نشرة أسبوعية تعنى بعملية مراقبة االنتخابات 2009
بموجب قانون اإلنتخابات 2008/25

مراقبة االنتخابات وتعزيز الديمقراطية
أصبحت مراقبة االنتخابات في أيامنا ،جزءا هاما من عملية الدميقراطية في العالم وباألخص في الدول
النامية ذات الدميقراطيات الفتية.
ال توجد هناك دولة نامية تستطيع إجراء االنتخابات دون دعوة املراقبني ويرجع هذا إلى حقيقة أن مراقبي
االنتخابات يقومون بوظيفة ذات صبغة شرعية ،كما أن العالقة بني مراقبة االنتخابات وتعزيز الدميقراطية
تلقي الضوء علي املشكالت املتعلقة مبراقبة االنتخابات التي مازالت محل جدل بني السياسيني
واألكادمييني.
فبينما توفر االنتخابات فرصة املنافسة بني األحزاب السياسية ،جند أن هناك ميال من جانب السياسيني ذوي
النفوذ للتأثير علي نتائج االنتخابات.
من هنا تولدت احلاجة إلى وجود جماعة غير متحيزة ملراقبة االنتخابات واإلشراف عليها.

* ما هي املراقبة االنتخابية؟
هي عملية يتم من خاللها فحص وتقييم انتخاب ما لتحديد مدي التزامه مبعايير التنظيم واإلدارة ،وعادة ما تكون لهذه املعايير مضامني محلية ودولية.
واملضامني احمللية هي القوانني اخملتلفة التي مت وضعها داخل الدولة لتنظيم السلوك االنتخابي.
وعلى اجلانب اآلخر تأتي املعايير الدولية املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وأفضل املمارسات في العملية االنتخابية.

* األساس املنطقي للمراقبة االنتخابية
اشتق األساس الفلسفي للرقابة االنتخابية من «اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان» الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة في عام  ،1948خاصة املادة  21منه ،والتي تنص على املبادئ التالية:
 كل فرد له احلق في املشاركة في حكم بالده مباشرة أو من خالل النواب الذين يتم اختيارهم بحرية. جميع األفراد متساوون في االلتحاق باخلدمة العامة في بالدهم. إرادة الشعب هي أساس سلطة احلكومة ويتم التعبير عن هذه اإلرادة من خالل انتخابات حرة وحقيقية تعقد باالقتراع السري أو االنتخاب احلر.ويلتزم املراقبون في مهمتهم ،بصرف النظر عن النظام السياسي لدولهم أو العملية االنتخابية ،باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وقد قدمت منظمات دولية أخرى مبادئ مماثلة ،على سبيل املثال :العهد الدولي
للحقوق املدنية والسياسية ،العهد األوروبي حلماية حقوق اإلنسان ...الخ

* املراقبون الدوليون واملراقبون احملليون
هناك فرق بني املراقبني الدوليني واملراقبني احملليني.
فاملراقبون الدوليون هم الذين يأتون من خارج الدولة ملراقبة االنتخابات ومن بينهم مراقبو األمم املتحدة ،ومنظمة الدول األمريكية ،والكومنولث ،واالحتاد األوروبي ،واملنظمات الدولية غير احلكومية مثل اجلماعة
الدولية حلقوق اإلنسان ،واملعهد الدميقراطي الوطني للشؤون الدولية ،واملعهد اجلمهوري الدولي ،ومركز كارتر ،ومركز اإلرشاد االنتخابي ...الخ
اما املراقبون احملليون ،فهم الذين يكلفون داخل دولة معينة بتنظيم االنتخابات ،األمر الذي يعد أكبر من مجرد الرقابة على صناديق االقتراع ،في حني يقوم املراقبون الدوليون بالرقابة فقط على االنتخابات.
ومن أجل الضبط الصحيح لالنتخابات ،يتطلب األمر وجود منظمة دائمة أو أكثر من منظمة للقيام بهذه املهمة.

* تطور بعثات مراقبة االنتخابات
 املرحلة األولى :كانت في اخلمسينيات من القرن التاسع عشر ،حيث متت مراقبة االنتخابات في مولدافيا في عام  1857حتت إشراف جلنة أوروبية مكونة من ممثلني لكل من استراليا ،بريطانيا ،فرنسا ،بروسيا،روسيا ،تركيا.
وقد استمرت عملية الرقابة على االنتخابات في أوروبا بأشكال مختلفة خاصة بعد احلرب العاملية األولي عندما عقدت دول وسط أوروبا عددا كبيرا من االستفتاءات العامة بعد تهديدات بروتوكوالت فرساي
وفينيسيا وسان جرمان.
 املرحلة الثانية :كانت فترة االستعمار ومتيزت بعمل بعثة مراقبة األمم املتحدة التي بدأت مع كوريا في عام  1948ثم التوغو في عام  .1956وقد أرسلت األمم املتحدة في الفترة من عام  1956إلي عام  1990حوالي 30بعثة مراقبة إلى كافة دول العالم.
 املرحلة الثالثة :برزت املؤسسات املتعددة اجلنسيات وشملت منظمة الدول األمريكية والكومنولث واالحتاد األوروبي.وفي الفترة من  1990 - 1962شاركت منظمة الدول األمريكية في أكثر من  20بعثة مراقبة ،كما شارك الكومنولث أيضا في الرقابة على االنتخابات وما بني عام  1990وعام  2001مت إرسال  33بعثة إلى  22دولة
وكانت أولى البعثات التي مت إرسالها إلى غينيا في عام .1964
وبعد ذلك إلى جبل طارق في عام  1967وزميبابوي في عام ...1980الخ.
وفي التسعينيات بدأ االحتاد األوروبي من خالل منظمة األمن والتعاون في أوروبا إرسال بعثات الرقابة االنتخابية ،فتم إرسال بعثات الي جمهورية أملانيا الدميقراطية واجملر ورومانيا ،والتشيك وسلوفاكيا وبلغاريا
وأملانيا وبولندا وكرواتيا وأستونيا وليتوانيا وسلوفينيا.
وقد شهدت املرحلة األخيرة في الرقابة االنتخابية مشاركة منظمات غير حكومية ومراقبني محليني تشمل املنظمات غير احلكومية التي شاركت في الرقابة على االنتخابات املعهد الدميقراطي الوطني ،واملعهد
اجلمهوري الدولي ،ومركز كارتر.
ومن بني املراقبني احملليني الذين لعبوا دورا فاعال في لبنان منذ العام  1996كانت اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات (. )LADE

* الهدف من إرسال بعثات للمراقبة على االنتخابات
الهدف هو إعطاء الثقة في عدالة العملية االنتخابية ،واملساعدة على منع اخلداع واالحتيال في االقتراع وإجراءات فرز األصوات وإعداد تقرير للمواطنني في الدولة واجملتمع الدولي حول سالمة االنتخابات.
وتعد مراقبة االنتخابات مبثابة طرف ثالث غير متحيز يلعب دورا ً رئيسيا ً لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وقد حدد قسم املساعدة االنتخابية التابع لألمم املتحدة األهداف التالية ملراقبة االنتخابات:
 تقرير شرعية أو عدم شرعية العملية االنتخابية. حتسني السلوك االنتخابي. خلق كوادر محلية ،وخلق ثقافة سياسية دميقراطية تغني عن املراقبة على االنتخابات.وتتفرع هذه األهداف علي النحو التالي:
 العمل كشاهد محايد يعبر عن مصلحة اجملتمع الدولي ودعم العملية الدميقراطية. رفع درجة الثقة العامة في العملية الدميقراطية. كشف وإفشاء االحتيال واخملالفات عندما حتدث. تقييم مدي شرعية عملية انتخابية والناجت عنها اتساقا مع املعايير املقبولة دوليا. حتسني الطبيعة الهادفة للعملية االنتخابية. زيادة االحترام للحقوق السياسية واملدنية وحقوق اإلنسان األساسية األخرى اتساقا مع املبادئ وااللتزامات التي وضعت من قبل القانون الدولي. إجراء تقييم رسمي عام لالنتخابات وتقدمي مقترحات لتحسني العملية االنتخابية في املستقبل. تشجيع املتنافسني السياسيني على قبول نتائج العملية االنتخابية الشرعية.وفي ظل األجواء املضطربة سياسيا في لبنان ،يظل بإمكان مراقبة االنتخابات أن تبني الثقة الشعبية في نزاهة االقتراع بتشجيع نظام انتخابي أكثر عدالة ،وممارسات أفضل في احلمالت االنتخابية ،وناخبني أكثر
اطالعا.
حَ
كما أن مراقبة االنتخابات ،تول دون االحتيال وتساعد في احلد من عدم االنتظام وزيادة الشفافية في إدارة العملية االنتخابات.

الدكتور إيليا إيليا

مسؤول العالقات العامة في اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات

ان فريق عمل اجلمعية في مختلف املناطق اللبنانية قد رصد ممارسة شائعة بتقدمي مساعدات او وعد مبساعدات وخدمات ،يقوم بها عدد من املرشحني من مختلف االجتاهات .كما ان فريق العمل قد تلقى
معلومات عن ممارسات تندرج في اطار الرشوة االنتخابية املباشرة .ويعمل فريق العمل عند احلاجة على التحقق من هذه املعلومات ومتابعتها دون جتاوز حدود دورنا وامكانياتنا كمجتمع مدني ،خصوصا ان هذه
املمارسة شائعة في لبنان .لذلك فإن ما نورده من امثلة في هذا املوضوع ال يعدو كونه امثلة محدودة جدا تشير الى بعض انواع املمارسات التي رصدها فريق عمل اجلمعية ،وهي ال متثل سوى قمة جبل اجلليد
لهذه الظاهرة.
ّ
ستضع اجلمع ّية ّ
ومؤشرات في تص ّرف وزارة الداخلية والبلد ّيات
كل ما توافر لديها من أد ّلة
اخملتصة.
املوجلة ادارة االنتخابات واستطرادا احالتها الى اجلهات القضائ ّية
ّ

عن االعالم االنتخابي
مخالفة املادة 68
الفقرة :4
4ـ أثناء فترة احلملة االنتخابية يتوجب على وسائل اإلعالم املرئي واملسموع وعلى اللوائح واملرشحني التقيد باملوجبات اآلتية:
ـ االمتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من املرشحني.
ـ االمتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو املذهبية أو العرقية أو حتريضا ً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا ً لالرهاب أو اجلرمية أو األعمال التخريبية.
ـ االمتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح باملغريات أو الوعد مبكاسب مادية أو معنوية.
ـ االمتناع عن حتريف املعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.

كل مواطن مراقب
التقرير الثاني عن سير العملية االنتخابية من 7
نيسان إلى  7أيار
أصدرت «اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات» و «التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات» التقرير الثاني حول اخملالفات التي مت
رصدها بني الفترة املمتدة بني  24نيسان و 6أيار ،وذلك خالل مؤمتر صحافي عقد في مقر اجلمعية اجلديد في الصنايع ،يوم اجلمعة  8ايار
.2009
وقد اتى التقرير الثاني ليوجز عملية الرصد التي بدأت في  7نيسان ،وليوثق  133مخالفة ،مت التدقيق واإلفصاح عن  6منها.
تسعى اجلمعية من خالل عملية املراقبة ،إلى تعزيز حكم القانون وضمان احلد االقصى من الدميقراطية والنزاهة ،على الرغم من
الثغرات التي يتضمنها قانون االنتخابات .2008/25
كما اكدت اجلمعية على أن الهدف من إصدار التقارير الدورية عن مراقبة احلمالت االنتخابية هو املساهمة في بناء ثقافة سياسية
جديدة تشمل املواطن واملسؤول على حد سواء ،وتهدف الى املساهمة إلي تصويب املمارسة الصحية ،والتزام كافة األطراف واجلهات
اإلدارية والسياسية واملدنية املعنية االلتزام بالقانون ،متجاوزة بذلك مجرد توثيق اخملالفات.
ويهم اجلمعية التأكيد على ان التقرير االول الذي صدر بتاريخ  24نيسان  ،2009قد ساهم في جتاوب عدد من اجلهات السيما وزارة
الداخلية التي قامت بدورها في معاجلة عدد كبير من اخملالفات ،وكذلك عدد من املرشحني واملكنات االنتخابية.
تع ّبر اجلمعية عن ارتياحها للتغطية االعالمية التي حظي بها تقريرها االول وتغطية نشاطاتها ،متمنية عليها أن تأخذ التقرير كامال وبشكل غير مجتزأ ،مبا يساهم في توعية الرأي العام على ثقافة إنتخابية
مبنية على حكم القانون ،كما تشدد على ضرورة اعتماد تقاريرها الدورية كوحدة متكاملة وعدم جتزئتها ،مؤكدة أن عملية املراقبة ال تهدف إلى التشهير أو التجريح بأي جهة كانت ،إمنا السعي لضمان حرية
حد سواء من خالل تطبيق القانون االنتخابي املعتمد على الرغم من املالحظات اجلدية التي كانت قد ادرجتها في بيانات
وشفافية ونزاهة العملية االنتخابية ،وحتقيق املساواة واحلرية للناخب واملرشح على ّ
أصدرت خالل مناسبات عديدة.
محملة مجلس الوزراء مجتمعا ً مسؤولية أي خلل ينتج جراء ذلك بعد انتهاء االنتخابات،
وقد اعربت اجلمعية عن قلقها الشديد ،ال بل عن استنكارها ،في التلكؤ في استكمال تعيني أعضاء اجمللس الدستوري،
ّ
مطالبة رئيسي اجلمهورية واحلكومة وضع هذا املوضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء فوراُ.

تقرير باخملالفات في احلمالت اإلنتخابية من  7نيسان إلى  7أيار
ترصد اجلمعية حمالت املرشحني واللوائح واالحزاب السياسية من حيث مراقبة مدى احترامهم للقانون وملعايير اإلنفاق اإلنتخابي واإلعالم واإلعالن اإلنتخابيني:
رصدت اجلمعية من  7نيسان إلى  7ايار  133مخالفة وهي تعمل على التدقيق بها ،ننشر في هذا التقرير  6منها بعد أن متّ التدقيق بها والتأكد من صحتها.
ال تدعي اجلمعية أن عملية الرصد حتى تاريخه كاملة وتشمل كافة الدوائر ،وميكن بالتالي أن يكون قد فاتها تدوين مخالفات عديدة.
لذلك تتمنى من جميع األطراف تزويدها بها بعد رصدها على ان تقوم بنشرها فور التدقيق بها والتأكد من صحتها.
يتضمن هذا التقرير عرضا خملالفات لسالمة العملية االنتخابية ،تذكرها اجلمعية في ما يلي انطالقا ً من أهدافها املك ّرسة في نظامها والرامية إلى مراقبة االنتخابات
ّ
وبنا ًء على قرارا املوافقة على مراقبة االنتخابات الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.
معددة على سبيل االستدالل وعلى وجه املثال ال احلصر.
تقوم اجلمعية باستقصاء اخملالفات وتعدادها نفعا ً للمصلحة العامة ولتالفي تكرار مثل هذه اخملالفات ،وهي ّ

اخملالفات املتعلقة باالنفاق غير املشروع واالنفاق االنتخابي
مخالفة املادة :59
تعتبر محظورة اثناء فترة احلملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقدمي خدمات أو دفع مبالغ للناخبني ،ومنها على سبيل البيان ال احلصر التقدميات واملساعدات العينية والنقدية إلى األفراد
واجلمعيات اخليرية واالجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها ،أو النوادي الرياضية وجميع املؤسسات غير الرسمية.
ال تعتبر محظورة التقدميات واملساعدات املذكورة أعاله إذا كانت مقدمة من مرشحني أو مؤسسات ميلكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقدميها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث
سنوات قبل بدء فترة احلملة االنتخابية.

إن اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات قد شكلت فريقا خاصا ملراقبة احلمالت اإلعالمية االنتخابية ،سواء جلهة احترام وسائل اإلعالم للتوازن واحلياد ،أو التزام املرشحني بعدم خرق القانون جلهة
مضمون خطابهم .كما أن اجلمعية ترحب بصدور التقرير األول لهيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية والتي بحكم مسؤوليتها واإلمكانيات التي متلكها قد متكنت من القيام بعملية رصد واسعة خملالفات القانون
االنتخابي ونشرت تقريرا مفصال ويغطي اجلوانب الكمية بشكل تفصيلي.
أما بالنسبة إلى جمعيتنا فان تقريرنا احلالي ال يتضمن عرضا متكامال يغطي اجلانب اإلعالمي حيث أن الفريق بدأ عمله منذ أيام قليلة ،إال انه يتضمن بعض املالحظات التي تكونت من خالل رصد عدد من
الصحف ،وضمن حدود ما نص عليه قانون االنتخاب.
أما بالنسبة للتقرير احلالي ،فهو أورد مالحظات مت جمعها من خالل رصد التغطية اإلعالمية في الفترة املمتدة بني  29نيسان و 6نيسان وذلك لعشر صحف هي :النهار ،السفير ،األخبار ،الديار ،البلد ،الشرق ،اللواء،
املستقبل أزتاك ،أرارات.

أبرز املالحظات هي التالية:
ـ إن اخلطاب االنتخابي احلالي يبالغ في التجريح في اخلصم السياسي ،وتشترك في ذلك غالبية وسائل اإلعالم احلزبية أو املؤيدة لطرف سياسي.
ـ بعض املرشحني يبالغون في تضخيم مخاطر مشاريع اخلصم بهدف إثارة مخاوف جمهوره اخلاص ودفعه لاللتفاف حوله ،أو يبالغ في إبراز قوته لتخويف اخلصم .وتصل هذه املمارسة إلى شفير التحريض أو

الترهيب أو إثارة النعرات الطائفية.
ـ تلجأ وسائل األعالم إلى االلتفاف على مسؤوليتها عن نشر مواد مخالفة للقانون ،من خالل نقلها للخطاب السياسي املتوتر للمرشحني أو نشر أخبار منسوبة إلى مصادر أخرى ،في حني أن املادة  68تنص على
مسؤوليتها عن بث هذه املضامني ،مبعزل عن مصدرها.
في هذا السياق العام من اخلطاب السياسي واالنتخابي السجالي ،تبرز بني احلني واآلخر في بعض وسائل اإلعالم ،أو بعض التصريحات واملواقف ،حاالت أكثر نتوءا ،وتقترب من اخلرق الواضح للمادة  68من قانون
االنتخاب .ومن االمثلة على ذلك استخدام تعابير نابية والتشابيه في وصف اخلصم السياسي؛ او االتهام املالي ملرشح او سياسي منافس؛ او اثارة الكراهية جتاه اشخاص او جهات معينة بشكل مباشر خالل
اخلطابات اجلماهيرية؛ او الربط املباشر بني احداث ومواقف مبا يوحي بالتخوين ...الخ.
ان ما اوردناه هو امثلة جزئية على خرق املادة  ،68وسوف يقوم فريق الرصد االعالمي بعملية رصد منهجية واكثر شموال وتعد تقريرا حتليليا إلداء وسائل االعالم وملضمون اخلطاب االعالمي للمرشحني واللوائح،
وسوف تقوم اجلمعية باعالنه في مناسبة الحقة.

عن استغالل املرافق العامة ودور العبادة ،واستغالل النفوذ واملوقع العام
مخالفة املادة 71
1ـ ال يجوز استخدام املرافق العامة والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة واجلامعات والكليات واملعاهد واملدارس الرسمية واخلاصة ودور العبادة ،ألجل إقامة املهرجانات واللقاءات االنتخابية ،أو القيام
بإلصاق الصور وبالدعاية االنتخابية.
2ـ ال يجوز ملوظفي الدولة واملؤسسات العامة ،وملوظفي البلديات واحتادات البلديات استخدام النفوذ ملصلحة أي مرشح أو الئحة

ّ
وثقت اجلمعيّة مخالفة متمادية لغالبية األطراف ّ
لنص املا ّدة  ،71فقد استعمل العديد من املرشحني دور العبادة وملحقاتها ،اجلامعات ،البلديّات ،بعض املدارس واملؤسسات
العا ّمة لغايات انتخابيّة تتدرّج بأهميّتها من استعمال فاضح لهذه األمكنة لغايات انتخابية الى القيام بتصريحات انتخابية من داخل أو أمام هذه األمكنة .كما تشير
اجلمعية الى نوع من آخر من اخملالفات الشائعة والتي تندرج في اطار صرف النفوذ وعدم التمييز بني املوقع العام والترشيح ،واستغالل النفوذ والسلطة العامة بشكل
مباشر وغير مباشر الغراض انتخابية.
وكما سبقت االشارة الى ذلك ،فإن هذه املمارسة شائعة في مختلف الدوائر ولدى مختلف االجتاهات ،وهي من اخملالقات االكثر اهمية لقانون االنتخاب .وهي تتفاوت في
اهمتيتها بحسب اهمية السلطة الرسمية او املعنوية التي يتمتع بها اخملالف ،او بأهمية املوقع الديني الو املرفق العام او املناسبة التي يجري استغاللها ،وظروفها.
وقد شملت االمثلة املوثقة لدى اجلمعية – وهي ليست حصرية – مخالفات من االنواع التالية :زياة مقرات دينية والتصريح من امامها؛ تنظيم انشطة انتخابية في مقرات
دينية؛ قيام رجال دين بااليحاء االنتخابي دعما ملرشح او الئحة اثناء املناسبات الدينية او الصالة؛ استخدام البلديات وجهازها للنشاط االنتخابي املباشر او غير املباشر؛
استخدام املقرات الرسمية واحلكومية او العامة في نشاطات ذات طابع انتخابي؛ االكثار من افتتاح املشاريع واملناسبات في فترة االنتخابات؛ تعليق صور مرشحني على
االماكن العامة...الخ.

ومن األمثلة البارزة على ذلك ،نذكر ما يلي:
 -1استقبل رئيس احلكومة واملرشح عن املقعد السني في صيدا السيد فؤاد السنيورة زواره في القصر احلكومي ألغراض إنتخابية على سبيل امليثال ال احلصر :عضو قيادة في اجلماعة اإلسالمية في  4أيار 2009
واحتاد العائالت البيروتية في  29نيسان .2009
 -2زار رئيس احلكومة املرشح عن املقعد السني السيد فؤاد السنيورة مسجد احلريري في صيدا في  18نيسان  2009وفور خروجه توجه إلى دار اإلفتاء اجلعفري ،وصرح« :وأنا لم اسع يوما ً من أجل الترشح وألن
أكون عضوا ً في مجلس النواب ولكن الظروف أملت ذلك وال سيما اإلتصاالت التي معي من عديد كبير من اهل املدينة ...اننا في منافسة دميقراطية كلية وفي هذا املوضوع شديدو احلرص على ان تكون هذه
منافسة دميقراطية وليست معركة».
 -3أطلقت الئحة مرشحي بعلبك-الهرمل في  28نيسان  2009من أمام معبد باخوس في قلعة بعلبك وهو مرفق عام وتابع لوزارة السياحة.
 -4برعاية دولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري في  3أيار  ،2009متّت إقامة حفل تكرميي بالتعاون مع بلدية الهرمل في جامعة خاصة – اجلامعة األميركية للثقافة والتعليم  -في الهرمل ممثال بالوزير السابق
علي حسني عبداهلل الذي ّ
أكد خالله فوز الئحة املعارضة.
 -5أنشطة انتخابية في أماكن عبادة أماكن ملحقة بها :لقاء للمرشح عن املقعد سني في دائرة الشوف السيد محمد احلجار في  27نيسان  2009لقاءا مع نساء املستقبل في خلية مسجد بسابا في إقليم
اخلروب؛ املرشحان عن املقعدين الشيعيني في دائرة صور السيد محمد فنيش والسيد علي خريس لقاء انتخابيا ً في حسينية بلدة العباسية وطلبوا خالله دعم الئحة املقاومة في  8أيار 2009؛ لقاء انتخابي
للمرشح عن املقعد الشيعي في دائرة النبطية السيد محمد رعد في حسينية بلدة الدوير في  19نيسان 2009؛ تصريح املرشح جمال صفي الدين من امام مطرانية صور املارونية بتاريخ  25نيسان  .2009زيارة
املرشح عن مقعد الروم اورثودوكس في دائرة حاصبيا -مرجعيون شيخ عقل املوحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة الرزية في فردان وشدد بعد اللقاء على أهمية اإلستحقاق اإلنتخابي املقبل ودور
املواطن في القرار..
 -6وضعت املاكينة اإلنتخابية للتيار الوطني احلر في اجلامعة اللبنانية صورة للمرشح ميشال عون في كلية األداب الفرع الثاني في الفنار.

ما قالته الصحف عن التقرير الثاني الذي أصدرته
«الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات»
«غ ّلة» جمعية «ديمقراطية االنتخابات» 133 :مخالفة حتى اليوم!
هو «البيان الرقم  »2الذي تصدره «اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات» ،بهدف تصويب املسار االنتخابي .جاء بجزء كبير منه «فضفاضاً»
ألن الكثير من اخملالفات الواردة في منت التقرير»تلبس جسم» معظم القوى السياسية املشاركة باالستحقاق ،ولم يضع اإلصبع على اجلرح إال في ست
سمت اجلمعية «مرتكبيها» باالسم ألنهم ضبطوا أنفسهم «باجلرم املشهود».
مخالفات ّ

133مخالفة خالل شهر في التقرير الثاني «ديموقراطية االنتخابات»
تخوين وتجريح وخدمات تقترب من الرشوة

نشر  6مخالفات في التقرير الثاني لمراقبة االنتخابات
لسنا محكمة وعلى اإلعالميين النظر إلى التقارير بشكل متراكم

فضلت اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات إحالة اخملالفات للجهات القضائية اخملتصة بدال ً من نشرها للرأي العام• وبررت اجلمعية «التقشف» في عدد اخملالفات التي مت نشرها بشكل صريح في
تقريرها الثاني باإلستراتيجية اجلديدة ،كون اجلمعية»ليست محكمة» ،وردا ً على احلملة اإلعالمية التي انتقدت حت ّيز اجلمعية لطرف ضد آخر ،جاءت التأكيدات من اجلمعية « ان على اإلعالميني النظر إلى التقارير
بشكل متراكم واجلمعية محايدة»•

«اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات» و»التحالف»:
 133مخالفة للقانون ومرشحون يستغلون المرافق العامة

 ...أكد عبد الصمد أن اجلمعية تسعى من خالل عملية املراقبة إلى تعزيز حكم القانون وضمان احلد األقصى من دميقراطيتها ونزاهتها على الرغم من الثغرات التي يتضمنها قانون االنتخاب ،مشيرا ً إلى
أن التقرير يهدف إلى بناء ثقافة سياسية جديدة لتصويب التزام األطراف واجلهات اإلدارية والسياسية واملدنية املعنية بالقانون.

جمعية ديمقراطية االنتخابات في لبنان تصدر تقريرها الثاني :أولويتنا رصد المخالفات… ال التشهير بمرتكبيها

على رغم االتهامات بالتسييس وعدم احلياد التي أصابتها عشية إصدار تقريرها الثاني من قبل بعض املعارضة واإلعالم احملسوب عليها،
ّ
التنقل بعناية وسط حقل من األلغام ،مواصلة املضي في مهامها الرقابية،
حتاول <اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات>
سجلت املزيد من اخملالفات الفاضحة لبنود قانون االنتخاب.
إذ ّ

ّ
تقشف المراقبة
مخالفتان للسنيورة برغم
ويرفض منظمو املؤمتر القول بأن تشكيك بعض أطراف املعارضة بصدقية اجلمعية هو سبب هذا «التقشف في تسجيل اخملالفات» وفق تعبير إحدى الزميالت.
فبخالف ما هو شائع ،يقول عضو اجلمعية أديب نعمة« ،لم تأت االعتراضات من طرف واحد ،بل تلقينا اتصاالت من آخرين».

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات :رصد  133مخالفة تتعلق باإلنفاق ولغة التخاطب والحمالت الدعائية وتوزيع خدمات

«اللبنانية لديمقراطية االنتخابات» تعادل في األسماء بين المواالة والمعارضة.وأسماء كثيرة سقطت عن تقريرها «لعدم التدقيق»

انجازاتنا
منذ مطلع آذار  2009حققت اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات اإلجنازات التالية:
• وضع منهجية مفصلة وعلمية لعملية املراقبة مؤلفة من  267معيارا وبدأت بتنفيذها
• جتهيز وإطالق  26مكتبا في كافة الدوائر االنتخابية
• استقطاب وتدريب  45منسقا ومساعد منسق دائرة
• تدريب  50مدربا على القانون ومنهجية املراقبة
• استقطاب ما يقارب الـ2500مراقب وتدريب  1300منهم من خالل تنظيم  216ورشة عمل في معظم
الدوائر االنتخابية
• إطالق حملة «خلي عينك عليها» في كافة الدوائر االنتخابية
• توثيق  133مخالفة والتدقيق في 15منها وذلك ضمن إصدار تقريرين ،االول في  24نيسان والثاني في 8
أيار .2009

نشاط
اطالق مكاتب الدوائر الخاصة بعملية مراقبة االنتخابات
2009
أطلقت اجلمعية اللبنانية لدميقراطية االنتخابات هذا األسبوع 14 ،مكتبا تابعا لها في دوائر صيدا ،صور،
الشوف ،عاليه ،طرابلس ،البقاع الغربي ،راشيا الهرمل ،بعلبك ،النبطية واملنت ،جزين ،بنت جبيل ،زحلة
وكسروان ،وذلك ضمن خطة افتتاح  26مكتبا لتغطية عملية مراقبة االنتخابات النيابية في كافة
الدوائر ،بحضور ممثلني عن كافة الوسائل اإلعالمية احمللية واملركزية ،ممثلي البلديات ،مرشحي الدائرة،
األحزاب والفعاليات املعنية.
يأتي افتتاح املكاتب كجزء من عملية مراقبة ممنهجة متكاملة تنفذها اجلمعية و»التحالف اللبناني
ملراقبة االنتخابات» ،تتضمن استقطاب وتدريب  3000مراقب في كافة الدوائر االنتخابية وعملية مراقبة
شاملة لسير العملية االنتخابية كما ويوم االقتراع.
على أن تستمر عملية افتتاح املكاتب بحسب جدول جتدونه ضمن فقرة «نشاطاتنا».

ωϮΒγϷ ΕΎρΎθϧ

ήϭΪϟ ϲϓ ΐΗΎϜϤϟ ΡΎΘΘϓ Ϧϋ ϝϭΪΟ

ΔϴΣΎπϟ
ϖδϨϤϟ
ϥΎϜϤϟ
-ΔϴϣίΎΤϟ
ΪΒόΑ
ϖδϨϤϟ
ϥΎϜϤϟ
-ΎϴΒλΎΣ
ϥϮϴόΟήϣ
ϖδϨϤϟ
ϥΎϜϤϟ

09/05/18 ϦϴϨΛϻ

03809676 ϲϤϴΤθϟ ϦϴδΣ
ΔϴΑϮϨΟ ϥϭΆη ΔϠΠϣ ˬϝϭϻ ϖΑΎτϟ ˬέϭήϋί ήΘϨγ ˬέΎτϤϟ ϖϳήρ

09/05/19 ˯ΎΛϼΜϟ

ήϬψϟ ΪόΑ 4:00

03806704 ΩΪΣ ϢϳΪϧ
ϊΑΎδϟ ϖΑΎτϟ ˬϲΒϴϠλ ΔϳΎϨΑ ˬϥϮϋ ϪϴΗϮϛήη ϞΑΎϘϣ ˬΎηΎΒϟ ήδΟ

09/05/19 ˯ΎόΑέϷ

ήϬψϟ ΪόΑ 5:00

03978363 ϲϓϮθϟ Ρήϓ
ϖΑΎτϟ ˬΪηέ Ϣότϣ Ώήϗ ˬήΘϨγ ΰϴϧϮΗ ˬϲδϴήϟ έΎϔϟϮΒϟ -ϥϮϴόΟήϣ
ϝϭϻ

09/05/19 ˯ΎΛϼΜϟ

ϖδϨϤϟ
ϥΎϜϤϟ
ϞϴΒΟ
ϖδϨϤϟ
ϥΎϜϤϟ

ήϬψϟ ΪόΑ 6:00

ήϬψϟ ΪόΑ 4:00

03806704 ΩΪΣ ϢϳΪϧ
ϊΑΎδϟ ϖΑΎτϟ ˬϲΒϴϠλ ΔϳΎϨΑ ˬϥϮϋ ϪϴΗϮϛήη ϞΑΎϘϣ ˬΎηΎΒϟ ήδΟ

09/05/21 βϴϤΨϟ

ήϬψϟ ΪόΑ 4:00

03207865 ϢϧΎϏ ϞΑήη
bigstoreϑήθϣ ϞΑΎϘϣ -13 ωέΎη
ϝϭϻ ϖΑΎτϟ -ΖΑΎΗ ΔϳΎϨΑ

ϦϴΒϗήϤϟ ΐϳέΪΗ
έΎϳ 15 ΔόϤΠϟ
Ύϴηέ -ΔϠΣί -ϑϮθϟ -έΎϜϋ -ϥϭήΘΒϟ -ΪΒόΑ
έΎϳ 16 ΖΒδϟ
ϥϭήΘΒϟ -ΔϴτΒϨϟ -ϥϭήδϛ -ϦΘϤϟ -ϞϴΒΟ -ΕϭήϴΑ -ϑϮθϟ -ΔϠΣί
έΎϳ 17 ΪΣϻ
βϠΑήρ -ΔϴϨπϟ ΔϴϨϤϟ -ϦΘϤϟ -ϪϴϟΎϋ -ϞϴΒΟ -Ύϴηέ -ΔϴτΒϨϟ -ϑϮθϟ -ΔϠΣί

ΎϨϴϟ Ϣπϧ
ˬΕΎΑΎΨΘϧϻ ΎϨόϣ ΐϗήΘϟ ωϮτΘϣ 2325˰ϟ ΔϠϓΎϗ ϰϟ ϡΎϤπϧϻ ϡϮϴϟ ϚϨϜϤϳ "ΐϗήϣ ϦρϮϣ Ϟϛ" ϥϷ
ΕΎΑΎΨΘϧϻ ΔΒϗήϣ ΔϴϠϤόΑ ιΎΨϟ ϲϧϭήΘϜϟϻ ϊϗϮϤϟ ϰϠϋ ΎϫΪΠΗ ΐϗήϣ ΓέΎϤΘγ ΊϠϣ ήΒϋ ϚϟΫϭ
www.observe.ladeleb.org
.ϚΗήΩ ϲϓ ˬΔϴόϤΠϠϟ ϊΑΎΗ ΐΘϜϣ Ώήϗ ϰϟ ϪΟϮΘϟ ήΒϋ ϭ
ΎϨόϣ ϖ˷Λϭ
ώϴϠΒΗ ΓέΎϤΘγ ΊϠϣ ήΒϋ ΕΎΑΎΨΘϧϻ ϥϮϧΎϘϟ ΔϔϟΎΨϣ ϱ ϖΛϮΗ ϥ ϡϮϴϟ ϚϨϜϤϳ "ϝϭΆδϣ ϦρϮϣ Ϟϛ" ϥϷ
ςΨϟ ϰϠϋ ΎϨΑ ϝΎμΗϻ ήΒϋ ϭ ˬΕΎΑΎΨΘϧϻ ΔΒϗήϣ ΔϴϠϤόΑ ιΎΨϟ ϲϧϭήΘϜϟϻ ϊϗϮϤϟ ϰϠϋ ΎϫΪΠΗ
71-121408 ϦΧΎδϟ
observe@ladeleb.org :ϲϧϭήΘϜϟϹ ΪϳήΒϟ
www.observe.ladeleb.org :ϲϧϭήΘϜϟϹ ϊϗϮϤϟ
ΎϨόϣ ϞλϮΗ
:ΔϣΎόϟ ΕΎϗϼόϟϭ ϡϼϋϹ ϢδϘΑ ϝΎμΗϻ ˯ΎΟήϟ ˬΔϴόϤΠϟ ϊϣ ϞλϮΘΘϟ
01-741412
03871472 ΎΗϭέΎΑ ΎΘϳέ
03751696ήΤϟ Ϧϴϣήϧ
03709061ΔϛήΣ ΎϤϳΩ

