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 االولي البيان

 الديمقراطية في ليبيا للتنميةانتخابات تاريخية تضع االساس 
 

 2102يوليو  10 ،رابلسط

تأسٌس فرٌق االتحاد االوروبً لتقٌٌم  تم ،2102 ٌولٌو 7 فً الوطنٌة العامة االنتخابات لتقٌٌمالليبية  حكومةال من دعوة على بناء

السيد اليكساندر غراف . رئٌس فرٌق االتحاد االوروبً لتقٌٌم االنتخابات هو 2102 عام ٌونٌو 8 فً لٌبٌا ٌوم (EU EAT)االنتخابات 

 فًدولة من الدول االعضاء  09من  انتخاباتخبٌر  20مجموعة مكونة من  نشر تم. األوروبً البرلمانو هو عضو فً  ،المبزدورف

 و األوروبً االتحاد منهجٌةحسب  ،لٌبٌا وقوانٌن الدٌمقراطٌة لالنتخابات الدولٌة للمعاٌٌر وفقا االنتخابٌة العملٌة لتقٌٌم ،األوروبً االتحاد

 ،واالختتام والتصوٌت فتتاحنا اإلفرٌق قٌم وقد. 2112 أكتوبر فً المتحدة األمم رعاٌة تحت اعتمد يذال "الدولٌٌن لمراقبٌنا مبادئ إعالن"

 .الفرز عملٌة وبداٌة

 انتهاء من شهرٌن ؼضون فًو . االنتخابات ما بعد تطوراتال لتقٌٌم البالد فًٌبقى فرٌق االتحاد االوروبً لتقٌٌم االنتخابات  سوؾ

 إدخال أجل من التوصٌات ذلك فً بما ،الفرٌق المفصل لإلنتخابات تقٌٌمو هو ٌقدم  ،لعامةلمتاح  نهائً تقرٌرٌصدر  سوؾ ،العملٌة

 فرٌق االتحاد االوروبً لتقٌٌم االنتخابات مستقل فً النتائج و االستنتاجات التً ٌصل الٌها.. المستقبلٌة النتخاباتعلى ا تحسٌنات

 
 

 

 اكتشافات اولية
 

 موجز تنفيذي

  2100اؼسطس  10االعالن الدستوري فً ٌوم كل انواع النشاط السٌاسً.  حرمدكتاتوري  من حكمسنة  22 لٌبٌاتحملت 

 .2102ٌولٌو  7تم تأجٌلها فٌما بعد الى ٌوم  التً و ،ٌونٌو 09لتنظٌم انتخابات عامة ٌوم  تقالًنالوطنً اال مجلسفوض ال

  مرشحة فردٌة و 82مرشحاً فً قوائم الكٌانات السٌاسٌة. من ضمنهم  0،212مرشحاً فردٌاً و  2،210تم تسجٌل ما مجمله 

 مرشحة فً القوائم من النساء. 221

 و شملت هجمات على مقرات انتخابٌة و إتالؾ مواد  ،كان هناك عدد من االحداث العنٌفة التً حدثت قبل و خالل ٌوم االنتخاب

 و اجدابٌا والتى ،طبرق ،فً منطقة بنؽازيتعطٌل االنتخابات  و كان الهدؾ منها ،انتخابٌة حساسة مثل اوراق االقتراع

و تمكنت من ضمان عمل مراكز االقتراع فً المناطق  ،رت كفاءتها و تصمٌمها بالتعامل السرٌع مع هذه التحدٌات االمنٌةاظه

 المتأثرة.

  صٌاؼة لجنة تعٌٌن ؼٌر المجلس الوطنً االنتقالً إجراءات  ،برقة حول مطالبة بالفٌدرالٌة فً التوتراتفً خطوة نحو تهدئة 

 قبل من مباشرة اللجنة انتخاب سٌتم ،العام الوطنً المجلس قبل من تعٌٌنها من بدالف. االنتخابات من فقط ٌومٌن قبل الدستور

 .المقبل الدستور االنتخابات الى تأخٌر اعتماد من جدٌدة جولةالقٌام ب ٌتطلب الذي الجدٌد اإلجراء قد ٌؤدي هذا. الناخبٌن اللٌبٌٌن

 من العدٌددخال إتم لكن  األساسٌة. األحكام فقط ٌشمل مع أنه ،إنتخابات دٌمقراطٌةعد على ادارة ٌسابشكل عام  القانونً اإلطار 

تشتت كبٌر فً االطار . نتج عن هذا المختلفة الؽامضة النقاط وتوضٌح الموجودة الثؽرات لمعالجة المخصصةالقوانٌن 

 .القانونً الٌقٌنكما اخل ب االنتخابً

  



  ق التصوٌت ألكثر من بهدؾ ضمان ح ،لإلنتخابات بإدارة االنتخابات بطرٌقة مهنٌة و حازمةالمفوضٌة الوطنٌة العلٌا قامت

راً من االنفتاح فً سلوكها خالل ناخب مسجل. المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات اظهرت الثقة و قدراً كبٌ 2811111

 ،اداء ادارة االنتخابات على المستوى المحلً بأنها فعالة االستعدادات لإلنتخابات. فرٌق االتحاد االوروبً لتقٌٌم االنتخابات قٌم

 .و منظمة ،جاهزة

  بالمائة فً المتوسط من اجمالً  78تسجٌل الناخبٌن الذي جرى فً ماٌو فً جمٌع المناطق الثالثة عشر تمكن من جمع

بالدرجة االولى  ،ن فً ستة مناطقملٌون ناخب. تم توفٌر مراكز تسجٌل خاصة للنازحٌ 0.2الناخبٌن المؤهلٌن المقدر بحوالً 

تقٌم ٌولٌو. البلدان التً  7الى  0للنازحٌن من منطقة تاورؼاء. تم التجهٌز لالنتخاب من خارج البالد فً ستة بلدان ابتداء من 

 لم توفر فٌها هذه القدرة على اإلنتخاب. ،مثل تونس و مصر ،بها جالٌة كبٌرة من اللٌبٌٌن

  ٌولٌو عند  2ٌونٌو و انتهت فً ٌوم  08لوائح الحملة االنتخابٌة كانت متماشٌة مع المعاٌٌر الدولٌة. بدأت الحملة رسمٌاً فً ٌوم

و ؼٌاب  ،البٌئة العامة فً الفترة التً سبقت ٌوم االنتخاب تمثلت فً حملة انتخابٌة هادئة و خالٌة من االحداثمنتصؾ اللٌل. 

 متنافسٌن.خطاب المواجهة بٌن ال

  الحق فً التعبٌر كان محترماً بشكل عام. وسائل االعالم كانت ناشطة فً تشجٌع الناخبٌن على المشاركة فً االقتراع و

و لكن دورها فً تزوٌد الناخبٌن  ،االعالم باجراءات التصوٌت. وسائل اعالم الدولة على العموم التزمت باإلطار القانونً

سوى عدد  ٌقمو لم  ،ناقصاً جزئٌاً حٌث أن تؽطٌتهم التحرٌرٌة كانت محدودةختٌار مستنٌر كان بالمعلومات الكافٌة إلتخاذ ا

 لمخاطبة الناخبٌن.باستخدام وسائل االعالم الحكومٌة  صؽٌر من المتنافسٌن

 لمبادئ كاؾ مدى توفر احترام بشأن الشكوك تثٌر االنتخابات شكاوى فً للنظر المستعجلة التً حددت النهائٌة المواعٌد 

 لهذه الواجب اولت االعتبار  اآلن حتى المحاكم ذلك فإن مع. التصوٌت حقوق الفعال لحماٌة و الضمان العادلة المحاكمة

 هذا ال ٌتم دائماً بطرٌقة منهجٌة. كان وإن ،متحٌز ؼٌر و فصلت فٌها بشكل ،والطعون الشكاوى

  ًو ثقافٌة  ،اقتصادٌة ،دٌنٌة ،إال أن عوامل اجتماعٌة ،العملٌة االنتخابٌةمع أن القانون ٌوفر اساساً سلٌماً لمشاركة المرأة ف

 تنقص من قدرة المرأة على التسابق كمترشحة على قدم المساواة مع الرجل.

 ًعملٌة االنتخاب على انها  بتقٌٌمو بشكل عام قام فرٌق االتحاد االوروبً لتقٌٌم االنتخابات  ،ساد ٌوم االنتخاب مناخ احتفال

التً تمت زٌارتها. تم تقٌٌم اجراءات محطات المائة و الثالثة و العشرٌن دة جداً" أو "جٌدة" فً جمٌع محطات االقتراع "جٌ

 و أن العاملٌن فً االقتراع حرٌصون على تقدٌم اداء جٌد. ،االقتراع على انها تطبق بشكل متساوي

 السياق السياسي

لمجلس الوطنً فوض ا 2100اؼسطس  10االعالن الدستوري فً ٌوم تمر لٌبٌا بتحول سٌاسً.  ،بعد خروجها للتو من حكم قمعً طوٌل

 .2102ٌولٌو  7و التً تم تأجٌلها فٌما بعد الى ٌوم  ،ٌونٌو 09تنظٌم انتخابات عامة ٌوم لتقالً ناال

جنباً الى جنب مع  ،مقعد 211عددها نً العام البالػ منها تنافست على مقاعد المؤتمر الوط 022 ،كٌان سٌاسً مسجل 022من ضمن 

 مجلس أعضاء ٌرشحس بدوره والذي للوزراء رئٌس تعٌٌنبالمنتخبة حدٌثاً  المؤقتة التشرٌعٌة الجمعٌةمرشحاً مستقالً. ستقوم  2210

أن ٌقوم  أٌضا المفترض من وكان. بواجباتهم القٌام قبل العام الوطنً المؤتمر من الثقةعلى  منهم كلٌحصل  ٌكون أن شرٌطة ،وزرائه

 االنتخابات من ٌومٌن قبللكن المجلس الوطنً االنتقالً قام بتعدٌل هذا االجراء  ،الدستور صٌاؼة لجنة تعٌٌنالمؤتمر الوطنً العام ب

 الذي اجري فً التؽٌٌر هذااللٌبٌٌن.  الناخبٌن قبل من مباشرة اللجنة انتخاب سٌتمالمجلس الوطنً االنتقالً  قبل من اتعٌٌنه من بدال. فنفسها

 نطويٌ يذال الجدٌد اإلجراء هذا برقة. فً العنؾ إلى أدت التًحول المطالب الفٌدرالٌة  التوترات تهدئة نحو خطوةكان  األخٌرة اللحظة

اال أن هذا  ،اً فً حٌن انه من الممكن ان ٌكون قد سبب ارتباك .المقبل الدستور اعتماد ٌؤخر أن ٌمكن االنتخابات من جدٌدة جولة عقد على

 التؽٌٌر لم ٌكن له أي تأثٌر على االنتخابات.

متمثالً فً حملة  االنتخاب كان ٌوم سبقت التً الفترةاحتدام المنافسة خالل الحملة االنتخابٌة اال أن الوضع العام فً  من الرؼم لىع

المواضٌع االساسٌة فً كفة المٌزان بٌن المتنافسٌن فً  .و الخلو من خطاب المواجهة بٌن المتنافسٌن ،انتخابٌة خالٌة من االحداث

 االسبوع . سادقادمو التمثٌل الجؽرافً فً المؤتمر الوطنً العام ال ،دور المرشحٌن فً الثورة ،الدولة فً الدٌن دوراالنتخابات كانت 

 ع المسلح فً الكفره.االخٌر من الحملة االنتخابٌة مطالبات حول التوزٌع ؼٌر المتساوي للمقاعد و حول النزا



 االطار القانوني

و  ،متماشً مع المعاٌٌر و افضل الممارسات الدولٌة ،ساسٌة فقطاالحكام الانه ٌضم امع  ،االطار الدستوري و القانونًبصفة عامة فنإن 

 الذي( ICCPR) والسٌاسٌة المدنٌة للحقوق الدولً العهد على بالمصادقة لٌبٌاقامت  بالتالً ٌوفر اساساً كافٌاً إلجراء انتخابات دٌمقراطٌة.

 واإلقلٌمٌة الدولٌة القانونٌة االدوات من ؼٌرها عن فضال ،باالنتخابات ٌتعلق فٌما الدولٌة القانونٌة للحقوق الرئٌسً ٌعد المصدر

ؼٌر المحددة و توضٌح النقاط االحكام  تكملحاولت أن  المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخاباتالتً ادخلتها  المخصصةالقوانٌن العدٌدة 

اعتماد هذا العدد الكبٌر من القوانٌن حتى قبل بضعة اٌام من و لكن . بشكل كافً الؽامضة المختلفة التً وردت فً التشرٌعات االنتخابٌة

 سلطةً  هذا اعطى و عالوًة على ذلك. الٌقٌن القانونًو قوض  ،فً االطار االنتخابً تشتتنتج عنه مستوى عالً من العملٌة االقتراع 

 إدارٌة مما اعطاها فً واقع االمر صفة شبه قضائٌة.تشرٌعٌة واسعة لهٌئة 

دائرة انتخابٌة. ٌنص قانون االنتخابات على أن ترسٌم الدوائر االنتخابٌة  70منطقة و الى  00لؽرض ادارة االنتخابات قسمت البالد الى 

نقص فً شفافٌة الطرٌقة التً تم بها رسم الوحدات بعض البدا أن هناك  و لكن .وضع على اساس عدد السكان و معاٌٌر جؽرافٌة

زاد من تعقٌد هذه االنتخابات  ،و الناخبٌنأعلى المرشحٌن سواًء صعب الفهم  الذي كان و ،موازيالنتخابً االنظام الاالنتخابٌة. اعتماد 

 الجٌل االول من االنتخابات فً البالد.ضمن التً تعد 

 االنتخاباتإدارة 

و تم تفعٌل هٌئاتها الفرعٌة قبل ٌوم  ،اشهر 2بتنظٌم انتخابات المؤتمر الوطنً العام فً المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات قامت 

 و اثبتت كفاائتها فً .و بطرٌقة مهنٌة ،بحزم ،بحٌاد ،حتى اآلن ،المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات تصرفتاالنتخاب بثالثة اشهر. 

 .و انعكس هذا على ادائها و استعداداتها التنظٌمٌة التخطٌط للمراحل الرئٌسٌة من العملٌة االنتخابٌة

التوزٌع اللوجستً و إتمام ضمنا  ،ٌولٌو 7ار تأجٌل االنتخابات الى إضافة الى قر ،و الذي صمم بطرٌقة جٌدة زمنً لإلنتخاباتالجدول ال

و التً كانت معقدة بشكل خاص  ،المناطق االنتخابٌة فً وقت مبكر قبل االقتراع. بطاقات االقتراعالفنً للمواد االنتخابٌة على مراكز 

انتاجها بمهنٌة و كفاءة. و لكن على ادارة  تتم ،الفردي و بٌن نظام القوائمو بسبب الجمع بٌن نظام الترشٌح  المتبع بسبب النظام االنتخابً

 توعٌة شعبٌةلبرامج التروٌج من خالل من الشفافٌة مالئمة درجة لتحقٌق لٌا لإلنتخابات الرؼم من مجهودات المفوضٌة الوطنٌة الع

حاب المصلحة و مثل توفٌر بٌئة اال أن بعض اإلجراءات الرئٌسٌة لبناء الثقة مثل اجتماعات اص ،واضحة كذلكو سٌاسة عالقات  واضحة

 .اكثر شمولٌة إلدارة االنتخابات لم تكن على المستوى المطلوب

 ،مناطق 2بما فٌها محطات اقتراع مخصصة للنازحٌن فً  ،ل ٌوم االقتراع فً لٌبٌاعمٌاقتراع مركز  0220فً االجمال كان هناك 

المرشحٌن االفراد و  كل من وكالءو  لمراقبٌن المحلٌٌنسمح بدخول ابلدان.  2نٌة التصوٌت من خارج البالد فً اباإلضافة الى امك

 الكٌانات لمراقبة عملٌة االقتراع و اجراءات الفرز.

شؽٌل المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات على ت عزم فً ،قبل و خالل ٌوم االنتخاب ،لم تؤثر احداث العنؾ المتفرقة فً المنطقة الشرقٌة

 اركة بحرٌة فً عملٌة االقتراع.فً المشعلى ممارسة حقهم الناخبٌن  اصرار فًمحطات االقتراع و ال 

 تسجيل الناخبين 

اجمالً ناخباً من  2811111حٌث جمعت  ،فً شهر ماٌو خبٌنالنا نتخابات بعمل ناجح لتسجٌلقامت المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإل

بالمائة فً  78بمتوسط  ،مرتفعاً ملٌون مواطن. كان االقبال على التسجٌل  0.2بحوالً المؤهلٌن للتصوٌت و الذٌن ٌقدر عددهم المواطنٌن 

 نزاهة فً النطاق واسعة ثقة هناك أن وٌبدو ،كافٌة الوثائقٌة للتثبت من المواطنة المتطلبات كانت عموماجمٌع المناطق الثالثة عشر. 

 .)انظر الى الشكاوي و الطعون( تم اجراء بعض التصحٌحات فً منطقة الكفرةو لكن . الناخبٌن سجل

 للناخبين التربية المدنية

خصوصاً بالنظر للنظام االنتخابً المعقد فً لٌبٌا. عموما  ،المدنٌة للتربٌة شاملة حملة المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات بإجراء كلفت

المتعلقة  المعلومات. من المهم اٌضاً أن ٌؤخذ فً االعتبار أن االنتخابً اإلطار عن كافٌة ؼٌر معلومات والمرشحٌن الناخبٌن تلقى



 الناخبٌن تقدٌم التربٌة المدنٌة و معلومات فً ةنشطاٌضاً  المدنً المجتمع منظمات تكان. االنتخاب ٌوم قبلتم نشرها  االقتراع بإجراءات

 .االنتخابات قبل

 المرشحين تسجيل

 28 قبل و التً اعلن عنها ،للمرشحٌن التسجٌل فترة. الدولٌة للمعاٌٌر وفقا ومعقولة موضوعٌة االنتخابات فً للترشح القانونٌة الشروط

 الجهات بالغبإ تسمح ال بطرٌقة عنها أعلنو . المطلوبة الوثائق جمٌع إلعداد والمرشحٌن للكٌانات كافٌا وقتا تركت لم ،افتتاحها من ساعة

 تنقصه الفعالٌة. المعنٌةالجهات كان االتصال بٌن المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات و ، عامة بصورة. فعال بشكل المعنٌة

 و ذلك ،ماٌو 02 إلى الحق وقت فً و تم تمدٌد الموعد النهائً. ماٌو 8 إلى 0 من البداٌة فً افتتح المستقلٌن والمرشحٌن القوائم تسجٌل

معاٌٌر النزاهة و ٌستوفوا لالنتخابات كان على المترشحٌن أن  للترشح. تسجٌل أطول بفترة السٌاسٌة الكٌانات مطالب تلبٌة أجل من

 النظام اعضاء هو منعهذه التدقٌق  لجنة من الهدؾ كان. الوطنٌةو  لنزاهةا لتطبٌق معاٌٌر العلٌا الهٌئة قبل من علٌها المصادق الوطنٌة

التً  المعاٌٌر وكانت. القضاء أمام االستئناؾاللجنة من خالل حق  هذه ونزاهة استقالل ناضمتم  و. لالنتخابات من الترشح السابق

 فً مرشحا 020 مجموعه ما استبعاد تم التدقٌق عملٌة نهاٌة فً. ا  وشفاف و بدا عملها عموماً فعاالً  ،ومعقولة موضوعٌة لجنةاستخدمتها ال

النزاهة و  العلٌا لتطبٌق معاٌٌر الهٌئة عن الصادرة القرارات ضد مرشح لإلستئناؾ 20قبلت المحاكم االبتدائٌة التماسات قدمها  حٌن

 وطنٌة.ال

 و األفراد اترشحتالم من 82 بٌنهم من وكانمرشح فً قوائم الكٌانات السٌاسٌة.  0212و  مرشح فردي 2210 مجموعه ما تسجٌل تم

 أفقٌا والنساء الرجالبتناوب  قانونًال لإللزام نتٌجة هو المرشحٌن قوائم فً المرأة تمثٌل ارتفاع. النساء القوائم من اتمرشح من 221

 المجال فًالمشاركة المحدودة للمرأة  ٌعكس مستقالتترشحن كمرشحات  اللواتً النساء من جدا القلٌل العددو لكن . القوائم على ورأسٌا

 معٌنة لها. حصصتحدد  العندما السٌاسً

 الذي ٌنتمً نٌةكانت هناك اربعة احزاب اعتبرت انها الجهات المتسابقة الرئٌسٌة. تحالؾ القوى الوط ،ةالمقدم الترشٌحاتمن حٌث عدد 

و هو الفرع السٌاسً لإلخوان  ،حزب العدالة و البناء ،ٌل الرئٌس السابق للمجلس التنفٌذي التابع للمجلس الوطنً االنتقالًالٌه محمود جبر

و هو اقدم حزب مناهض للقذافً  ،و اخٌراً حزب الجبهة الوطنٌة ،و هو اٌضاً مؤسس على اٌدٌولوجٌة اسالمٌة ،حزب الوطن ،المسلمٌن

 سنة. 01لمدة و لكنه ٌعوقه الؽٌاب عن البالد 

 االنتخابية الحملة

 اللٌل لإلمتثال منتصؾ عند ٌولٌو 2 فً وانتهت ٌونٌو 08 فً رسمٌا بدأت الحملة. الدولٌة المعاٌٌر مع متماشٌة عموما لوائح الحملة

 السابقة لٌوم االقتراع. ساعةلعشرٌن الحمالت االنتخابٌة خالل االربعة و ا على للحظر

كان  مرشح وهو ،صالح أب سعد خالد الدكتور قتل ماٌو 00 فً. نسبٌاهادئة  وظلت ،بنؽازي مدٌنة باستثناء معتدلة عموما الحملة كانت

مقر المفوضٌة  خارج مظاهرةٌولٌو احتشدت  0 فً. ةمجهولعناصر  ٌد على بالرصاص ،اوباري تسجٌلفً طرٌق عودته من مركز 

 ٌقدر بحوالً حشد الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات فً بنؽازي و فً النهاٌة دخل المتظاهرون الى المقر و قاموا بتخرٌب جزء من المبنى. قام

المؤتمر الوطنً  فً طرابلسفً تمثٌل  المزعومة على الزٌادة حتجاجاتاال. كمبٌوتر وأجهزة وثائقشخص بحرق مائتً الى ثالثمائة 

 نباج إلى إجدابٌا فً مماثلة احتجاجات أٌضا الحملة من األخٌر األسبوع وشهدبرقة. فً القادم اشعلت المزٌد من عدم االستقرار العام 

 انتخابٌة.الفتات تمزٌق  تخرٌب و حوادث بعض

 اإلعالمية البيئة

ات الكبٌرة فً مجال حرٌة الصحافة و التعددٌة التً وفرتها هذه الحرٌة. تم احد اكثر التطورات اٌجابٌة فً لٌبٌا منذ الثورة كان هو التحسن

بشكل اٌجابً  تعملشركات البث الخاصة كانت  كذلك واعالم الدولة  وسائل وكانت. االنتخابٌة الحملة خاللعموماً  التعبٌر حرٌة مااحتر

 أكثرحملة تثقٌفٌة من سٌستفٌد  الناخبٌن مهوركان جو لكن  .التصوٌت وإجراءات االقتراع مراكز فً الناخبٌن مشاركة تشجٌععلى 

 .والسٌاسٌة المدنٌة المشاركة حولاً وعمٌق منهجٌة



و  ،المتسابقٌن لجمٌع الفرص تكافؤ تطلبو الذي ٌ اإلعالم وسائل فً االتتخابٌة حملةلل قانونًال طارباإل الحكومٌة االعالم وسائلالتزمت 

 تخصٌصالمتعلقة ب جراءاتاإل اعتماد تمو لكن . بدون مقابل مادي الناخبٌن إلى همرسائل متساوي إلٌصال بشكل متنافسٌنتوفٌر الفرصة لل

 الناخبٌن لمخاطبة الفرصة هذهمن استؽالل  المتنافسٌن من قلٌل عدد بحٌث لم ٌتمكن سوى ،متأخر وقت فًوقت و فسحة البث المجانً 

التؽطٌة التحرٌرٌة . مستنٌر قرار التخاذ لناخبٌنالمعلومات الكافٌة ل توفٌر فًوبالتالً نقص دورها . الرسمٌة االعالم وسائل خالل من

 .لكبر عدد المتنافسٌن نظرا لم ٌمكن تحقٌقها عملٌاً  ،القانونً اإلطار ٌتطلبها التً و ،المتساوٌة للمرشحٌن و الكٌانات السٌاسٌة

بإمكان  رسمٌة تحكم تقدٌمها للفاعلٌن السٌاسٌٌن و حمالتهم االنتخابٌة. كان قواعد ال تخضع أليواقعٌاً  الخاصة البث وسائل كانت

 كٌاناتاستؽلت ال القواعد لم ٌكن هناك ضمانات لحصولهم على ظروؾ متساوٌة. ؼٌاب ظل فً ولكن ،البث شراء وقت المتسابقٌن

 ضد تمٌٌزٌاً  عامال كان التموٌل ولكن ،األجر مدفوعة برامجال من الستفادةالفرصة ل األفراد المرشحٌن وبعض الرئٌسٌة السٌاسٌة

 بث دعاٌات انتخابٌة قصٌرة بدون مقابل. إمكانٌة على المتسابقٌن الخاصة االعالم وسائل بعض عرضت ذلك ومع. الفردٌٌن المرشحٌن

 والطعون الشكاوى

ؼٌاب  .االنتخابات إدارة وسلطات القضائٌة هما السلطة ،االنتخابٌة الحقوق المنازعات توفر سبٌلٌن لحماٌة القانون الخاصة بتسوٌة أحكام

مختلفة اصدرتها المفوضٌة الوطنٌة  قوانٌن خالل من تمت معالجته االنتخابات وإدارة المحاكم من كلل لالختصاصات واضحال ترسٌمال

 ،خابٌةتمن كون التوقٌت امراً هاماً فً العملٌات االنم ؼو على الر ،الشكاوى العلٌا لإلنتخابات. توجد اجراءات مالئمة للتعامل مع جمٌع

التصوٌت  حقوق و مدى ضمان حماٌة العادلة المحاكمة مبادئ فً مدى احترام الشكوك اال أن قصر المهل المتاحة لتقدٌم الشكاوي ٌثٌر

 .بشكل فعال

االهتمام  اآلن حتى المحاكماعطت بشكل عام . المرشحٌن المحاكم متعلقة بترشٌح إلى قدمت التً الشكاوى من العظمى الؽالبٌة كانت

 ناخبٌنال تسجٌلالمتعلقة بالشكاوي الوحٌدة  فصلت فٌها بطرٌقة نزٌهة و إن لم تكن منهجٌة دائماً. و والطعون الشكاوى لهذه الواجب

 .اقتراع يمركز من ناخب 0118حوالً  اءبشطب اسمبالتالً  أمرت التً و ،الجزئٌة الكفرةمحكمة سجلت فً 

اذا التجاوزات فً الحملة االنتخابٌة ٌتم التعامل معها من قبل المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات أو من قبل القنوات القضائٌة العادٌة 

 مع اتماشٌ وذلك ات المتعلقةعقوبال و التجاوزات االنتخابٌة من شاملة االنتخابات مجموعة ٌتضمن قانون كماكانت تشكل جرائم جنائٌة. 

 .الدولٌة الممارسات أفضل

انتهاكات و كانت كلها  نتهاكاتعن عدد قلٌل جداً من اال رسمٌاالمكاتب الفرعٌة للمفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات  إبالغ تمحتى اآلن 

 .حتى الٌوم الجزئٌةائم انتخابٌة جنائٌة تحقق فٌها المحاكم جربسٌطة متعلقة بإتالؾ مواد دعائٌة. كذلك ٌبدو انه ال توجد 

 المراقبين المحليين و الدوليين

 فرٌق االتحاد عن النظر هذا بصرؾ ،المنظمات مختلؾ من دولٌا مراقبا 081 قامت المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات بإعتماد نحو

المجتمع المدنً اللٌبٌة التً تضم مراقباً من منظمات  00022و نحو  ،مراقب زائر 220وعن  ،(EU EATلتقٌٌم االنتخابات ) األوروبً

 .مراقب( 282خططت لنشر نحو ) LAEOالجمعٌة اللٌبٌة لمراقبة االنتخابات مراقب( و  2211 خططت نشر"شبكة شاهد" )

 المرأة مشاركة - اإلنسان حقوق

 ،الناشطٌن أو لمرشحٌنل تخوٌؾ أو تهدٌداتكما لم تشب تلك الفترة تم احترام الحرٌات االساسٌة عموماً. االنتخابات  سبقت التً الفترة فً

 باستثناء حالة واحدة )انظر تحت بند الحملة االنتخابٌة(.

 مع تعارضٌ ان ٌمكن ال" انضمامها أن التحفظ مع ،(CEDAW) المرأة ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على القضاء اتفاقٌة علىلٌبٌا  صادقت

 عن فضال ،والسٌاسٌة المدنٌة الحقوق فً المساواة ٌضمن الدستوري اإلعالن". اإلسالمٌة الشرٌعة من المستمدة الشخصٌة األحوال قوانٌن

 .والرجل المرأة بٌن الفرص تكافؤ



و  ،اقتصادٌة ،دٌنٌة ،اجتماعٌةعوامل  إال أن ،االنتخابٌة العملٌة فً المرأة لمشاركة سلٌماً  أساساً  ٌوفر عموما القانونً اإلطار أن حٌن فً

عندما ال ٌكون هناك الزام قانونً فإن تمثٌل المرأة ٌشكل قدم المساواة مع الرجل. التسابق كمرشحة على تحد من قدرة المرأة على  ثقافٌة

 بالمائة من اجمالً المترشحٌن. 22بمشاركة المرأة فإن تمثٌلها ٌرتفع الى  بٌنما فً وجود االلزام القانونً ،بالمائة من االجمالً 0فقط 

 لفرزوا التصويت

 ةموضعٌ حوادث ندلعتا. البالد أنحاء جمٌع فً اقتراع مركز 0220 مجموعه ماشؽلت المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات  ،ٌولٌو 7 فً

فإن  ذلك ومع و الكفرة. ،اجدابٌا ،طبرق ،بنؽازيمنطقة  فً وبالتحدٌد ،االنتخابات تعطٌل الى تهدؾ وكانت ،االنتخابات ٌوم وخالل قبل

تعرض  ،اجدابٌا حالة فً. سرٌعاً  هافعل رد وكان األمنٌة التحدٌات على التؽلب على ةمصرالمفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات كانت 

تمكنت المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات من إعادة  ،مكتب المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات للهجوم و تم إتالؾ اوراق االقتراع

 طباعة اوراق االقتراع و وضعها فً مكتب المنطقة للتوزٌع فً ٌوم االنتخاب.

و فتحت بعض المحطات متأخرة و سمح لها بالبقاء  ،ٌولٌو 7محطة انتخابٌة فقط لم تفتح ٌوم  22كانت هناك  الوطنً الصعٌد على

 مدٌنة فً مراكز خمسة فً ٌولٌو 8 ٌوم االقتراع بإعادة فتح وسمحٌع جمٌع الناخبٌن المسجلٌن بها بأصواتهم. مفتوحة الى أن ادلى جم

 .الكفرة فً ومركزٌن سرت

 االلتزام تم و ،سلسو  هادئ نحو علىالخبراء فً فرٌق االتحاد االوروبً لتقٌٌم االنتخابات أن عملٌتً التصوٌت و الفرز قد جرت ذكر 

 ." و "جٌدة"جدا جٌدة" بأنها فرزال عملٌة. و قٌموا جراءاتها باإلخالل

 جمٌع فً الحساسة موادلل كاملةوصاٌة  مع ،االنتخابٌة الدوائر مكاتب إلى األصلٌة النتائج استماراتلتسلٌم  كافٌة امنٌة اجراءات وفرضت

و الشكاوي و طلبات اإلستئناؾ و حتى اعالن  لإلنتخاباتقى فرٌق االتحاد االوروبً لمتابعة اعالن النتائج المبدئٌة ٌب سوؾ. األوقات

 النتائج النهائٌة.


