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يحث مركز كارتر عمى تكثيف توعية الناخبين والتنسيق األمني
قبيل اإلنتخابات في ليبيا

ًِىم مشكض كاسجش بُِادة بلثت خبراء مدذودة في لُبُا  ،ورلك لخُُِم كل مً ؤلاػاس الِاهىوي ،والِظاًا الشبِسُت اإلاخللِت
بئداسة وجدظير ؤلاهخخاباث ،والبِئت السُاسُت اللامت ورلك ُبُل اهخخاباث لجىت صُاهت مسىدة الذسخىس اإلاضمم كِذها
في ً 02براًش  .0202خُث جمثل هزه ؤلاهخخاباث مشخلت هامت في اهخِال البالد إلى الذًمِشاػُت ُ ..بل ؤلاهخخاباثٌ ،صجم
مشكض كاسجش السلؼاث اللُبُت كلى جكثٍُ الجهىد ؤلاكالمُت اججاه الىاخبين ،وحلضٍض الخيسُّ ألامني في ألاًام ألاخيرة ،ورلك
لُخم السير ُذما هدى صىادًّ الاُتراق لذكم اهخخاباث سلمُت وشاملت.
سخكىن هزه هي ؤلاهخخاباث الثاهُت في السُاَ الزي اوش ئ وًِا لالكالن الذسخىسي الصادس كً اإلاجلس الىػني الاهخِالي .
خُث ان ؤلاهخخاباث السابِت  -والتي اوش ىء بمىحبها اإلاؤجمش الىػني اللام ُ -ذ اكتري بها مً ُبل اإلاشاُبين اإلادلُين
والذولُين بأنها ُذ كاهذ اهخخاباث دًمِشاػُت وشٌاًت .ومم هزاً ،ان الظوىػاث الىاُلت كلى اإلاؤجمش الىػني اللام،
ُذ أدث إلى حوُيراث في الجذول الضمني ألاصلي لللملُت الاهخِالُت التي خذدها ؤلاكالن الذسخىسي .وبالخالي ًان اهخخاباث
لجىت صُاهت مسىدة الذسخىس جِذم ًشصت إلطٌاء هزا الاهخِال بضخم حذًذ.
وبىاء كلى دكىة مً اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباثُ ،ام مشكض كاسجش بخىؿٍُ ًشٍّ ًخكىن مً سخت خبراء ورلك للزهاب الى
لُبُا وجُُِم ؤلاهخخاباث .خُث ُام الٌشٍّ بضٍاسجه الاولى للُبُا في دٌسمبر ورلك لوشض ملشًت اإلاضٍذ كً كملُت حسجُل
اإلاششحين والاسخلذاداث الشبِسُت ألاخشي ،زم كاد في مىخصٍ ًىاًش لخُُِم ألاوطاق السُاسُت و الِظاًا الشبِسُت إلداسة
ؤلاهخخاباث.
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وفي طىء الاكخباساث ألامىُت – التي ادث بذوسها الى الحذ مً حجم الٌشٍّ ومىم جىصَلهم خاسج ػشابلس  -كاهذ بلثت
الخبراء مدذودة اللذد في ػبُلتها ،وبالخالي لً ًكىن بىسلها جِذًم جُُِم شامل لللملُت الاهخخابُت و إلحشاءاث التي
سدخم ًىم ؤلاهخخاباث .ولكً حل جشكيز كمل البلثت سُكىن كلى جُُِم ؤلاػاس الِاهىوي  ،وإداسة ؤلاهخخاباث  ،والخدظيراث
الٌىُت  ،والبِئت السُاسُت اللامت  ،وخل أي هضاكاث اهخخابُت.
إلاطار القانوني و الانتخابي:
ان كل مً ؤلاػاس الِاهىوي والاهخخابي  -بما في رلك الِىاهين اإلادلُت التي جىـم اللملُت الاهخخابُت  -هي امىس حذا
طشوسٍت لإلداسة الٌلالت لإلهخخاباث الذًمِشاػُت الحُُِِت .هزا وٍجشي جىـُم اهخخاباث لجىت صُاهت مسىدة الذسخىس
ا
كمال باإلكالن الذسخىسي اإلاؤُذ ورلك بصُوخه اإلالذلت مً ُبل اإلاؤجمش الىػنى والتي جمذ في  9أبشٍل  ، 0202وُاهىن
سُم  01للام ُ ( 0202اهىن ؤلاهخخاباث )  ،وُاهىن  8سُم للام ُ ( 0202اهىن إوشاء اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث) ،
واللىابذ الصادسة كً هزه اإلاٌىطُت .كما اكلً اإلاؤجمش الىػني اللام أن ؤلاهخخاباث الخاصت بلجىت السخين لصُاهت
مسىدة الذسخىس سِخم كِذها ًىم ً 02براًش  ،وهى الخاسٍخ الزي خذدجه اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث .اما الخصىٍذ مً
خاسج البالد ًخلِذ مً الٌترة  01الى ً 01براًش.
اليسخت النهابُت مً ُاهىن ؤلاهخخاباث ُذ خصصذ سخت مِاكذ لليساء و سخت مِاكذ أخشي لكل مً ألاماصَى في لُبُا،
والؼىاسَ  ،والخبى  ،وُذ اشير اليهم في الِاهىن اللُبي باإلاكىهاث الثِاًُت .وُذ اهخِذ اللذًذ مً مىاصشي اإلاشاة وممثلي
اإلاكىهاث الثِاًُت هزه ألاخكام اإلاشاس اليها في الِاهىن ،وُذ اشاسوا بانها ل جمىذ جمثُال كاًُا لهم .وببالى الِلًِّ ،ذ
لخف اإلاشكض كذم وحىد اجٌاَ لحل مسالت مِاػلت الاماصَى لإلهخخاباث .وكلُه ًان اإلاشكض ًذكى وَصجم حمُم ألاػشاي
كلى مىاصلت الجهىد لشمل حمُم الاًشاد في لُبُا في اللملُت الذسخىسٍت.
ولظمان كملُت اهخخابُت دًمِشاػُت خُُِِت ًالبذ مً وحىد هُئت مسخِلت ومداًذة إلداسة ؤلاهخخاباث بدُث حلمل
ا
بشٌاًُت وجكىن ملتري بها دولُا . 0وجذاس هزه ؤلاهخخاباث مً ُبل اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث  ،وهي هُئت مسخِلتًِ ،م
مِشها في ػشابلس  ،وهي جخألٍ مً هُئت مٌىطين  ،ومكخب إداسة مشكضٍت ،و 01مكخب لجان اهخخابُت حوؼي حمُم
اإلاىاػّ في لُبُا .وسُجشي الاُتراق و اللذ والٌشص في أكثر مً  0122مشكض اهخخابي في حمُم أهداء البالد ،في خين حذولت و
إكالن الىخابج سُلِذ في اإلاكخب اإلاشكضي للمىطُت الللُا في ػشابلس.
ُامذ اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث بدسجُل الىاخبين في مشخلخين مىٌصلخين بين  0دٌسمبر  0202و ً 01ىاًش  .0202وُذ
احشث اإلاٌىطُت جمذًذ لٌترة حسجُل الىاخبين كذة مشاث ،في مداولت منها لضٍادة اإلاشاسكت .ووًِا للمٌىطُت الللُاُ ،ذ
سجل  1,101,541لُبي في الخصىٍذ لإلهخخاباث الِادمت .وكلى الشهم مً كذم جىًش بُاهاث كً كذد الىاخبين اإلاؤهلين ،
الا ان الدسجُل لهخخاباث اإلاؤجمش الىػني اللام – والزي اُشث بطخامخه اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث ورلك بسبب
الدسجُالث اإلاكشسة ُ -ذ بلى  2,865,937هاخب.
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باليسبت الى ًىم ؤلاهخخاباث ً ،سُجشي جذسٍب مىؿٌي الاُتراق مً خالل جذسٍبي سباعي مخخالي ًذاس مً ُبل اإلاٌىطُت الللُا
لإلهخخاباث .وُذ لىخف مً ُبل مشكض كاسجش ان اإلاشاخل الثالر الاولى كاهذ شاملت وجٌاكلُت  ،وإكؼُذ ًيها ًشص
للمخذسبين و مسؤولي ؤلاهخخاباث إلالالجت الِظاًا اللملُت التي ُذ جيشأ في ًىم ؤلاهخخاباث .وكلى الشهم مً الخىجشاث
السُاسُت و الخدذًاث ألامىُت في بلع اإلاىاػُّ ،امذ اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث باسكخمال الاسخلذاداث الخِىُت
لهخخاباث هُئت صُاهت مسىدة الذسخىس ،ورلك طمً الىُذ الالصم و بؼشٍِت هضيهت.
أالمن:
لِذ شاب كملُت اهخِال لُبُا إلى الذًمِشاػُت ُذس مً اللىٍ را مسخىي مىخٌع ومخِؼم ًظال كً كذم الاسخِشاس.
وهـشا للخىجشاث الجاسٍت في اللملُت السُاسُت في لُبُا  ،و اللىٍ اإلادلي الزي وُم في اإلاىؼِت الششُُت ُبُل اهخخاباث
اإلاؤجمش الىػني اللام ً ،ان هىالك خاحت ماست لىطم خؼت شاملت لألمً في ًىم الاُتراق .وٍِم كلى وصاسة الذاخلُت
اإلاسؤولُت الشبِسُت في جىًير ألامً في ؤلاهخخاباث .وجخؼؽ وصاسة الذاخلُت ليشش  01مً طباغ الششػت ورلك لكل مشكض
مً مشاكض ؤلاهخخاباث .واهؼالُا مً ما حلاهُه ُىة الششػت اللُبُت مً هِص ملشوي كلى هؼاَ واسم مً الِذساثً ،ذكى
اإلاشكض بذوسه الحكىمت لخيسُّ الجهىد ألامىُت والخأكُذ كلى طشوسة ُُام حمُم اللُبُين بذكم اللملُت الذًمِشاػُت و
مشاُبت ًىم الاُتراق سلمُا.
الحمالت الانتخابية:
كلى الشهم مً أن بلثت خبراء اإلاشكض مدذودة الحجم لكي جِىم بمهمت مثل مهمت جُُِم سير الحملت الاهخخابُت في حمُم
أهداء البالد ،الا انها حلمل كلى جدلُل ؤلاػاس الِاهىوي للحمالث الاهخخابُت ،و سصذ الخِاسٍش الىاسدة مً مخخلٍ اإلاداوسًٍ
اللُبين ًُما ًخللّ بِظاًا الحملت .هزا وُذ بأث الحملت الاهخخابُت للمششحين مىز  01دٌسمبر  ، 0202ورلك في أكِاب
وشش الِابمت النهابُت للمششحين ،وجيخهي هزه الحملت ُبل  02ساكت مً اًخخاح صىادًّ الاُتراق.
أًاد أصحاب اإلاصلحت الشبِسُين إلامثلي مشكض كاسجش بأن الحمالث الاهخخابُت كاهذ هير ؿاهشة  .وبئسخثىاء ملحىؾ ومخمثل
في مداولت اهخُال أستهذًذ مدام باسص مترشح كً ػشابلس ًِ ،ذ مشث ًترة الحملت الاهخخابُت دون وُىق اي خىادر .
الا أن اسخمشاس اولذام ألامً  -خاصت في الششَ والجىىب ُ -ذ ًكىن خال دون ُُام اإلاششحين بالحملت الاهخخابُت .وُذ
ابلى اإلاداوسون مشكض كاسجش أهه هـشا إلادذودًت ألامىال  ،اهخـش اللذًذ مً اإلاششحين ؤلاكالن الشسمي كً مىكذ ؤلاهخخاباث
لبذء خملت اهخخابُت كاملت  ،والتي بذأث في ً 22ىاًش .0202
ُاهىن ؤلاهخخاباث ولىابذ اإلاٌىطُت الللُا الخاصت بالحمالث الاهخخابُت ًخؼلب مً اإلاٌىطُت اللمل مم وسابل ؤلاكالم
اللامت لظمان إكؼاء حمُم اإلاششحين اإلاسجلين دُابّ مجاهُت و مساخت ليشش مىاد الؼباكت كلى ُذم اإلاساواة  .هير أن
ل ُاهىن ؤلاهخخاباث ول لىابذ اإلاٌىطُت الللُا جىضح بالششح الكٌُُت التي سِخم مً خاللها جخصُص هزا الىُذ
أواإلاساخت للمششحين  .وختى آلان ل ًبذو أن اإلاششحين ُذ اسخٌادوا مً هزه اإلاىاسد اإلاخاخت.
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ل صال للمششحين ًترة مدذودة مً الىُذ لخخىاصل مم الىاخبين وجىصُل مىاٌُهم بشأن الِظاًا الذسخىسٍت الشبِسُت .
وهـشا ألهمُت هزه الٌشصت باليسبت للىاخبين والتي مً خاللها سُِىمىن باجخار ُشاس مسدىير ٌ ،صجم مشكض كاسجش اإلاششحين
كلى الاسخٌادة الكاملت مً اإلاىاسد اإلاخاخت لهم لخىصُل سسالتهم  ،كما ٌصجم اإلاشكض كزلك اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث
ووسابل ؤلاكالم اللامت كلى حسهُل وصىل اإلاششحين لالكالم.
في خين ل جىحذ واحباث ملضمت في الِاهىن الذولي بشأن جمىٍل الحمالث الاهخخابُت  ،الا ان اإلاماسساث الجُذة جخؼلب
جىـُمها لظمان الشٌاًُت واإلاسئىلُت .في لُبُا  ،وطلذ اإلاٌىطُت الللُا لىابذ خاصت بخدذًذ ؤلاهٌاَ  ،كما ًخؼلب مً
حمُم اإلاششحين  -بوع الىـش كً الىخابج  -وبما ًِخظُه الِاهىن جِذًم جِشٍش كً الحملت اإلاالُت خالل سبلت أًام مً
الاُتراق.0
اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث ُذ ُامذ بجهذ لشًم مسخىي الىعي لذي اإلاششح بخصىص التزاماث جِذًم الخِاسٍش و خذود
ؤلاهٌاَ ً ،ظال كً شذة اللِىباث كىذ كذم الامخثال لهزه الالتزاماث .وحشمل هزه اللِىباث ابؼال حسجُل اإلاششح ،
والسجً  ،والوشاماث  ،وًشض خـش كلى الترشح في ؤلاهخخاباث اإلاِبلت إلاذة خمس سىىاث .لزا ٌصجم مشكض كاسجش كلى
مىاصلت حهىد اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث بخصىص ابالن اإلاششحين بهزه اإلاخؼلباث واإلاامهم بالتزاماتهم بمىحب الِاهىن.
معلومات الناخبين و التثقيف:
ان الحملت الٌلالت لخثٍُِ الىاخبين هى أمش حذا طشوسي لظمان مماسست الىاخبين خِهم في الخصىٍذ بشكل صحُذ. 2
وًِا للخُُِم اإلابذةي للمشكض ًِ ،ذ شكل هُاب الحملت الخثٌُُِت اإلاشبُت للىاخبين مصذس ُلّ كبير في الٌترة التي سبِذ
ؤلاهخخاباث  ،وسبما كان لها أزش سلبي كلى حسجُل الىاخبين.
الخُُِم اإلابذةي للمشكض  ،والخِاسٍش اإلالخمذة كلى اإلاداوسًٍ  ،حشير إلى أن ملشًت الجمهىس اللام كً اهخخاباث هُئت صُاهت
مسىدة الذسخىس مدذودة للواًت  .وٍبذو أن اللذًذ مً اللُبُين لِس لذيهم اإلاام بالحِابّ ألاساسُت خىل هزه اللملُت،
مثل إحشاءاث الخصىٍذ للمِاكذ اإلاخصصت لليساء  ،وألاماصَى  ،والؼىاسَ  ،و الخبى  .وهزا ٌشكل مصذس ُلّ باليسبت الى
الاسبلت مِاكذ  ،خُث سِخم اسدبذال الٌابض في السباَ اللام بالٌابضة في السباَ الخاص لليساء في جلك اإلاىؼِت .وللحذ
مً الخالًاث التي ُذ جيشأ كِب ؤلاهخخاباث ً ،يبغي كلى اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث أن جىضح للمششحين والجمهىس
كٌُُت ملء هزه اإلاِاكذ .
واإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث هي اإلاسؤولت كً جثٍُِ و جىكُت اإلاىاػىين خىل اللملُت الاهخخابُت .وكجضء مً خملت
اإلاٌىطُت الخىكىٍت والىاسلت الىؼاَ  ،جخؼؽ اإلاٌىطُت لبث لِؼاث جلٌضٍىهُت وإراكُت كلى الهىاء باإلطاًت إلى وشش
إكالهاث الصحٍ واإلالصِاث و اإلايشىساث  .وكلُه ٌصجم مشكض كاسجش اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث كلى جىٌُز هزه الخؼت
بالكامل وجكثٍُ الجهىد لخثٍُِ الىاخبين في الىُذ اإلاخبِي ،ورلك لتزوٍذهم باإلاللىماث الالصمت  ،بما في رلك مىكذ
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ؤلاهخخاباث  ،وساكاث الاُتراق ومىاُلها ،و كلى وحه الخصىص الاحشاءاث اإلاٌصلت للخصىٍذ ،وجصمُم الاُتراق .خُث
ان مثل هزا الجهذ اإلاكثٍ لً ًؤدي في النهاًت الا الى جمكين مشاسكت الىاخبين بصىسة كاملت.
ا
ا ا
جثٍُِ الىاخبين ًللب أًظا دوسا خاسما في طمان الحصىل كلى وسُلت اهصاي ًلالت لجمُم اػشاي ؤلاهخخاباث .ولكي
ًخم وطم آلُت ًلالت لدسىٍت اإلاىاصكاث ؤلاهخخابُت ً ،جب كلى كل مً الىاخبين واإلاششحين ان ًكىهىا كلى بِىت مً
ؤلاحشاءاث ،وأن جكىن اللملُت واضحت ومٌهىمت لجمُم الاػشاي .ولزلك ًدث مشكض كاسجش اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث كلى
اسخخذام ما جبِى مً وُذ ُبل ًىم ؤلاهخخاباث إلكالم الىاخبين واإلاششحين  -كلى خذ سىاء -بدِىُهم في جِذًم
الشكاوي و الؼلً في الِشاساث وحلل هزه اللملُت مخىًشة للجمُم.
مركز كارثر في ليبيا:
مشكض كاسجش هى مشكض هير خضبيًِ ،ىم باحشاء جُُِماجه ججاه ؤلاكالن الذسخىسي اإلاؤُذ  ،وُىاهين ؤلاهخخاباث الىػىُت في
لُبُا ،واللىابذ والالتزاماث الذولُت للبالد بشأن ؤلاهخخاباث الذًمِشاػُت واإلاشاسكت السُاسُت.
وفي سُاَ كمل بلثت الخبراء ً ،جخمم ًشٍّ كمل مشكض كاسجش مم كل مً ؛ مسؤولين مً اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث ،
الكُاهاث السُاسُت  ،اإلاششحين  ،أكظاء مً اإلاؤجمش الىػني اللام  ،السلؼت الِظابُت  ،ممثلي اإلاجخمم اإلاذوي اللُبي -
بما في رلك اإلاشاُبين اإلادلُين  ،أكظاء مً اإلاجخمم الذولي والىاخبين .وسِخم جِاسم الىخابج والخدلُل التي ًخىصل إليها
الٌشٍّ مم اإلاٌىطُت الللُا والجمهىس بشوح مً الخلاون لخدسين هىكُت ؤلاهخخاباث فى اإلاسخِبل ٌ .لتزم مشكض كاسجش اصذاس
بُان أولي للىخابج والاسخيخاحاث  ،ورلك كِب إكالن الىخابج ألاولُت مً ُبل اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث.

مشكض كاسجش هى مىـمت هير خكىمُت هير سبدُت .ساكذ مشكض كاسجش فى جدسين خُاة الاًشاد في أكثر مً  12دولت كً ػشٍّ خل
الصشاكاث  ،وحلضٍض الذًمِشاػُت وخِىَ ؤلاوسان  ،والٌشص الاُخصادًت  ،والىُاًت مً ألامشاض  ،وجدسين الشكاًت
الصحُت اللِلُت .جأسس مشكض كاسجش في كام  0980مً ُبل الشبِس ألامشٍكي السابّ حُمي كاسجش وصوحخه سوصالين،
بالششاكت مم حاملت اًمىسي ،لذًم كملُت السالم والصحت في حمُم أهداء اللالم.
مشكض كاسجش هى مشكض هير خضبيً ،جشي أوشؼخه وًِا إلكالن مبادا اإلاشاُبت الذولُت لإلهخخاباث ،التي اكخمذث في ألامم
اإلاخدذة في كام  .0221جلِى مشكض كاسجش الاكخماد الشسمي مً اإلاٌىطُت الللُا لإلهخخاباث في ًىاًش كام  .0202وحمُم
البُاهاث الصادسة كً اإلاشكض مخاخت كلى مىُله كلى الاهترهذ. www.cartercenter.org ،
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