تقرير حول مراقبة الجمعية انتخابات نقابة المعلمين
بيروت في  23حزيران 2014

بداية تتق ّدم "الجمع ّية اللبنان ّية من أجل ديمقراطية االنتخابات" بالشكر الى نقابة المعلمين على دعوتھا المستمرة لھا منذ
العام  2006إلى اليوم من اجل مراقبة انتخابات النقابة.
ان الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات قد راقبت انتخابات النقابة في جميع مراحلھا ،حيث
راقبت انتخابات الدورة االولى وانتخابات الدورة الثانية التي جرت في  11ايار  2014في كل من محافظتي
بيروت وجبل لبنان ،وقد تأجّ لت حينھا في محافظة البقاع السباب لوجستية كما بررت النقابة ،وفازت
بالتزكية كل من مجالس طرابلس والنبطية وصيدا.
ھذا وقد جرت االنتخابات في محافظة البقاع يوم امس االحد في مركزي زحلة وبعلبك الھرمل.
وعليه تصدر الجمعية تقريرا موجزا حول مالحظاتھا العامة وتوصياتھا حول مجريات العملية االنتخابية في
كافة المحافظات التي راقبت فيھا اي في :محافظة جبل لبنان ،بيروت ومركزي البقاع.
في اداء المنظمين من النقابة:
استعمال بعض ممثلي النقابة نفوذھم للتأثيرعلى الناخبين )لوحظت في مركز بيروت(.
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في لوائح الشطب:
سُجل العديد من الحاالت التي لم ترد فيھا اسماء حاملي بطاقات النقابة على لوائح الشطب ،كما سجل العديد
من األخطاء المطبعية في األسماء الواردة على لوائح الشطب )كأخطاء في االسم الثالثي أو أخطاء ماديّة في
بعض األسماء(.
في تنظيم العملية االنتخابية وأداء ھيئات القلم:
 oال ّ
تأخر في فتح بعض أقالم االقتراع )قد وصل في مركز بعلبك الھرمل الى اكثر من ساعة(.
 oسجّ لت بعض حاالت الفوضى داخل أقالم االقتراع )كوجود أكثر من ناخب واحد داخل القلم في
الوقت نفسه(.
 oنقص ملحوظ في لوازم العملية االنتخابية في بعض المراكز)فقد لوحظ نقص في المغلفات واالختام
في مركز بعلبك الھرمل مثال(.
 oعدم التقيّد بالمادة  9من تعميم وزارة العمل "المرسوم  5755وقانون العمل  ،"1946وتسجيل ع ّدة
حاالت انتخاب خارج المعزل في جميع المراكز.
 oعدد كبير من حاالت الدخول الى أقالم االقتراع الشخاص من غير الناخبين أو المندوبين أو
المراقبين.
 oوضع بعض المعازل بطريقة غير مالئمة بما ال يؤمّن سرّ ية االقتراع.
 oترك رئيس القلم والھيئة للقلم لفترات من الزمن في بعض االقالم.
 oعدم اكتمال ھيئات القلم في عدد من األقالم )بعض ھيئات القلم كانت من دون مساعد(.

في أداء الناخبين:
 oسجّ لت حاالت عديدة من عدم دخول الناخبين وراء العازل.
 oتوجه الناخبين الى المندوبين الموجودين داخل أقالم االقتراع قبل التوجّ ه الى ھيئة القلم ،والتأ ّكد من
ورود أسمائھم على اللوائح الموجودة معھم.
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في أداء مندوبي المر ّ
شحين:
 oتوزيع لوائح االقتراع من قبل المندوبين داخل مراكز االقتراع وداخل قلم االقتراع نفسه في بعض
االحيان )كمركزي بعلبك الھرمل وجونية(.
 oاستقدام الناخبين بمجموعات ومرافقتھم من مدخل المركز الى داخل االقالم من قبل الماكينات
االنتخابية
 oمرافقة المندوبين للناخبين منذ وصولھم الى المركز والدخول معھم الى قلم االقتراع ،واعطاؤھم
التوجيھات لالقتراع.
ھذا وقد كانت عملية الفرز ھادئة نوعا ما ولم تشھد مخالفات تذكر.
من جھة اخرى يھ ّم الجمعية التذكير بأن لديھا عدد من المالحظات على القانون االنتخابي الذي تعتمده
النقابة السيما لجھة:
 oضرورة تحديد مھلة لسحب الترشيحات.
 oعدم اشتراط حصول النصاب الكتمال العملية االنتخابية.
 oتشكيل ھيئة مستقلة لتنظيم العملية االنتخابية من غير المرشحين على عضو ّية المجلس التنفيذي.
 oاعتماد نظام التمثيل النسبي بدل نظام التمثيل األكثري لتأمين تمثيل أدق وللمحافظة على حقوق
مختلف الجھات في الجسم النقابي.
صة أن معظم العاملين في حقل التعليم من
 oاعتماد الكوتا النسائية ) %30كحد ادنى( في الترشيح ،خا ّ
النساء.
 oالتأكد أن كا ّفة أقالم االقتراع مؤھلة لتسھيل مشاركة ذوي الحاجات اإلضافية )مثال إجراء
االنتخابات في باحة المدارس ال في الطوابق العليا.(...
 oبناء قدرات ھيئات القلم التابعة لوزارة العمل ،تالفيا للمخالفات الناجمة عن عدم او سوء معرفة
االصول والقوانين المرعية.
 oاعتماد لوائح مطبوعة مسبقا موحّ دة من قبل الھيئة المستقلة تتض ّمن كا ّفة اسماء المرشحين يستخدمھا
جميع الناخبين ،األمر الذي يحمي سرية االقتراع.
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