعٌن على المرشحٌن الفابزٌن تقدٌم تقرٌر مفصل عن دخل الحملة و

فً . 38ٌوما من اإلعالن عن النتابج النهابٌة 15االنتخابٌة واوجه االنفاق، وذلك فً ؼضون 

اصدرت المفوضٌة قرارا بشأن إنشاء وحدات مساعدة لمراجعة السجالت المالٌة   ٌونٌه، 30

للتحقق من التقارٌر المالٌة  13الدوابر الفرعٌة الـ للرشحٌن.  وسٌتم إنشاء وحدات فً كل من 

لم تقم المفوضٌة العلٌا برصد االنتهاكات .  39للمرشحٌن وتقدٌم تقرٌر نهابً للمفوضٌة العلٌا

انٌن تموٌل الحمالت االنتخابٌة خالل فترة الحملة االنتخابٌة، وبدال عن ذلك، المحتملة لقو

اقتصرت اجراءاتها على  تقٌٌم ما بعد االنتخابات التً انتهت الٌها وحدات تدقٌق الحسابات. 

وهذا االجراء ال ٌفً  بالتزامات   المفوضٌة العلٌا بشان التحقق من االمتثال ألحكام القانون 

  .40فٌما ٌتعلق بتموٌل الحملة االنتخابٌة وما ٌنفق علٌهااالنتخابً 

وأعرب مراقبو مركز كارتر على ان  عدد كبٌر من المرشحٌن والكٌانات السٌاسٌة الذٌن تحدثوا 

 معهم، افادوا بوجود خلط فٌما ٌتعلق بمتطلبات تقرٌر الحملة المالٌة.

 هشاركح األقلياخ

ىْ أو اٌجٕظ أو اٌٍغح أو اٌذَٓ أو اٌغُاعُح، أو اٌشأٌ اٌرخٍض ِٓ اٌرُُّض ػًٍ أعاط اٌؼشق، اٌٍ

ًٍ أه دك أعاعٍ ِٓ دمىق اإلٔغاْاِخش، َٕظش اٌُه ػًٍ ٔطاق واعغ ػ
41

  . 

                                                             
34

 7 الفساد المادة مكافحة اتفاقٌة 
35

 .22المادة  ،العامالمؤتمر الوطنً  انتخابات 2752 لعام 4 رقم القانون 
36

 23 المادة ،المؤتمر الوطنً العام انتخابات 2752 لعام 4 رقم القانون 
37

 2752 لعام 85 المرسوم 
38

 .25، المادة المؤتمر الوطنً العام انتخابات 2752 لعام 4 رقم 
39

( تنص على أن " ٌتعٌن على كل دولة طرؾ أن تنظر أٌضا فً اتخاذ التدابٌر 3فقرة) 7اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة  

قانونها الداخلً، لتعزٌز الشفافٌة فً تموٌل التشرٌعٌة واإلدارٌة المناسبة، بما ٌتفق مع أهداؾ هذه االتفاقٌة وفقا للمبادئ األساسٌة ل
 الترشٌحات لالنتخابات للمناصب العامة،  وعند االقتضاء، تموٌل األحزاب السٌاسٌة

40
 23و  22و  25و  27المواد  العامبشأن انتخابات المؤتمر الوطنً  2752لعام  4القانون رقم  

41
 (25المادة ) الدولًالعهد  
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 (IDPالٌاسحىى الوحليىى )

، اًٌ ٔضوح ػذد وثُش  ِٓ اٌٍُثُُٓ ِٓ ِٕاصٌهُ أو أِاوٓ 3122ٌمذ ادي اٌظشاع اٌزٌ دذز فٍ 

اٌّفىضُح اٌؼٍُا  خّغح ِىالغ هٍ: ِظشاذه، ذاوسغاء، اٌّشاشُح ئلاِرهُ  اٌّؼرادج. ودذدخ 

اٌمىاٌُش، تٍٕ وٌُذ واٌشوُِه تاػرثاسها  اٌّظادس اٌشئُغُح ٌٍٕاصدُٓ اٌّذٍُُٓ. وذُ ذأعُظ أستؼح 

ػشش ِشوضا خاطا  فٍ طشاتٍظ وتٕغاصٌ، واٌخّظ  وعثها وغشَاْ وعشخ ٌرغهًُ اٌرغجًُ 

 لثى ِشوض واسذش ِخُّاخ إٌاصدُٓ فٍ تٕغاصٌ وعثها.واٌرظىَد ٌٍٕاصدُٓ. وٌمذ صاس ِشا

 

 

 الكفزج

شككت مجموعة من المنظمات ؼٌر الحكومٌة المحلٌة فً جنوب لٌبٌا فً  تسجٌل أكثر من 

قررت المحكمة . ناخب فً مركزي  المنارة وحطٌن بمقاطعة الكفرة ضمن دابرة اجدابٌا 1000

الناخبٌن المشطوب  الناخبٌن  باالستناد الى أن  ناخب من قابمة 1085الجزبٌة فً الكفرة شطب 

 13اسماؤهم هم من  سكان منطقة أوزو، وبالتالً ال ٌحملون الجنسٌة اللٌبٌة وفقا للمرسوم رقم 

؛ وكذلك المسجلٌن  بدون وثابق هوٌة، 1998الصادر من قبل السلطات اللٌبٌة فً عام 

المؤسسات العسكرٌة، أو من حكم  والمسجلٌن  فً اكثر من مركز تسجٌل ؛ والمنخرطٌن فً

 علٌهم بجناٌة دون ان ٌكونوا قد رد الٌهم اعتبارهم. 

دذد خ اٌّهٍح اٌمأىُٔح اٌرٍ ِٕذها اٌمأىْ ٌّٓ ذشطة اعّاؤهُ ِٓ إٌاخثُٓ ٌرمذَُ طؼىٔهُ 

أتٍغد اٌّذىّح اٌجضئُح  3123َىُٔى  27تخّغح أَاَ ِٓ ذاسَخ طذوس لشاس اٌّذىّح. وفٍ 

ّفىضُح اٌؼٍُا ، تاْ أَا ِٓ إٌاخثُٓ اٌزَٓ شطثد اعّاؤهُ ٌُ َرمذَ تاٌطؼٓ فٍ اٌذىُ. تاٌىفشج  اٌ

ناخب  1085بشطب ن  2012لعام  92 َىُٔى، أطذسخ اٌّفىضُح اٌؼٍُا لشاسها سلُ 37وفٍ 

فً الكفرة من قابمة  الناخبٌن، وفً نفس  التارٌخ، خاطبت المفوضٌة العلٌا وزارة التربٌة طالبة 

 اللجان المسؤولة عن العملٌة االنتخابٌة فً مركزي المنارة وحطٌن  بالكفرة.استبدال 

والحظ مركز كارتر ان الشكاوى األصلٌه قدمت بعد مضً اإلطار الزمنً القانونً.ووفقا 

 الذي جرى بٌنساعة من نشر قوابم الناخبٌن  48للقانون كان ٌنبؽً أن تقدم تلك الشكاوي بعد 

ٌونٌو. وباإلضافة إلى ذلك،  2. وقد تم تقدٌم معظم الشكاوى اعتبارا من ٌوم  42ماٌو  27و  23

اؤهم من القوابم المفوضٌة العلٌا  فً اصدار قرارها ، حرم عملٌا ،المشطوب اسم فإن تأخر

قراراتها  فً  تخاذاممارسة حقهم فً االستبناؾ.و ٌجب على المفوضٌة العلٌا  االنتخابٌة من

والحفاظ على حقوق المواطنٌن فً  المنازعاتن التنفٌذ الفعال لتسوٌة الوقت المناسب لضما

الطعن. وٌنبؽً ، فً المستقبل،على هٌبة إدارة االنتخابات ان تولً اهتماما كبٌرا لحماٌة حقوق 

 األقلٌات فً عملٌة تسجٌل الناخبٌن.

 الوجروع الوذًي والوزاقثح الوحليح

فً المشاركة فً الشؤون العامة هو التزام معترؾ بها وفقا للقانون الدولً العام ، فان الحق 

ان الرقابة المحلٌة  المحاٌدة على االنتخابات، هً وسٌلة للمواطنٌن  43 .على نطاق واسع

                                                             
42

 2752ماٌو  25فً ، الصادر 72المرسوم رقم  
43

 (25المادة ) الدولًالعهد  
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 للمشاركة وتعزٌز سالمة العملٌات الدٌمقراطٌة.

نٌة. سست العدٌد من منظمات المجتمع المدنً أثناء النزاع المسلح لدعم المشارٌع اإلنساألقد ُ

وحولت هذه الجماعات، فً وقت الحق،أولوٌاتها لتعكس اهتمامات ومصالح سٌاسٌة، بما فً 

ذلك انتخابات المؤتمر الوطنً العام. ونتٌجة لذلك، شكلت العدٌد من جماعات المجتمع المدنً 

من  11344شبكات انٌطت بها مهمة مراقبة االنتخابات. ووفقا للمفوضٌة العلٌا فقد تم اعتماد 

الكٌانات السٌاسٌة والمرشحٌن البالػ عددهم  مندوبًمراقبٌن المحلٌٌن ،  جنبا إلى جنب مع ال

الجمعٌة  فترة تمدٌد التسجٌل. وتعد شبكة شاهد وفً  هممندوبا، العدٌد منهم تم اعتمد 14304

حٌث  االنتخابات( من اكبر وأنشط الشبكات المحلٌة لمراقبة LAEOاللٌبٌة لمراقبة االنتخابات)

  13دوابر من الـ 10، فٌما  ؼطت " الجمعٌة اللٌبٌة"    13طت "شاهد"  جمٌع الدوابر  الـ ؼ

 نشر مراقبٌن على المستوى المحلً.قامت العدٌد من المنظمات ب دابرة. وباإلضافة إلى ذلك، 

وقد جرى اعتماد المراقبٌن الدولٌٌن والمحلٌٌن على حد سواء على نحو سلس.و ٌجب الثناء على 

المفوضٌة فً تسهٌل المشاركة الكاملة للمراقبٌن المحلٌٌن فً مجال الحقوق المدنٌة  جهود

 7ٌولٌو الى  1وقد عملت المفوضٌة على تمدٌد الموعد النهابً لالعتماد من  والسٌاسٌة للبلد.

ٌولٌو. وتمت عملٌة اعتماد المراقبٌن المحلٌٌن  بطرٌقة ال مركزٌة للسماح بسهولة االعتماد على 

 المستوى المحلً.

 حل الٌشاعاخ االًرخاتيح 

ان االجراءات الفعالة، والواضحة والعادلة لحل وتسوٌة المنازعات االنتخابٌة ، تشكل جزءا 

ٌنبؽً ان ٌعطى الناخبٌن وأصحاب المصالح . 44تؤدي العملٌة االنتخابٌة وظٌفتهاأساسٌا كً 

اذا ما ارادوا  إذا  أالنتخابٌةلعملٌة األخرىن الفرصة ، وان ٌدركوا انهم لهم دور فً جودة ا

. ان تسوٌة المنازعات االنتخابٌة هً واحدة من المسؤولٌات 45تحتفظ هذه العملٌة بمصداقٌتها

باالضطالع  بأنفسهمالمفوضٌة العلٌا  مفوضًالربٌسٌة  التً تناط بلجنة االنتخابات. لقد نأى 

وفضلوا أن تلجأ األطراؾ  اشهردة بدور قوي فً النظر والفصل فً الشكاوى االنتخابٌة لع

 المتضررة   الى النظام القضابً للبت فً شكاوٌهم.

وقد وضع قانون االنتخابات آلٌة، تعطً الحق لألطراؾ المعنٌة فً تقدٌم الشكاوى االنتخابٌة 

على الرؼم من أن المحاكم .  46والطعن فً أي مرحلة من مراحل العملٌة االنتخابٌة امام المحاكم

 إلصدارٌوما  12ٌمكن أن تستؽرق عملٌة االستبناؾ فترة تصل الى  ،الشكاوىل فً قد تفص

حكمها النهابً.و ٌمكن للعملٌة  ان تحرم األطراؾ المتضررة  من اٌجاد حل  فً الوقت 

 المناسب، ال سٌما ، اذا ما اخذنا فً االعتبار الفترات االنتخابٌة المضؽوطة والمواعٌد النهابٌة 

                                                             
44

  :ذرؼهذ وً دوٌح طشف فٍ هزا اٌؼهذ .3(، وً دوٌح طشف فٍ هزا اٌؼهذ ذرؼهذ: 4) 3اٌؼهذ اٌذوٌٍ، اٌّادج  

أ( تأْ ذىفً ذىفُش عثًُ فؼاي ٌٍرظٍُ ألٌ شخض أرهىد دمىله أو دشَاذه اٌّؼرشف تها فٍ هزا اٌؼهذ، درً ٌى طذس االٔرهان ػٓ 

 أشخاص َرظشفىْ تظفرهُ اٌشعُّح،

ب( تأْ ذىفً ٌىً ِرظٍُ ػًٍ هزا إٌذى أْ ذثد فٍ اٌذمىق اٌرٍ َذػً أرهاوها عٍطح لضائُح أو ئداسَح أو ذششَؼُح ِخرظح، أو أَح 

 عٍطح ِخرظح أخشي َٕض ػٍُها ٔظاَ اٌذوٌح اٌمأىٍٔ، وتأْ ذًّٕ ئِىأُاخ اٌرظٍُ اٌمضائٍ،

 .اٌّخرظح تأفار األدىاَ اٌظادسج ٌظاٌخ اٌّرظٍُّٓ ج( تأْ ذىفً لُاَ اٌغٍطاخ
45

" ِفهىَ اٌّذاوّح اٌؼادٌح َشًّ ضّاْ 36تشأْ اٌؼهذ اٌذوٌٍ، اٌفمشج.  43ٌجٕح دمىق اإلٔغاْ اٌراتغ ٌألُِ اٌّرذذج ، ذؼٍُك ػاَ سلُ  

 ئجشاء ِذاوّح ػادٌح وػٍُٕح 
46

ّإذّش اٌىطٍٕ اٌؼاَ ذٕض ػًٍ " رٌ ِظٍذح اٌذك فٍ اٌطؼٓ فٍ  أٌ ِٓ تشأْ أرخاتاخ  اٌ 3123ٌؼاَ  5ِٓ اٌمأىْ سلُ  42اٌّادج  

عاػح ِٓ ذاسَخ ولىع اٌذادز، وَؼفً  اٌّغرأٔف ِٓ اٌشعىَ  54اإلجشاءاخ فٍ أٌ ِشدٍح ِٓ ِشادً اٌؼٍُّح االٔرخاتُح فٍ غضىْ 

 اٌمضائُح
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 .47الصارمة
 

بإنشاء لجان فرعٌة  فً  2012ٌونٌه،  27رت المفوضٌة، على مضض، قرارا بتارٌخ وأصد

وكل لجنة انتخابٌة لدٌها مجموعة من   48بالتعامل مع الشكاوى االنتخابٌة تختص 13الدوابر الـ

الى  االحالة  ؛ الخٌارات ٌمكن ان تقوم بها بدءا من اتخاذ إجراءات فورٌة للرد على الشكوى

إالمر للمفوضٌة العلٌا  لمواصلة النظر فٌها.  ةالجنابٌة المتخصصة ، أو إحالمة على  المحك

ولدى المفوضٌة العلٌا سلطة إقصاء المرشحٌن والكٌانات السٌاسٌة، أو الناخبٌن من المشاركة أو 

 . 49إلؽاء نتابج أي مركز اقتراع فً حالة من ظهور حاالت ؼش أو اٌة خروقات اخرى

 

وٌبدو ان العدٌد من اللٌبٌٌن لٌسوا على بٌنة من حقهم  الكامل فً تقدٌم شكاوى تتعلق بالعملٌة 

االنتخابٌة، بما فً ذلك رفع دعاوى ضد ما ٌشكل خرق للعملٌة االنتخابٌة. وٌمكن لألطراؾ 

 المعنٌة الذٌن ٌرؼبون فً تقدٌم الشكاوى أثناء االقتراع وفرز األصوات ان ٌحصلوا على نماذج

. وفً كثٌر من الحاالت، بالمقاطعةإلى مستوٌات اعلى  إلحالتهاشكاوى من مراكز االقتراع 

ٌمكن أن ٌكون هذا امرا صعبا، حٌث قد تبعد مراكز االقتراع  مبات الكٌلومترات. فً حٌن أن 

اإلجراءات تطلب من موظفً محطة االقتراع  تدوٌن أي شكاوى فً سجالت محطة االقتراع ، 

 قانونا. بذلكولٌس هناك ما ٌلزمهم  اإلداريع الشكاوى ذات الطابع والتعامل م

ٌنص قانون االنتخابات على أن المفوضٌة العلٌا لالنتخابات ٌجب ان تتحقق من االمتثال لألحكام 

. ولم تؤسس المفوضٌة العلٌا لالنتخابات أٌة آلٌة لضمان التحقق 50المتعلقة بالحمالت االنتخابٌة

، واعتمدت  بدال من ذلك بشكل ربٌسً على الشكاوى المقدمة من  االنتخابٌة االستباقً للحمالت

االنتخابات االضطالع بدور أكبر وأكثر فعالٌة فً  ةوٌنبؽً لهٌبة إدار. 51األطراؾ المعنٌة

 الفصل فً المنازعات االنتخابٌة فً المستقبل.

 االقرزاع

بلدا  21"مراقبا من  45ة، باعتماد "قام مركز كارتر لمراقبة االنتخابات بمهمة مراقبة محدود

مركز  160فرٌقا من المراقبٌن. و زار المراقبون فً ٌوم االنتخابات، أكثر من  16ونشر 

دابرة انتخابٌة، بما فً ذلك فرق فً اجدابٌا، البٌضا، الزاوٌة، ؼرٌان،  13من  11اقتراع فً 

 الخمس، بنؽازي، سبها، صبراتة، طبرق، طرابلس، وزوارة.

الرؼم من التحدٌات اللوجستٌة، تم تسلٌم المواد االنتخابٌة فً الوقت المناسب لجمٌع وعلى 

المواقع تقرٌبا. وفً المناطق التً زارها مراقبو مركز كارتر كان التصوٌت ٌجري بشكل منظم 

تدرٌبا جٌدا  مدربٌناالقتراع  موظفوو وكانت مراكز االقتراع تدار بشكل جٌد وفعال. وبدا 

 وأجرٌت االنتخابات بحماس و بطرٌقة محاٌدة ومهنٌة.

                                                             
47

ذىّح اٌجضئُح اٌىالغ اٌذائشج االٔرخاتُح فٍ اطاسها اْ . ػًٍ لاضٍ ا5ٌِّٓ اٌمأىْ سلُ  43، ترؼذًَ اٌّادج 3123ٌؼاَ  34اٌمأىْ  

عاػح. وَجة أْ ذشفغ اٌطؼىْ اٌّمذِح ضذ لشاس اٌّذىّح اًٌ اٌّذىّح االترذائُح  فٍ غضىْ  54َثد فٍ اٌطؼىْ اٌّمذِح اٌُه خالي 

 خّغح أَاَ ، وذىىْ ٌذي اٌّذىّح خّغح أَاَ إلطذاس دىّها
48

اٌّرؼٍمح تاٌٍىائخ وإٌظُ  اٌخاطح تاٌفظً فٍ اٌخالفاخ االٔرخاتُح ولذ طذس ِشعىَ اٌشىاوي   3123ٌؼاَ  34لشاس اٌّفىضُح سلُ  

أَاَ ِٓ تذاَح فرشج اٌذٍّح االٔرخاتُح، ٌزٌه ٌُظ هٕان آٌُح ٌٍرؼاًِ ِغ االٔرهاواخ اٌرٍ اسذىثد ِٓ تذاَح فرشج اٌذٍّح  21االٔرخاتُح تؼذ 

 االٔرخاتُح درً تذء اٌؼًّ تهزا اٌمشاس.
49

 41و  34، اٌّادذُٓ 3123ٌؼاَ  5ٌمأىْ سلُ. ا 
50

 34، اٌّادج 3123ِٓ ػاَ  5اٌمأىْ سلُ  
51

 2752لعام  93القرار  
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بذلت المفوضٌة العلٌا جهودا ؼٌر عادٌة إلجراء االقتراع فً جمٌع المواقع على الرؼم من 

بعض الحوادث األمنٌة فً فترة ما قبل االنتخابات وٌوم االنتخابات. كانت الهجمات على مقر 

بات فً منطقة بنؽازي وطبرق، إجدابٌا، وعلى طابرة هلٌكوبتر قٌادة المفوضٌة العلٌا لالنتخا

عسكرٌة تستخدمها المفوضٌة العلٌا لالنتخابات لتسلٌم مواد االنتخابات، أسفرت عن وفاة شخص 

واحد. وتزامن مع هذه الحوادث هجمات ضد مراكز االقتراع فً مدٌنة بنؽازي، قمٌنس، 

و  العملٌة فً هذه المناطق. ومع ذلك، كانت وإجدابٌا، فً ٌوم االنتخابات، مما عكر صف

فً المبة من مراكز  94المفوضٌة العلٌا قادرة على استبدال المواد التالفة، و فتحت أكثر من 

االقتراع صباح ٌوم االنتخابات كما  تم افتتاح مراكز إضافٌة فً وقت الحق، وفً الٌوم التالً 

 لٌوم االنتخابات.

وإجدابٌا مصممون على تحدي جهود عرقلة االنتخابات والمشاركة وبدا الناخبون فً بنؽازي 

باالدالء باصواتهم. ففً مراكز االقتراع التً زارها مراقبو مركز كارتر فً األماكن األخرى 

من البالد كان الجو هادبا وكان الناخبون ٌقفون فً طوابٌر بصبر محتفلٌن بحقهم فً اإلدالء 

 االت.بأصواتهم بحرٌة فً كثٌر من الح

فً المبة  98كان األداء العام لموظفً مراكز االقتراع جٌد، مع وجود تقارٌر مراقبٌن تقول أن 

فً المبة من  95منهم إما "جٌد" أو "جٌد جدا". ونفذت إجراء التصوٌت بشكل صحٌح فً 

مراكز االقتراع التً تمت زٌارتها. فً الحاالت المتبقٌة، كانت هناك مخالفات محدودة لعدم 

زٌارتها فً جمٌع المراكز التً تمت  الطوابٌر متواجدٌن مشرفوتحقق من وجود الحبر. وكان ال

 االقتراع. فً مراكزسهل توزٌع الناخبٌن على نحو سلس ومنظم  مما

فً  76ورصد المراقبون اللٌبٌون من شبكات المراقبة المحلٌة التً أنشبت حدٌثا العملٌة فً 

ارها مراقبو مركز كارتر. وكان ممثلو الكٌانات السٌاسٌة أو المبة من مراكز االقتراع التً ز

قراطً ونضجت فً المبة. وكلما نضج  النظام الدٌم 60وكالء المرشحٌن االفراد موجود فً 

ٌشجع المركز وكالء األحزاب والمراقبٌن المحلٌٌن على القٌام بدور أكثر األحزاب السٌاسٌة ، 

تقدٌم اشراؾ مهم لعملٌات االقتراع وزٌادة الشفافٌة  فعالٌة فً مراقبة االنتخابات من أجل

 .لالنتخاباتوالمصداقٌة 

لم ٌقم مراقبو مركز كارتر باإلبالغ عن أي حوادث تخوٌؾ أو تدخل فً العملٌة االنتخابٌة 

باستثناء الفرق فً بنؽازي وإجدابٌا. ولم ٌقم المراقبون كذلك باإلبالغ عن أي أدلة على حدوث 

 االقتراع التً زاروها فً ٌوم االنتخابات. تزوٌر فً مراكز

فً  8أنه لم ٌتم الحفاظ على سرٌة االقتراع بشكل كاؾ فً  كارتر الحظواولكن مراقبو مركز 

المبة من مراكز االقتراع ، فً الؽالب نتٌجة لمساعدة الناخبٌن ؼٌر الالبقة أو إلى عدم كفاٌة 

 تخطٌط محطة االقتراع.

الحظت سبعة فرق مختلفة  ، التصوٌتأنهم ٌفهمون كٌفٌة  اوٌبٌٌن بدً حٌن أن العدٌد من اللف

مركز كارتر أن فهم الناخبٌن لإلجراءات كان "ضعٌفا" أو "ضعٌفا جدا" تمثل هذه  ًمن مراقب

فً المبة من جمٌع مراكز االقتراع التً تمت زٌارتها. وبصفة عامة، فقد أجري  17التقارٌر 

 تً زارها المراقبون وفقا للمعاٌٌر الدولٌة.االقتراع فً مراكز االقتراع ال
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 الرصىيد خارج الذولح   

أتٌحت للٌبٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً الخارج وفقا للقانون اللٌبً،  فرصة التسجٌل والتصوٌت فً 

انتخابات المؤتمر الوطنً العام. وتمكن المواطنون اللٌبٌٌون فً جمٌع أنحاء العالم التسجٌل 

ه فً أي واحد من ستة بلدان اختٌرت من قبل المفوضٌة العلٌا والتصوٌت فً الٌوم نفس

لالنتخابات لتصوٌت المؽتربٌن:  وهً كندا وألمانٌا واألردن واإلمارات العربٌة المتحدة، المملكة 

ناخب فقط فً الخارج قاموا  8043 كارتر بأنالمتحدة، والوالٌات المتحدة. وٌأسؾ مركز 

خابات التارٌخٌة. وٌنبؽً بذل المزٌد من جهود التوعٌة العامة فً باإلدالء بأصواتهم فً هذه االنت

االنتخابات المقبلة لتشجٌع المواطنٌن اللٌبٌٌن على المشاركة وممارسة حقوقهم فً المواطنة 

 الكاملة.

فً حٌن أخذت فً الحسبان االعتبارات الجؽرافٌة، هناك تساؤالت حول خٌار عدم تمدٌد رقعة 

إلى بلدان معٌنة حٌث أعداد كبٌرة من المواطنٌن اللٌبٌٌن ٌقٌمون فٌها،  التصوٌت خارج الدولة

كما هو الحال فً مصر وتونس. وٌنبؽً بذل الجهود إلعادة النظر فً اإلجراءات الالزمة 

 كفالة المشاركة شاملة قدر اإلمكان.ل صوٌت خارج الدولة فً المستقبللعملٌات الت

 العذ والفزس

ال ؼنى عنه فً ضمان  االقتراع دوراتلعب عملٌة العد و الفرز الدقٌق والعادل لألصوات بعد 

والتعبٌر عن إرادة الناخبٌن. وحضر مراقبو مركز كارتر عد  ألدٌمقراطٌةالعملٌة االنتخابٌة 

 مراكز اقتراع فقط . وهذه عٌنة صؽٌرة جدا وال تقدم تقٌٌم دقٌق لعملٌة العد. وبدأت 8كامل فً 

الجدولة فً الٌوم التالً لالنتخابات فً مقر المفوضٌة العلٌا لالنتخابات فً طرابلس. وسٌصدر 

 مركز كارتر  بٌانا منفصال ٌتناول فٌه عملٌة جدولة وتسوٌة أي نزاعات انتخابٌة.

 األهي

وزارة الداخلٌة خطة ووضعت المفوضٌة العلٌا لالنتخابات جنبا إلى جنب مع وزارة الدفاع، 

لٌوم االنتخابات والتً تجمع المكونات المختلفة المتاحة، بما فً ذلك أفراد من المجالس  أمنٌة

العسكرٌة المحلٌة، والشرطة، واللجنة األمنٌة العلٌا. و أسندت الخطة المسؤولٌة عن األمن فً 

مراكز االقتراع فً المناطق الحضرٌة للشرطة واللجنة األمنٌة العلٌا، فً حٌن أن المجالس 

سكرٌة والمٌلٌشٌات التابعة لها هً المسؤولة عن األمن فً مراكز االقتراع فً المناطق الع

 الرٌفٌة والمسؤولة عن إقامة نقاط التفتٌش.

وكانت االشتباكات المحلٌة المسلحة فً الكفرة، و جبل نفوسة، وؼدامس وسبها، فضال عن 

التحدٌات التً تواجهها اللجنة  المعارضة للعملٌة االنتخابٌة، ومعظمها فً شرق البالد، أكبر

 األمنٌة العلٌا فً توفٌر بٌبة سلٌمة وآمنة للناخبٌن لإلدالء بأصواتهم.

وكانت المعارضة للعملٌة االنتخابٌة من قبل عدة مجموعات وتصرفاتهم فً الشرق السبب 

ت الربٌسً وراء تأخر افتتاح مراكز االقتراع أو اؼالقها بشكل دابم فً مناطق معٌنة. شاب

الحوادث ذات الصلة، مثل تدمٌر المواد االنتخابٌة فً الموقع أو فً طرٌقها إلى مراكز 

االقتراع، والهجوم على طابرة الهلٌكوبتر العسكرٌة تستخدمها المفوضٌة العلٌا لالنتخابات ، 
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والتوؼل الى مراكز االقتراع عملٌة االنتخابات فً هذه المناطق، وربما قد تكون أدت الى 

 الناخبٌن مما أدى الى انخفاض نسبة االقبال بشكل عام.تخوٌؾ 

 هعلىهاخ أساسيح عي تعثح هزكش كارذز لوزاقثح االًرخاتاخ

. حٌث بدأ المركز مهمته 2012 تقٌٌمة فً لٌبٌا فً اواخر مارس  كارتر بمهمةقام مركز 

راقبٌن على مع وصول فرٌق أساسً، تاله نشر م 2012المحدودة لمراقبة االنتخابات  فً ماٌو 

". ورحب مركز كارتر قبل ٌوم االنتخابات، بوصول مراقبٌن على المدى 10المدى المتوسط "

القصٌر الذي كثؾ من وجود مركز كارتر فً لٌبٌا فً ٌوم االنتخابات، والذي ال ٌزال محدودا 

فً التؽطٌة الجؽرافٌة وعدد السكان بسبب المخاوؾ األمنٌة. وأهداؾ أنشطة مركز كارتر 

لتحسٌن  االطار االنتخابً وتحلٌل المراقبة نتابجفً  نشرأ( ابات فً لٌبٌا هً: لمراقبة االنتخ

لعملٌة انتخابٌة تكون ذات مصداقٌة وشفافة وخالٌة من  وةب( الدع  نوعٌة االنتخابات المقبلة،

 .ج( إظهار االهتمام والدعم الدولً لالنتخابات العنؾ، و 

 


