ّ
ّ

اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻧﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻜﻢ ﻫﺬا
ّ
اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺻﻼح ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻲ .ﻳﻬﺪف ﻫﺬا
ّ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ا ﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﺎدل ودﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ) ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎن أم
ﺑﻠﺪي( .
ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺟﺮت
ﻫﺬه ا ﺻﻼﺣﺎت ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎت ودراﺳﺎت ّ
اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ وﺧﺒﺮاء إﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻴﻦ ،آﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ّ
اﻟﻰ إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
اﻟﻜﺘﻴﺐ
ﻗﺮاء ﻫﺬا
ّ
ﺗﺘﻤﻨﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺻﻼح ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻦ ّ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ ّ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺸﺎرك ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ا ﺻﻼح ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
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النظام اإلنتخابي
• إعتامد التمثيل النسبي عىل أساس الالئحة املقفلة مع إمكانية أن تكون غري
مكتملة بنسبة ثلثي املقاعد كح ّد أدىن.
• تقسيم لبنان اىل دوائر إنتخاب ّية تتوفّر فيها املعايري التالية:

1

األقل دوائر متوسطة (حوايل  20مقعدا ً) ليك تعطي
 أن تكون الدوائر عىل ّالنسبيّة مفعولها ،وذلك ألن الدوائر املتوسطة تحقق ما ييل:

2

 تؤ ّمن ديناميكية تغيري بح ّدها األدىن. تشكّل مرحلة إنتقالية من دوائر صغرى (قضاء) وصوالً اىل لبناندائرة إنتخابية واحدة.
 تش ّجع عىل بناء تحالفات بني األحزاب والتج ّمعات السياسيّة ،مااملتعصب ويح ّد من الشخصانية يف العملية
يح ّد من الخطاب السيايس
ّ
اإلنتخابية.
 تساهم يف تحويل اإلنتخابات من «تصويت لألشخاص» إىل «تصويتلألفكار» وللربامج السياسية.
 أل ّن املبدأ العام املرافق لتطبيق نظام التمثيل النسبي ،يظهر أنّه كلّامكربت الدائرة اإلنتخابيّة ،إرتفعت قدرة املجموعات الصغرية يف الوصول
إىل مجلس النواب.
 باملقارنة مع الدوائر الصغرية أو الدوائر الفردية ،يضعف هذا النموذجمن ح ّدة الزبائنية السياسية ،التي سيصعب عىل املر ّوجني لها الوصول
إىل الربملان ملج ّرد أنهم ق ّدموا «الخدمات» ألبناء دائرتهم الصغرية أو
ألبناء مذهبهم.

 أن تؤ ّمن الدوائر املتوسطة املساواة بني الناخبني اللبنانيني (قيمة صوتالناخب).
• توزّع املقاعد عىل اللوائح يف هذا النظام وفق قاعدة الكرس األكرب
(.)règle du plus grand reste
• تحديد عتبة إنتخابية بحيث تشكّل الحد األدىن املتو ّجب الحصول
عليها لتتمثل الالئحة (عىل أن تح ّدد بدقّة أكرب عند اختيار الدائرة).

3

الهيئة المستقلة والدائمة لإلنتخابات
األسباب املوجبة لتأسيس هيئة مستقلّة ودامئة لإلنتخابات يف لبنان
• لتأمني حياد وإستقاللية منظ ّمي العمليّة اإلنتخابية.
• لبناء ثقة الناخبني بنتائج العمليّة اإلنتخابية.
• للمساهمة يف تأمني تكافؤ الفرص بني جميع املرشحني.
يتخصص يف إدارة العمليّة اإلنتخابية.
• لبناء جهاز دائم ومحرتف ّ
تتحض يف أيام وأشهر بل هي عمليّة مستم ّرة ومتكاملة.
• ألن اإلنتخابات ال ّ
• من أجل ترسيخ تقليد من حياد وإستقاللية إدارة العمليّة اإلنتخابية يف
لبنان.
• ألنّه وبرغم أن تشكيل حكومة حيادية من غري املرشّ حني و\أو وجود وزير
داخلية محايد يف فرتة اإلنتخابات هو أمر إيجايب ولك ّنه غري ٍ
كاف لضامن حياد
السلطة السياسيّة بكامل أجهزتها حيال العمليّة اإلنتخابيّة ،لذا من الضوري
وجود جهاز مستقل (هيئة مستقلة) يقوم بـتنظيم وإدارة اإلنتخابات
واإلرشاف عليها ويعمل كمؤسسة منفصلة كلياً عن السلطة التنفيذيّة تحديدا ً
وبقيّة السلطات ويتمتّع بإستقالل مايل وإداري (ذات شخصيّة معنويّة).
تكوينها:
• تقرتح الحملة أن تتكّون الهيئة املستقلة من  9أعضاء ،وتكون دامئة ومدة
والية أعضاؤها  4سنوات حيث يتم إعادة إنتخاب بعض أعضائها كل سنتني .
• أما األعضاء فرتشّ حهم األطراف التالية:
 يرشّ ح مجلس القضاء األعىل ثالثة رؤساء غرف سابقني يف محكمةالتمييز (رئيس الهيئة)
 يرشح مجلس شورى الدولة ثالثة رؤساء غرف سابقني يف مجلسشورى الدولة (نائب الرئيس)
 يرشح مجلس ديوان املحاسبة ثالثة رؤساء غرف سابقني يف ديواناملحاسبة (عضوا ً)
 يرشح مجلس نقابة محامي بريوت ثالثة أسامء ألعضاء سابقني يفمجلس نقابة املحامني (عضوا ً)
 يرشح مجلس نقابة محامي طرابلس ثالثة أسامء ألعضاء سابقني يفمجلس نقابة املحامني (عضوا ً)
 ترشح نقابة الصحافة ثالثة من أعضائها (عضوا ً) ثالثة اعضاء من املجتمع املدين م ّمن لديهم خربة يف الشأن اإلنتخايب4

اآللية املقرتحة إلختيار أعضاء الهيئة:
رسي وبغالبية الثلثني عىل طريقة الالئحة الناقصة 6
ينتخب النواب باإلقرتاع ال ّ
من أعضاء الهيئة التسعة يف الدورة األوىل ويكتفى بالغالبية املطلقة يف دورات
اإلقرتاع التي تيل  .بعد سنتني عىل تأسيسها يتم إعادة إنتخاب  4أعضاء جدد
يحلّون مكان األعضاء الذين تم سحب أسامؤهم بالقرعة ،وأيضاً عىل طريقة
الالئحة الناقصة  3أعضاء من أصل  ،4وبعدها بسنتني ينتخب النواب  5أعضاء
جدد يحلّون مكان األعضاء الخمسة املتبقني من اإلنتخاب األول ،وبطريقة
الالئحة الناقصة  3أعضاء كحد أقىص من أصل  .5وهكذا دواليك تستم ّر عمليّة
كل سنتني لتغيري أعضاء الهيئة.
اإلنتخاب ّ
 يضع مرشّ حو املجتمع املدين طلبات الرتشّ ح والسري الذاتية لدى لجنة مكّونةمن رئيس املجلس الدستوري وعضوين آخرين من أعضائه (وهام األكرب
واألصغر س ّناً) وتقوم اللجنة بغربلة األسامء بناءا ً عىل معايري محددة وواضحة
كخطوة أوىل ومن ثم القيام باملقابالت الشخصيّة مع املتبقّني ،ومن ثم إرسال
 9أسامء اىل الربملان.
 متتد والية رئيس الهيئة ألربع سنوات غري قابلة للتجديد الفوري منذ اإلنتخاباألول عىل أن ينتخب رئيساً جديدا ً (حكامً ومن خارج القرعة) كل أربع سنوات.
 يستم ّر أعضاء الهيئة يف مامرسة مهامهم برغم إنقضاء الوالية إىل حني تعينيبدالء عنهم وأدائهم اليمني القانونية.
 مدة والية عضو الهيئة  4سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة ،وال يجوزإعادة إنتخابه مرة ثالثة إال برشط ميض والية واحدة بني إنتهاء عضويّته الثانية
وعمليّة الرتشّ ح.
رس وأمني الصندوق فيام
 يقوم أعضاء الهيئة ،بعد تعيينهم ،بإنتخاب أمني ال ّبينهم ،حسب األصول املح ّددة يف النظام الداخيل التي تضعه الهيئة مبهلة شهر
من بعد قسم اليمني و نرش النظام يف الجريدة الرسمي.
تعني الهيئة باألكرثيّة العاديّة (  5أعضاء ) املدير التنفيذي للهيئة .تح ّدد الهيئة
 ّأصول تعيني املدير ومهامه وأصول تنظيم وتعيني الجهاز اإلداري ومهامه وفق
النظام الداخيل .كام يخضع املدير التنفيذي وأعضاء الجهاز اإلداري إىل قانون
العمل يف تعاونهم مع الهيئة يف حقوقهم و واجباتهم.
 تعترب الهيئة يف حالة إنعقاد دائم منذ لحظة إعالنها عن الدعوة اىل اإلنتخابات. يراعى يف إختيار أعضاء الهيئة التوازن بني الجنسني.5

أقسام الهيئة:
 املكتب الرئييس للهيئة. املكاتب اإلنتخابية املناطقية التابعة للهيئة (تبعاً لتقسيم الدوائر اإلنتخابية). مكتب تنظيم اللوائح اإلنتخابية. مكتب اإلرشاف املايل. مكتب تنظيم اإلعالم واإلعالن اإلنتخابيني. مكتب التدريب والتأهيل.مكتب تثقيف الناخبني.املهام املقرتحة للهيئة:
• تنظيم اإلنتخابات النيابية العا ّمة والفرعية واإلنتخابات البلدية واإلختيارية
والدعوة إليها.
• إعداد تص ّور عام عن مراحل العمليّات اإلنتخابيّة وكيفية إدارتها واإلرشاف
عىل الحمالت اإلنتخابية ،وإعداد الخطط الالزمة لتنفيذها.
• املراجعة الدورية لقوانني وإجراءات اإلنتخاب وإعداد خرائط الدوائر
اإلنتخابيّة وتقديم توصيات إىل الحكومة تتعلق بالترشيعات اإلنتخابية
أوالتعديالت عىل قوانني اإلنتخاب.
• العمل عىل نرش الثقافة اإلنتخابيّة لدى املواطنني والتأكّد من قدرة جميع
أي موضوع يرتبط
الناخبني عىل التواصل مع الهيئة املستقلّة ،لإلستفسار عن ّ
بالعملية اإلنتخابية ،أو للحصول عىل أيّة إيضاحات حول الهيئة املستقلّة
وعملها.
• إعداد اللوائح اإلنتخابية النهائيّة أو ما يعرف بلوائح الشطب ،والعمل عىل
تحديثها بإستمرار.
• إستقبال وإعتامد طلبات الرتشيح لإلنتخابات.
• إعداد وطبع قسائم اإلقرتاع الرسمية.
• تعيني مراكز اإلقرتاع والتأكّد من سهولة وصول جميع الناخبني إليها ،مبا يف
ذلك ذوي اإلحتياجات اإلضافية.
• اإلرشاف عىل تدريب جميع موظفي اإلنتخابات يف مختلف مراحل العملية
اإلنتخابية.
• تعيني رؤساء وهيئات أعضاء القلم يف جميع أقالم اإلقرتاع.
كل املوا ّد التي تحتاجها أقالم اإلقرتاع طوال يوم اإلقرتاع.
• التأكّد من تأمني ّ
• ع ّد وفرز األصوات وإعالن النتائج الرسمية.
• إعتامد املراقبني املحليني والدوليني.
• مراقبة اإلعالم واإلعالن اإلنتخابيني.
6

كل
• مراقبة ونرش جدول بالهبات والت ّربعات الرئيسيّة التي يحصل عليها ّ
مرشّ ح/ة أو الالئحة ومراقبة اإلنفاق االنتخايب للمرشحني واللوائح عىل الحمالت
اإلنتخابية.
• وضع تقارير دوريّة حول كيفيّة سري العملية اإلنتخابية.
• تلقّي الشكاوى الناتجة عن العملية اإلنتخابية وإحالتها اىل املرجع القضايئ
املختص.
ّ
• تكوين غرفة عمليّات مشرتكة مع القوى األمنية املسؤولة عن أمن عمليّات
اإلنتخاب.
• نرش تقاريرها وجميع التقارير التي تتلقّاها من قبل املرشّ حني أو اللوائح أو
الهيئات ورفع تقاريرها اىل رئيس الجمهورية ورئييس مجلس الن ّواب والوزراء
وأيضا اىل املجلس الدستوري.
• القيام بعمليّات تدقيق وتقييم لعملها.
• القيام بأرشفة كل ما يتعلّق بإدارة وتنظيم العملية اإلنتخابية لحفظ الذاكرة
متخصصة يف هذا املجال وحضور الندوات واملؤمترات
اإلنتخابية ،والقيام بأبحاث
ّ
الدوليّة املتعلّقة بالشؤون اإلنتخابية.

7

الكوتا النسائية
• إقرار قانون الكوتا النسائية بحيث يلزم اللوائح بكوتا للنساء يف الرتشح ال تقل
عن الثلث كحد أدىن.
• إعتامد اللوائح اإلنتخابية املقفلة بدون صوت ترجيحي ليك ال تتم تصفية
املرأة إنتخابياً وحرمانها من التمثيل.
• تحدد آلية الكوتا مواقع النساء عىل أي الئحة :إمرأة واحدة عىل األقل ضمن
كل مجموعة من ثالثة مرشحني.
• إعتبار الكوتا النسائية مبثابة تدبري إيجايب مؤقت لتفعيل املشاركة السياسية
للنساء .تطلب الحملة إعتامده ملدة أربع دورات إنتخابية.
األسباب املوجبة
• تشكّل النساء الجزء األكرب ولو بقليل من الناخبني املسجلني عىل لوائح الشطب
والناخبني املدلني بأصواتهن ،لكن حصتهن باملقاعد الربملانية ما زالت متدنية ،إذ
بلغت  % 3,12من املقاعد الربملانية املنتخبة عام . 2009
• أبرم لبنان إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام ،1997
ولكن حتى اآلن مل توضع اإلتفاقية ح ّيز التنفيذ والتي من شأنها أن تسهم يف
تفعيل املشاركة السياسية للنساء واإلرساع يف ردم هوة الالمساواة بني الجنسني.
نصت اإلتفاقية عىل مبدأ التمييز اإليجايب يف املادة  “ : 4ال يعترب إتخاذ
وقد ّ
الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني
الرجل واملرأة متييزا ً باملعنى الذي تأخذ به هذه اإلتفاقية ،ولكنه يجب أال
يستتبع ،عىل أي نحو ،اإلبقاء عىل معايري غري متكافئة أو منفصلة ،كام يجب
وقف العمل بهذه التدابري متى تحققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة ”.
• إعتامد الكوتا النسائية من شأنه أن يسهم يف تغيري قسمة األدوار النمطية
والبنى الذهنية الثقافية السائدة يف املجتمع مام يسهم يف تغيري النظرة السائدة
اىل النساء والسلوك اإلنتخايب حياله ّن  ،مبا يؤدي إسرتاتيجياً اىل تحقيق املساواة
بني الجنسني ،وذلك كام ورد يف املادة  5من اإلتفاقية املذكورة أعاله “ :تتخذ
الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتحقيق تغيري األمناط اإلجتامعية
والثقافية لسلوك الرجل واملرأة ،بهدف تحقيق القضاء عىل التحيزات والعادات
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العرفية وكل املامرسات األخرى القامئة عىل اإلعتقاد بكون أي من الجنسني أدىن
أو أعىل من اآلخر ،أوعىل أدوار منطية للرجل واملرأة ” .
كام ط ّور املؤمتر العاملي الرابع للمرأة الذي إنعقد يف بكني عام  1995مفهوم
التمييز اإليجايب أو التدابري املؤقتة ،يف حني ألزمت مقرراته الدول بإعتامد
الكوتا لتفعيل مشاركة املرأة السياسية“ :حشد جهود املرأة والرجل بالتساوي
عىل مستوى صنع القرار والسياسات لتحقيق برامج العمل الخاصة باملجاالت
التالية :وضع حد للالمساواة يف مواقع السلطة وصنع القرار  .تخصيص حصص
كسقف أدىن ملشاركة النساء بنسبة  % 30حتى العام . ” 2005
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إقتراع اللبنانيين غير المقيمين
على األراضي اللبنانية
• حق مكتسب أق ّرہ النظام اإلنتخايب اللبناين وليس حق جديد.
• يجب التمييز بني اللبنانيني غري املقيمني والذين يتمتعون بالجنسية اللبنانية
يحق لهم اإلنتخاب إال إذا حصلوا
وبني املتحدرين من أصل لبناين ،وهؤالء ال ّ
عىل الهوية اللبنانية عرب إستفائهم الرشوط القانونية لذلك.
نص عىل حق اللبنانيني
• تطبيق الفصل العارش من القانون رقم  2008/25الذي ّ
غري املقيمني عىل األرايض اللبنانية يف اإلقرتاع يف أماكن إقامتهم يف الخارج يف
اإلنتخابات النيابية التي تيل إنتخابات العام .2009
يف عملية اإلقرتاع
• مراكز االقرتاع :السفارات والقنصليات أو أي مكان آخر ،وذلك بعد الحصول
عىل موافقة الدولة املضيفة .إستنادا ً اىل املعايري الدولية ،ليس من الضوري
أن تنظّم اإلنتخابات يف كل البلدان ويف كل املناطق ،لكن يجب إت ّباع معايري
معني (مثال :نسبة املقرتعني املس ّجلني،
مو ّحدة إلختيار إجراء إنتخابات يف بلد ّ
تواجد سفارة أو قنصلية ،موافقة الدولة املضيفة.)...
• فتح باب التسجيل الطوعي يف الخارج ،حيث يد ّون كل لبناين راغب باإلنتخاب
إسمه ،وبهذا يصبح لدينا الئحتا شطب واحدة داخلية للمقيمني وثانية خارجية
لغري املقيمني يف لبنان.
• اإلنتهاء من فرتة التسجيل قبل موعد اإلقرتاع بحوايل  3او  4اشهر لتأمني إقفال
لوائح شطب الداخل والخارج وبالتايل يتم مقارنتهام ليت ّم تفادي تواجد اإلسم
مرتني(.بحسب القانون الحايل  2008\25آخر مهلة لتسجيل الناخبني املقيمني
يف الخارج هي  31كانون األول من السنة التي تسبق موعد اإلنتخابات النيابية
التالية).
• موعد اإلقرتاع والفرز :اإلقرتاع يجري خالل أسبوع أو أسبوعني قبل موعد
إقرتاع الداخل ،وعىل الفرز أن يتم مبارشة بعد إمتام عملية االقرتاع ،لكن إعالن
النتائج يتم بالتزامن مع إعالن النتائج من الداخل.
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• ال يتم تخصيص نواب لغري املقيمني وإمنا ينتخبون النواب نفسهم ضمن
ال  128نائب حايل يف الربملان اللبناين ( وذلك لصعوبة تحديد املعايري لتوزيع
املقاعد عىل أساس مذهبي أو جغرايف ).
• توقيت الرتشح واإلنسحاب يكون عىل أساس التوقيت يف بريوت.
آليات القرتاع:
أ .االقرتاع اإللكرتوين غري ٍ
مجد بسبب غياب النسخة الورقية وبالتايل غياب
إمكانية التدقيق يف األخطاء يف حال حصولها .ويف حال اإلقرتاع اإللكرتوين مع
النسخة الورقية تصبح كلفة اإلقرتاع أعىل من كلفة اإلقرتاع عرب الربيد العادي.
ب .اإلقرتاع الربيدي سيعاين من إشكالية تأمني رسية اإلقرتاع وعدم التالعب به .
ج .اإلقرتاع املبارش هو األكرث أماناً .عندها من املمكن إستعامل قسيمة اإلقرتاع
املع ّدة سلفا ،ومغلفان يف حال تعدد الدوائر يك ال يستعمل عدد كبري من
الصناديق .فبعد أن يقرتع الناخب املغرتب يضع الئحته داخل مغلّف صغري
ويكتب عليه إسم الدائرة ومن ثم يضع هذا املغلّف يف مغلّف أكرب منه وذلك
لضامن رسية اإلقرتاع وتسهيالً لعملية الفرز.
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اإلقتراع في مكان اإلقامة ومكان
السكن
• اإلقرتاع يف مكان اإلقامة هو اإلقرتاح املرحيل للحملة املدنية لإلصالح اإلنتخايب
لإلنتخابات النيابية القادمة وهو يعني أن يقرتع الناخب من مكان إقامته
للدائرة التي أصل قيده منها وذلك للح ّد من عمليات نقل الناخب من مكان
إقامته اىل مكان أصله والتأثري عىل خياراته.
• تحديد مسافة جغرافية معيّنة يتم من خاللها السامح للناخب باإلقرتاع مكان
إقامته (مثال :أن ال يسمح لناخب كورنيش املزرعة الساكن يف األرشفية اإلقرتاع
مكان إقامته لقرب املسافة الجغرافية).
• أما طرح الحملة لإلنتخابات البلدية فهو اإلقرتاع يف مكان السكن بحيث
يتم اإلنتخاب لصالح مرشحي البلدية التي يسكن الناخب ضمنها ،عىل أن
يتم تسجيل إسمه مسبقاً بعد أن يكون قد إستوىف الرشوط القانونية (ورقة
ملكية لبيت ،أو عقد إيجار )....وهنا يختار الناخب أي بلدية ينوي املشاركة يف
إنتخاباتها ( لألشخاص الذين لديهم أكرث من مكان سكن واحد ).
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والترشح
خفض سن اإلقتراع
ّ
 خفض سن اإلقرتاع اىل . 18 خفض سن الرتشّ ح اىل . 22األسباب املوجبة
• للتوفيق بني سن الرشد القانوين ( املتمثل بسن ال  )18وسن الرشد السيايس.
• هو حق أسايس للشباب من دون الحاجة اىل مربرات.
• الشباب كوادر ومحركني يف عمل املاكينات اإلنتخابية.
• الشباب مل يدخلوا بعد اىل سوق العمل مام يجعل صوتهم بالتايل متحررا ً أكرث.
• متكني الشباب عرب منحهم حق اإلقرتاع هو املدخل اىل مقاربة السياسات
الشبابية بج ّدية.
• قدرة الشباب عىل التصويت ،و بالتايل التأثري عىل التمثيل ،هي دافع رئييس
إلهتامم السياسيني املنتخبني بقضايا الشباب و السياسات املؤثرة عليهم.
• يساعد يف إنخراط الشباب يف الحياة السياسية والتطوعية وقضايا الشأن العام.
• إن مامرستهم للعملية اإلنتخابية ،ليس فقط كمراقبني أو مندوبني ،إمنّ ا
كناخبني ،ستساهم يف تعزيز قناعة الشباب بالخيارات املدنية و الدميقراطية.
• تحفيز املزيد من النشاط من جانب الشباب للمساهمة يف إيصال األفكار و
القيم التي يتب ّنونها اىل الندوة الربملانية أو املجلس البلدي.
• خفض سن الرتشّ ح اىل  22حيث يكون قد م ّرت أربع سنوات ( أي دورة
برملانية واحدة) من بعد حق اإلنتخاب ،مام يش ّجع النخب الشبابية للوصول
اىل السلطة.
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سرية اإلقتراع
ضمان ّ
• التشدد يف إحرتام محيط املراكز واألقالم.
• التشدد يف طلب رئيس القلم من الناخبني يف الدخول خلف العازل وعدم
السامح ألحد باإلقرتاب منه ،باإلضافة اىل عدم إقرتاب أي من املندوبني أو القوى
االمنية من املعزل ألي سبب من األسباب.
• إعداد وطباعة قسائم اقرتاع رسمية تعتمد حرصا ً يف عملية اإلقرتاع:
 -1تقوم الجهة املعن ّية بإدارة وتنظيم اإلنتخابات بإعداد القسائم الرسمية
وتوزيعها عىل املحافظات قبل يوم اإلقرتاع عىل أن تقوم الجهات التي تهتم
بإيصال التجهيزات اللوجستية اىل القلم بتوصيل البطاقات اىل رؤساء االقالم
عىل أن يراعي القانون املهل الزمنية التي يجب أن تعطى للوائح لتسجيل
نفسها وللجهة املنظمة إلنتاج القسائم.
 -2تختار اللوائح لون وإسم وشعار الالئحة وتسجله قبل فرتة يحددها القانون
لدى الجهة املعن ّية بإدارة وتنظيم اإلنتخابات عىل أن تحتوي هذه القسائم لغة
اإلشارة تسهيالً لعملية إقرتاع ذوي اإلحتياجات اإلضافية.
 -3يجب تحديد حجم الورقة قبل تحديد حجم الصندوق.
 -4لألحزاب واملواطنني الحق يف الحصول عىل منوذج عن القسيمة غري مخصصة
لإلستعامل بهدف القيام بلقاءات تثقيفية ملاكيناتهم.
• فرز االصوات داخل مركز اإلقرتاع بدل من قلم اإلقرتاع:
 -1بعد اإلنتهاء من عملية التصويت ،تقوم هيئة القلم بعملية ع ّد األصوات
فقط ال غري ،حيث تس ّجل يف املحض عدد األصوات املوجودة يف كل صندوق
إقرتاع وترفعه اىل رئيس مركز اإلقرتاع (عىل أن تقوم الجهة املعنية بإدارة
اإلنتخابات بتعيني رئيس للمركز من بني رؤوساء األقالم أو من خارجهم).
 -2تنقل الصناديق من القلم اىل غرفة الفرز يف املركز بواسطة رئيس القلم
ومعاون له إضافة اىل مرافقة أمنية ومرافقة املندوبني واملراقبني إذا رغبوا.
 -3تج ّمع الصناديق يف مركز الفرز وتشكّل هيئة القلم من رئيس وأصغر رؤساء
األقالم وأكربهم سناً وتبدأ عملية الفرز بحضور املندوبني ،وبعد جمع األصوات
يس ّجل يف املحض عدد األصوات التي نالها كل من املرشحني ،عدد األوراق
البيضاء ( وهي ال تعترب ملغاة) ،عدد األوراق امللغاة مع التعليل وعدد القسائم
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املتبقية .واإلشارة اىل عدد االوراق املتنازع عليها اذا وجدت مع رفقها باملحض،
البت النهايئ.
ويُرفع املحض اىل لجنة القيد العليا التي يعود لها ّ
• إلغاء التوزيع الطائفي والجندري لصناديق اإلقرتاع ألن الناخب اللبناين يقرتع
تبعاً ملعطيات مختلفة تبدأ بالتقسيم الجغرايف والطائفي ثم املذهبي ثم
الجندري تبعاً لجنسه (مذكر أو مؤنث) ،األمر الذي يساهم يف معرفة إتجاهات
املقرتعني .من هنا يأيت هذا اإللغاء عن طريق اإلعتامد عىل سجالت القيد(مثال:
أن تكون الصناديق مقسمة من رقم  1اىل رقم  20يف قلم رقم .)..1
• تقوم القوى األمنية بعد تحديد نطاق محيط املراكز حسب النصوص القانونية
مبنع أي عنرص من املاكينات اإلنتخابية بالدخول إليه.
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تحديد آليات إقتراع ذوي
اإلحتياجات اإلضافية
• إعتامد مراكز إقرتاع مؤهلة تتمتّع باملواصفات املنصوص عليها يف املرسوم
 2214عىل  ،2009والتي تسمح للشخص امل ّعوق مامرسة حقه بإستقاللية تامة.
• توعية كافة األشخاص الذين لهم عالقة بتنظيم العملية اإلنتخابية حول
طريقة التعاطي والتعامل مع األشخاص املكفوفني ،وإخضاعهم لدورة تدريبية
وتوزيع املواد املطبوعة التي تكفل إقرتاع الشخص األصم.
• توفري كافة املستندات التي تع ّرف بالعملية اإلنتخابية أو املتعلقة باإلنتخابات،
بطريقة مالمئة لألشخاص املكفوفني« :برايل» ،سمعية ،كاسيت ،قرص مدمج ،أو
ورقة مكربة لألشخاص ضعاف البرص.
• تعميم الصور املتضمنة للعبارات الشائعة واملستعملة يف عملية اإلقرتاع باللغة
املؤرشة ،مبا يضمن سهولة التواصل بني املقرتع األصم ورئيس القلم ومساعديه،
وأن تتم عملة اإلقرتاع بإستقاللية.
• تكليف أشخاص من قبل الجهة املعنيّة بإدارة وتنظيم اإلنتخابات ،وبشكل
رسمي ،ملرافقة الشخص املكفوف داخل مركز اإلقرتاع ،من أجل إمتام عملية
اإلقرتاع مع مراعاة رأي الشخص املكفوف بقبول أوعدم قبول املساعدة.
والسامح للشخص امل ّعوق ذهنياً بإختيار الشخص الذي يراه مناسباً ملساعدته
يف إمتام عملية إقرتاعه.
• إعتامد اللوائح املو ّحدة واملع ّدة مسبقاً للمرشحني يف كل الدوائر اإلنتخابية يك
يتم تكييفها لألشخاص املكفوفني.
• تضمني اللوائح املوحدة واملع ّدة مسبقاً للمرشحني صورة الشخص املرشح
بجانب إسمه ورمز الكتلة/الحزب ،الجهة املرشحه له يف اإلنتخابات.
• إعتامد الجهة املعنيّة بإدارة وتنظيم اإلنتخابات بالتعاون مع الجمعيات
املختصة لقلم إنتخايب تدريبي ج ّوال قبل اإلنتخابات ،لتدريب األشخاص
امل ّعوقني سمعياً عىل إمتام عملية إقرتاع مستقلة ،وتعريفهم عىل حقوقهم
السياسية.
• التأكيد عىل حق الشخص امل ّعوق باإلشرتاك يف العملية السياسية (ترشحاً،
إدار ًة وإقرتاعاً).
• توعية املجتمع عىل الحقوق السياسية لألشخاص املع ّوقني وأهميتها.
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اإلنفاق اإلنتخابي
• تحديد السقف املتح ّرك بشكل يعزز املساواة يف اإلنفاق بني املرشحني ،أي
تحديد قيمة السقف تبعا ً لحجم الدوائر وعدد املقاعد ،وعدم إعتامد قيمة
واحدة ثابتة لكل الدوائر.
• عدم حرص امل ّدة املتعلقة بالتقدميات اإلجتامعية الدورية وعىل إختالفها،
بثالث سنوات ،بل متديدها إىل خمس سنوات عىل األقل ،للح ّد من ظاهرة
تأسيس الجمعيات الخدماتية يف الفرتة الفاصلة بني اإلنتخابات النيابية املتتالية.
• العمل عىل فصل النيابة عن الوزارة وذلك لضامن نزاهة عمل الوزارات خالل
الحمالت اإلنتخابية وعدم إستعامل املرافق العامة وإدارات الدولة ملصالح
شخصية ،وبحال تعذّر ذلك ال بد من مراقبة دقيقة ألنشطة الوزارات والوزراء
خالل وخارج فرتة الحمالت اإلنتخابية.
املخصصة
• األخذ يف الحسبان عند إحتساب إنفاق املرشحني واألحزاب ،املبالغ
ّ
منهم للمعامالت املتعلّقة بإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر للناخبني،
وكذلك رسوم نقل الناخبني أكان داخل لبنان أم خارجه.
املخصصة لإلعالنات وعدم
• إعتامد أسعار موح ّدة يف عملية إحتساب النفقات ّ
التقيّد باألسعار املقدمة من الرشكات التي يتعامل معها املرشحون.
• نرش التقارير املالية لجميع املرشحني واللوائح لتكون يف متناول املواطنني
اللبنانيني ،وذلك عمال ً مببدأ الحق يف اإلطّالع عىل املعلومات.
• إلزام املرشحني بتقديم بياناتهم الحسابية خالل الفرتة املحددة من ِقبل الجهة
املنظمة ،ومعاقبة املخلّني.
• إلزام املرشحني بتعيني محاسبني إىل جانب مدقق الحسابات لتوخّي الدقة
واإلحرتاف يف عملية إحتساب النفقات خالل إعداد التقارير املالية املتعلقة
باإلنفاق.
• فرض غرامات مالية عىل البلديات واملرشحني يف حال عدم إلتزامهم البند
املتعلّق بتخصيص أماكن للصق اإلعالنات مع مراعاة مبدأ «املساحة املتساوية».
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• التشدد يف مراقبة مقدمات نرشات األخبار والربامج الكوميدية التي تتضمن
ترويجاً أو دعاية إنتخابية ،وإحتسابها ضمن النفقات املخصصة للدعاية،
ومعاقبة وسائل اإلعالم املخالفة.
• منع استعامل مخصصات النواب ( الزفت وغريها )...خالل فرتة الحملة
االنتخابية.
• تخفيض قيمة الشيكات الصادرة عن املرشحني اىل أكرب فئة عملة نقدية
لبنانية اي  100000ل.ل.
• تقديم املرشحني تقريرا ً أسبوعياً بالنفقات اىل الجهة املرشفة عىل اإلنتخابات.
• ضبط التط ّوع من خالل إعتامد سند قانوين للعمل التطوعي موقّ ّع من قبل
املتطوعني.
• ربط فرتة مهلة تقديم الطعون بفرتة تقديم التقارير املالية للتمكّن من
اإلستناد عىل التقارير املالية يف حال أراد أحد املرشحني تقديم طعن.
• فتح باب الرتشح أقلّه ستة أشهر قبل موعد اإلنتخابات وبدء إحتساب نفقات
الحملة اإلنتخابية من تاريخ فتح باب الرتشح.
• تحديد االنفاق املرشوع والنفقات غري املرشوعة.
• رفع الرسية املرصفية عن جميع حسابات املرشحني وأصولهم وفروعهم.
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اإلعالم واإلعالن اإلنتخابيين
• إستكامل القانون مب ّدونة سلوك تلتزم بها كل وسائل اإلعالم واإلعالميني
فتشكّل حالً أيضاً للمؤسسات اإلعالمية من أن تح ّد من تط ّرف الخطاب عرب
ميس ذلك مبوضوعيتها وأمانتها
آليات التغطية وتحرير األخبار من دون أن ّ
حيال الخرب.
• إعادة النظر بالقوانني التي ترعى وسائل اإلعالم وتوزّع ملكيتها.
• رضورة إنتاج برامج تثقيفية إنتخابية من قبل الجهة املنظمة للعملية
الحل يكون بإمكانية إقتطاع مبلغ من رسم الرتشح املقطوع ،إضافة
اإلنتخابية ( ّ
اىل إلزام الكتل باملشاركة من خالل إقتطاع مبلغ آخر من حملتهم اإلنتخابية).
• تضمني القانون ما يُلزم إعتامد برامج املرشحني كأساس يف الربامج الحوارية.
• تحديد السلطات املعطاة للهيئة املرشفة عىل اإلنتخابات ومدى قدرتها
التنفيذية بهدف مامرسة دورها ومهامها.
• تعزيز دور اإلعالم الرسمي وإلغاء تبع ّيته لوزير اإلعالم.
• إمكانية إلزام الفضائيات وليس فقط املحطات األرضية اللبنانية بالقانون
املتعلّق باإلعالم اإلنتخايب.
• يجب التوضيح لوسائل اإلعالم أنّه من غري املمكن نقل كالم السيايس عندما
يتض ّمن تحريضاً وتخويناً ومثل هذا األمر يعاقب عليه القانون .وبالتايل يجب
تفعيل آلية املحاسبة املوجودة يف القانون الحايل التي تسمح بإحالة املؤسسات
اإلعالمية اىل القضاء يف حال مخالفتها أحكام القانون.
• تحديد كوتا إعالمية وإعالنية مسبقاً عرب القانون ،وإقرار مساحة لالئحة املكتملة
وغري املكتملة واملرشح املنفرد وذلك تأميناً للمساواة يف الظهوراإلعالمي .وتكون
الجهة املعن ّية بإدارة وتنظيم اإلنتخابات املسؤولة عن تنظيم هذه الكوتا.
• وضع ضوابط يف القانون خاصة مبوضوع اإلحصاءات اإلنتخابية وأيضا للمواقع
اإللكرتونية الحزبية أو التابعة للمرشحني أو الالئحة أو للمواقع اإللكرتونية
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األخرى التي تنقل أخبار سياسية .وأيضا يجب إدخال الرشيط  bandeاإلخباري
الذي مي ّر  24/24ساعة ضمن املواضيع املتو ّجب مراقبتها من قبل الجهة املعنيّة
بإدارة وتنظيم اإلنتخابات.
• ميكن للمحكمة املختصة أن تفرض غري الغرامات ،نرش ما يشري للمخالفة
التي إرتكبتها الصحيفة وذلك يف صفحتها األوىل وعىل مساحة واضحة منها،
وأيضاً بالنسبة للوسائل املرئية وذلك عرب الرشيط املتح ّرك الذي ميّر بأسفل
الشاشة .
• رضورة أن تصدر الجهة املعنيّة بإدارة وتنظيم اإلنتخابات تقارير اسبوعية
وتبني فيها مدى إحرتامها أو مخالفتها للقوانني.
ترصد كل الوسائل اإلعالميةّ ،
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺻﻼح ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ واﺳﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  6ﺣﺰﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،2006وﻫﻲ اﻟﻴﻮم
ّ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ّ
 88ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎ ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻧﻘﺎﺑﺎت وﺑﻠﺪﻳﺎت ،وﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ وﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ إﺻﻼح اﻧﻈﻤﺔ ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ أو ﺑﻠﺪﻳﺔ .
ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ  2006ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﻔﻬﻮم ا ﺻﻼح اﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﺣﻮل إﺻﻼح
اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ واﻟﺒﻠﺪي ﻣﺆﺧﺮ ،ªﻛﻤﺎ إﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ
إﺗﺠﺎه إﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ ا ﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ 25/2008
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
وﻗﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ ا³وﻧﺔ اﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ا ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ّ
أﻋﺪت ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪﻣﺘﻪ
وا ﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ّ
اﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاب واﻟﻮزراء وﻋﻤﻠﺖ ﺟﺎﻫﺪة اﻟﻰ إﻋﺘﻤﺎده.
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻰ إﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ ا ﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ا ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻫﻲ:
 -١اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ
 -٢ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ وداﺋﻤﺔ ﻟﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 -٣إﻗﺘﺮاع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
)ﻓﻲ ا ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ(
اﻟﻤﻌﺪة ﺳﻠﻔ Áﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ
 -٤إﻋﺘﻤﺎد ﻗﺴﺎﺋﻢ ا ﻗﺘﺮاع اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 -٥إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ
 -٦ﺧﻔﺾ ﺳﻦ ا ﻗﺘﺮاع ﻣﻦ  ٢١إﻟﻰ  ١٨ﺳﻨﺔ وﺳﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ  ٢٥اﻟﻰ ٢٢
 -٧ﺗﻄﺒﻴﻖ ا ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﻗﺘﺮاع اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ذوي
ا ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺿﺎﻓﻴﺔ
 -٨ﺗﺨﻔﻴﺾ وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺳ ّﺘﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
 -٩ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﻧﻔﺎق ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 -١٠ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﻋﻼم وا ﻋﻼن ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻴﻦ
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺑﺎ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ّ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻟﻴﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ واﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻓﺮز اﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺪل ﻣﻦ أﻗﻼم ا ﻗﺘﺮاع .

