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معا من اجل نزاهة االنتخاب وحرية االختيار
اعزائي القراء
يشرفني ان اضع بني ايديكم العدد االول من النشرة الدورية التي تصدرها «اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات» في اطار التحضيرات
الوطنية التي تقوم بها ملراقبة عملية االنتخابات املقبلة ،حتى  7حزيران .2009
اود في مستهل هذا العدد ان اتوجه بجزيل الشكر الى فريق العمل في اجلمعية الذي يعمل بكد وجهد واصال الليل مع النهار لوضع اخلطط
والبرامج ولتأمني مستلزمات جناح عملية املراقبة.
كما ال بد من التوجه بالشكر الى املنظمات االهلية املنضوية في «التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات» السيما تلك التي تقدمت مبراكزها في
االقضية وباملتطوعني للقيام باملراقبة يوم االنتخابات .بفضل جهود هؤالء واخالصهم تصلكم هذه النشرة التي اريد لها ان تشكل وسيلة للتواصل
معكم.
اعزائي القراء
ترتدي عملية مراقبة االنتخابات لهذا العام اهمية كبيرة كونها جتري بعد دوامة من االزمات السياسية ودورات عنف عصفت بالبالد خالل السنوات
اخلمس املاضية والتي كادت ان تطيح بالسلم االهلي .ان الوسيلة االفضل لتبيان مستوى الدعم الذي يحظى به اي مشروع سياسي هي االنتخابات.
اال ان االنتخابات ،ولكي تأتي تعبيرا صادقا عن الواقع واحلقيقة ،يجب ان تكون دميقراطية وحرة ونزيهة.
هذه االنتخابات ،وان كانت جتري ولبنان قد حترر من االحتالالت والوصايات اخلارجية ،اال انها جتري في ظل اجواء سياسية ملبدة ،محليا واقليميا ،وفي
ظل انقسام وطني حاد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الشائكة واحلساسة الوطنية واالقتصادية.
كما وانها جتري في ظل قانون ينطوي على انتهاكات للدميقراطية من خالل اعتماد النظام االكثري وغياب عدالة التمثيل من خالل توزيع الدوائر الذي
اعتمد في الدوحة.
كما وتغيب عنها االليات التي تضمن نزاهتها وحريتها من خالل عدم اقرار الهيئة املستقلة املشرفة على االنتخابات واسقاط استخدام القوائم
املعدة سلفا.
اال انها املرة االولى التي ينص القانون فيها على آليات ملراقبة االنفاق واالعالم واالعالن االنتخابيني وقد تشكلت وفق القانون هيئة لالشراف على
احلمالت االنتخابية من شخصيات مستقلة من ذوي االختصاص واخلبرة ،تعمل حتت اشراف وزير الداخلية ،من مهامها مراقبة االنفاق على احلمالت
واستخدام االعالم واالعالن.
انها املرة االولى التي ستجري عملية املراقبة من قبل اجملتمع املدني وقد نص عليها القانون صراحة ،في املادة  20من قانون االنتخابات .2008 /25
فقد جرت مراقبة االنتخابات سابقا خالفا الرادة وزارة الداخلية السيما في العامني  1996و ،2000و بعدما حصلت اجلمعية على العلم واخلبر في
العام  2005وفي االنتخابات الفرعية عام .2007
واخيرا ،انها املرة االولى التي حتصل فيها االنتخابات في يوم واحد ،ما سيرتب اعباء كبيرة مادية وتقنية لعل اهمها هي في قدرة اجلمعية على تعبئة
وتدريب وتنظيم  3000مراقب متطوع محايد.
تشكل االنتخابات النيابية اساس النظام الدميقراطي وهي تعبير عن حق كل مواطن في ممارسة العمل السياسي والتعبير عن وجهة نظره بشكل
حر ومستقل.
اال انها واجب كل مواطن يؤمن بالقدرة على التغيير نحو االفضل من خالل العمل السياسي املدني.
اننا في «اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات» اذ نعمل من اجل ضمان القدر املقبول من شفافية وحرية ونزاهة االنتخاب ،وبالتعاون مع
عدد كبير من اجلمعيات املدنية املنضوية في اطار «التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات» ،نعدكم بان نتحلى باكبر قدر من الشفافية واحلياد باملراقبة،
وندعوكم للمشاركة معنا في اجناز هذه املهمة الوطنية والهامة.
كما ندعوكم للمشاركة الكثيفة يوم االنتخاب الختيار االشخاص املناسبني مبا يضمن مستقبل الوطن احلر واملزدهر بكل ابنائه والعصي على كل
اعدائه.
فإلى السابع من حزيران في صناديق االقتراع

زياد عبد الصمد
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عملية مراقبة االنتخابات النيابية 2009
املعرفة هي القوة األكثر دميوقراطية (الفني توفلر)
االنتخابات هي تعبير عن ارادة املواطنني الذين ميلكون القدرة على تغيير التاريخ ووضع السياسات وأهدافها.
االنتخابات البرملانية القادمة ستشكل سابقة من نوعها ،وذلك من حيث طبيعة اإلصالحات التي أدخلت عليها حديثاً ،ولو لم يكن القانون
اإلنتخابي احلالي يلبي طموحاتنا اإلصالحية.
هذه اإلصالحات تشمل دور اجملتمع املدني في مواكبة ومراقبة االنتخابات بحسب املادة  20من القانون احلالي ،الذي ينص ايضا على اجرائها في يوم
واحد.
على ضوء هذه االصالحات وأهميتها سيكون تقرير «انتخابات  7حزيران  »2009مبثابة تتويج سنوات طويلة من عمل «اجلمعية اللبنانية من اجل
دميوقراطية االنتخابات» واجملتمع املدني اللبناني إلدخال مراقبة االنتخابات كعنصر رئيسي في العملية الدميقراطية في لبنان.
اتخذت اجلمعية هذه السنة ،خيارا ً استراتيجيا ً مبراقبة العملية اإلنتخابية قبل وخالل يوم اإلقتراع .وتسعى اجلمعية في الـ 2009مراقبة إدارة
اإلنتخابات من قبل وزارة الداخلية وهيئة اإلشراف واجلهات األمنية وباقي املعنيني ،التغطية اإلعالمية وتطبيقها للقانون ،احلمالت اإلنتخابية من قبل
املرشحني واجلهات السياسية ،باإلضافة إلى النظر في تعاطي املواطنني مع اإلصالحات والقانون اإلنتخابي احلالي.
على املستوى التنفيذي« ،اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات» وفريق عمل مراقبة االنتخابات سيسعون إلى:
•استقطاب مراقبني 3000 :مراقب مستقل و كفوء يوزّع في الدوائر االنتخابية كافة.
•تنسيق دوائر االنتخابات 24 :مكتب في الدوائر االنتخابية مهمتها رصد مخالفات القانون في مرحلة ما قبل االنتخابات كما ومراقبة يوم االنتخابات.
•بناء قدرات منسقي املناطق واملراقبني 200 :ورشة عمل تستهدف مراقبني محتملني وتنقل املعرفة حول القانون اإلنتخابي ومنهجية مراقبة قبل
وخالل بوم االقتراع.
•التواصل  :استراتيجية إعالمية للتعاطي مع الشأن العام ومشاركة التقارير مع املواطنني بشكل متواصل ودقيق .وسائل التواصل تتضمن
استخدام موقع الكتروني حديث ( )www.observe.ladeleb.orgباالضافة الى نشرة اسبوعية وبيانات صحافية أسبوعية
•التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات  :توسيع التحالف لضم اكبر عدد من اجلمعيات واجلامعات لزيادة مشاركة اجملتمع املدني وضمان التواجد في
كافة الدوائر االنتخابية.
•مراقبة منهجية لكافة األطراف املعنية بإدارة اإلنتخابات واحلمالت اإلنتخابية من مخالفات وإنفاق إنتخابي وتطبيق القانون من قبل وسائل اإلعالم
باإلضافة إلى تعاطي املواطنني مع العملية اإلنتخابية.
تتحقق اهداف عملية مراقبة االنتخابات عندما يعتبر «كل مواطن» نفسه مسؤوال عن مراقبة تطبيق القانون االنتخابي.
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تعريف التحالف اللبناني ملراقبة اإلنتخابات واهدافه
نشأ التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات العام  2005بغاية مراقبة دميقراطية وشفافية ونزاهة العملية اإلنتخابية على جميع األراضي اللبنانية من
أجل تعزيز النظام الدميقراطي وتطبيق القوانني.
ان االنتخابات النيابية للعام  2009هي االولى التي ستجري في يوم واحد على جميع االراضي اللبنانية ويتضمن القانون اإلنتخابي اجلديد 2008/25
الصادر في  2008/10/18عدد من االصالحات ترتّب على هيئات اجملتمع املدني استراتيجيات وأساليب جديدة في املراقبة تتماشى مع تلك االصالحات.
مما يتطلب قدرات متقنة لرصد اخملالفات واخللل في تطبيق القانون التي قد حتصل قبل وخالل اليوم اإلنتخابي في  7حزيران .2009
يسعى التحالف هذا العام الى توسيع اطاره وتفعيل مشاركة أعضائه حيث أن جناح املراقبة ومشروعية التقرير النهائي مرتبطة بفعالية دور
التحالف وقدرته على استقطاب وتدريب أكبر عدد من املراقبني في جميع الدوائر اإلنتخابية حتضيرا ً إلصدار تقرير نهائي شفاف ،شامل وغير مسيس.
علمأ بأن قانون اإلنتخاب احلالي ،في املادة  20يعطي احلق «لهيئات اجملتمع املدني ذات االختصاص مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها»...
سعت اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات ،منذ تأسيسها عام  ،1996ملمارسة حقها املدني والسياسي مبراقبة اإلنتخابات .عندما
ضم اكثر من  32جمعية وجامعة وك ّرس
استجابت احلكومة ملطلب اجلمعية سنة  ،2005أطلقت مبادرة «التحالف اللبناني ملراقبة اإلنتخابات» الذي ّ
اهمية تشبيك هيئات اجملتمع املدني وعزز دورها في ارساء شفافية االنتخابات.
تؤمن «اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات» أن انضمام كافة الشركاء في اجملتمع املدني والعمل في إطار موحد يفعل دور التحالف
ويعزز فعالية ومصداقية العملية كي يأخذ التحالف الطابع الوطني وان يكون متواجدا في جميع االقضية والدوائر االنتخابية.
لذلك تتوجه «اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات» بدعوة كافة منظمات اجملتمع املدني واملؤسسات التربوية واملراكز الثقافية للعمل
معا» في اطار «التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات» بهدف اجناحه واضفاء املزيد من الشفافية على طابعه كي يكون التقرير الذي سيصدر عن
اجلمعية بعد االنتخابات مبثابة تقرير صادرعن الشعب اللبناني كافة.
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ميثاق تعاون بني اجملموعات املك ّونة للتحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات
ان اجملموعات املو ّقعة ادناه ،من جامعات ومراكز دراسات ومنظمات غير حكومية ،اميانا منها بأهمية االنتخابات العامة وضرورة اجرائها في مواعيدها
القانونية ،في اطار تشريعي وتنظيمي مرجتى من صحة التمثيل،
واعتقادا منها بأن مواكبة االستحقاق االنتخابي في العام  2009تتط ّلب تضافر جهود جميع املعنيني و /او املهتمني بانتخابات حرة ،عادلة ونزيهة،
بشكل يتناسب فعال مع اهمية االستحقاق االتي،
ومساهمة منها ،كقوى ح ّية في اجملتمع اللبناني ،في عمل ّية مراقبة االنتخابات ،ان على مستوى قانون االنتخاب ،او على مستوى االعداد لالنتخابات
واالشراف عليه ،او على مستوى العملية االنتخابية او على مستوى النتائج والطعون،
فقد قررت اجملموعات املوقعة ادناه التكتل ضمن شبكة محددة البرنامج واالهداف ،تدعى «التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات» («التحالف») ،يهدف
الى اشراك اكبر عدد ممكن من اجملموعات املنظمة املستقلة غير املرتبطة بأحزاب وتيارات سياسية و /أو مبرشحني ،والتنسيق فيما بينها في سبيل
مراقبة االنتخابات العامة القادمة بكل مراحلها وتعابيرها ،مع محافظة كل مجموعة على استقالليتها ،وكذلك ،تبادل اخلبرات واملعارف والتقنيات
بني اجملموعات اخملتلفة وتشكيل مجموعة مراقبني محليني مد ّربني يراقبون االنتخابات في كل املناطق وعلى كافة املراحل.
وقد وضع املشاركون في التحالف ميثاقا» للتحالف فيما بينهم ،توافقوا على بنوده االساسية االتية:
 .1ينشأ التحالف فورا» ويعلن عنه في االعالم مبشاركة جميع اعضائه ،وتكون مدة عمله محصورة راهنا ،باالنتخابات العامة  ،2009على ان يصار الى
البحث في مصير استمراره على ضوء النتائج التي يحرزها في حينه.
 .2حتافظ كل مجموعة منضوية في اطار التحالف على استقالليتها التامة ،ويعود لها ان تقوم باملشاريع والبرامج التي تراها مناسبة في اطار
عملها ،مع مراعاة اخلطوط العريضة خلطط عمل التحالف.
 .3يبقى التحالف مفتوحا» النضمام مجموعات اخرى اليه الحقا» ،شرط عدم ابداء احد االعضاء ممانعة مشروعة ومع ّللة.
 .4ال يفرض على اي مشارك في التحالف اية مساهمة مالية من اي نوع كان ،ما لم تكن في اطار مشروع مشترك او في اطار برنامج يتفق عليه في
حينه.
 .5توخيا» للدقة وحلياد التحالف ،متتنع اجملموعات املشاركة عن التصريح االعالمي والنشر باسم التحالف اال مبوجب بيانات تصدر عن هيئة التنسيق،
على ان تراعي تلك البيانات اخلطوط العريضة لهذا امليثاق.
ّ
تضم  ............مندوبني عن اجملموعات املشاركة فيه ،وتؤمن التنسيق العام اجلمعية اللبنانية من اجل
مصغرة
.6تشرف على التحالف هيئة تنسيق
ّ
تؤمن ايضا» املق ّر الرئيسي والسكريتاريا.
دميقراطية االنتخابات التي ّ
 .7تنشأ ،ضمن التحالف ،هيئة استشارية تضم شخصيات بارزة معنية بالشأن العام مشهود لها بخبرتها ونزاهتها ،تعود اليها هيئة التنسيق في
برامجها وخطط عملها .على ان تقترح «هيئة التنسيق» اسماء اعضاء «الهيئة االستشارية» ويجري اختيارهم بالتوافق مع اعضاء «التحالف».
 .8تنشأ ايضا» ،على ضوء احلاجات ،هيئات متخصصة اخرى تعمل على تنفيذ برامج وخطط العمل.
التاريخ_____________________________________________________________ :
اسم املسؤول في اجلهة:
التوقيع:

____________________________________________________

_____________________________________________________________
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ΐϗήϣ ΓέΎϤΘγ
ϲΛϼΜϟ Ϣγϻ
ΩϼϴϤϟ ΦϳέΎΗ
ϡΪϟ ΔΌϓ
ϒΗΎϬϟ Ϣϗέ
ϲϧϭήΘϜϟϻ ΪϳήΒϟ
ϦϜδϟ ϥϮϨϋ
˯ΎπϘϟ
ΔϴΑΎΨΘϧϻ ΓήΪϟ
ωϮτΘϣ ϡ ΐδΘϨϣ
ΏΎδΘϧϻ ΦϳέΎΗ
ϞϤόϟ ωϮϧ
ϞϤόϟ ϥΎϜϣ
-1
-2
-3
-4
-5
1
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ΔϘΑΎγ ΕΎϛέΎθϣ
ΔϴϧΎϨΒϠϟ ΔϴόϤΠϟ ϊϣ
ΔϴρήϘϤϳΪϟ
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ˮ (ΔϳΪϠΑ ϭ ΔϴΑΎϴϧ) ΔϴΑΎΨΘϧϻ ΔϴϠϤόϟ ΖΒϗέϭ ϖΒγ Ϟϫ
ϼϛ
Ϣόϧ
……………………………………………ΔϘτϨϤϟϭ ΔϨδϟ ΪϳΪΤΗ ˯ΎΟήϟ
ˮΕΎΑΎΨΘϧϻ ΔΒϗήϣ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϙέΎθΗ ϥ ΩήΗ Ϟϫ
ϼϛ
Ϣόϧ
………………………………………………………………..ΫΎϤϟ
ϼϛ

Ϣόϧ

ˮϯήΧ ΔϴϠϫ ΕΎϴόϤΟ ϲϓ Ϯπϋ Ζϧ Ϟϫ

………………….…………………………………………….ΩΪΣ
ϼϛ

Ϣόϧ

ˮϲγΎϴγ ΏΰΣ ϲϓ Ϯπϋ Ζϧ Ϟϫ

………………………………………………………………..ΩΪΣ
ϼϛ

Ϣόϧ ˮΔϴγΎϴδϟ ΕέΎϴΘϟ ϭ ΏΰΣϻ ΪΣ ϲϓ ςηΎϧ Ζϧ Ϟϫ

………………………………………………………………..ΩΪΣ
ˮ ϚϳήΑ ˬΐϗήϤϟ ΕΎϔλ ϲϫ Ύϣ
...……………………………………………………………………
ˮΔΒϗήϤϟ ϝϼΧ ΎϬϣΪΨΘγ ϚϨϜϤϳϭ ΎϬΑ ϊΘϤΘΗ ϲΘϟ ΕέΎϬϤϟ ϲϫ Ύϣ
………………………………………………………………………
ϑϮγ ΔϴόϤΠϟ ϥ ΎϤϠϋ) ˮΔϴΑΎΨΘϧϻ ΔΒϗήϤϟ ˯ΎϨΛ ΎϬϟΎϤόΘγ ϲϓ ΐϏήΗϭ ΓέΎϴγ ϚϳΪϟ Ϟϫ
ϼϛ
Ϣόϧ
(ΩϮϗϮϟ ΔϔϠϛ ϦϣΆΗ
ΎϬΘΣϮϟ Ϣϗέ Ϯϫ Ύϣ
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إجنازات عملية املراقبة في الشهر األول
بدأ فريق عمل مراقبة إنتخابات  2009بداية شهر آذار بكثير من اجلهد والعمل الدؤوب ،واستطاع حتقيق اإلجنازات التالية:
• إستقطاب ما يقارب  1000مراقب متطوع في كافة الدوائر اإلنتخابية ،من خالل لقاءات في اجلامعات ومعارض عامة.
• تطوير املواد التدريبية لورشتي عمل يشارك فيها كل املراقبني :ورشة تختص في القانون اإلنتخابي وورشة في مهارات مراقبة
قبل وخالل يوم اإلقتراع .وقد متّ تنفيذ ما يقارب  20ورشة عمل في كافة الدوائر.
• تطوير منهجية ملراقبة اإلنتخابات قبل وخالل يوم اإلقتراع مع كافة أدوات التوثيق والتدقيق وذلك في اجملاالت التالية :إدارة
اإلنتخابات ،احلمالت اإلنتخابية ،اإلعالم اإلنتخابي وتعاطي املواطنني .تبدأ عملية املراقبة رسميا ً في  7نيسان  2009عند إغالق
باب الترشيحات.
باملعدات الالزمة في مكاتب جمعيات تدخل
• استقطاب  24منسق دائرة مستقل وتدريبهم ،كما وفتح  24مكتب دائرة وجتهيزه
ّ
ضمن التحالف وأخرى تابعة للجمعية.
• استقطاب  55جمعية مدنية و 8جامعات في التحالف اللبناني ملراقبة اإلنتخابات وتنظيم  3لقاءات لتعزيز التواصل والتعاون
في ما بينها.
وفعال ووضع تنظيم إداري وخطط فريق عمل املنسقية العامة :وحدة اإلستقطاب،
• تطوير وتثبيت نظام مالي وإداري شفاف ّ
وحدة التدريب ،وحدة التواصل ،وحدة تنسيق التحالف ،وحدة املالية ووحدة مراقبة اإلعالم.
ميكنك أن تساهم في عملية مراقبة اإلنتخابات من خالل:
• ملئ استمارة املراقب واإلنضمام إلى فريق املراقبني قبل وخالل يوم اإلقتراع.
• حث مجموعات وأشخاص لإلنضمام إلى فريق املراقبني.
• استقطاب جمعيات مدنية لإلنضمام إلى التحالف اللبناني ملراقبة اإلنتخابات.
• تنظيم ورشات عمل ملراقبني جدد في الدوائر.
• رصد وتوثيق وإبالغ اجلمعية باخملالفات من خالل اإلتصال باخلط الساخن،
أو البريد اإللكترونيobserve@ladeleb.org :
أو من خالل املوقع اإللكترونيwww.observe.ladeleb.org :
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من هي اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية اإلنتخابات؟
LADE
تأسست «اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية اإلنتخابات» ،وهي جمعية مدنية مستقلة ال تتوخى الربح متخصصة مبوضوع
اإلنتخابات و مدى إرتباطها بالدميقراطية في لبنان ،من مجموعة ناشطني في احلقل العام في  13آذار .1996
تعنى اجلمعية مبراقبة سير العمليات اإلنتخابية على مختلف أنواعها ،دراسة األنظمة و القوانني املتعلقة باإلنتخابات كي
تتناسب مع املعايير الدولية لدميقراطية اإلنتخابات ،خاص ًة تللك التي تضمن حرية ،نزاهة وشفافية العملية اإلنتخابية ،على
اعتبار آلية اإلنتخابات واحدة من بني صفات احلكم الصالح.
تضم اجلمعية عدد من الباحثيني ،األكادمييني ،الصحافيني ،احملاميني ،طالب جامعات متخصصني كما عدد من ناشطي اجملتمع
املدني ،بهدف تثقيف املواطنني اللبنانيني على القضايا اإلنتخابية جلهة قانون اإلنتخاب ،حقوق الناخبني ومعايير املرشح
الصالح.
وقد استطاعت منذ بداية نشاطها الرقابي سنة  1996إدخال قانون اإلنتخاب إلى دائرة املناقشة العامة ،إصدار املبادىء التي
تشكل أسس اإلصالح اإلنتخابي في اجملالس النيابية والبلدية ،العمل على وضع ميثاق شرف إعالمي للعملية اإلنتخابية ،رفع
مستوى العملية الرقابية لإلنتخابات أدا ًء ودق ًة لضمان املوضوعية في وضع تقارير اإلنتهاكات واخملالفات.
تعمل اجلمعية مع عدد من جمعيات اجملتمع املدني في إطار حتالفني:
األول هو «التحالف اللبناني ملراقبة اإلنتخابات» ،وهو عبارة عن مشاركة أكثر من  55مجموعة من منظمات اجملتمع املدني
واجلامعات وغيرها من املؤسسات في حتمل مسؤوليتها الوطنية في مراقبة العملية اإلنتخابية بتنسيق اجلمعية اللبنانية من
أجل دميقراطية اإلنتخابات.
والثاني هو احلملة املدنية لإلصالح اإلنتخابي ،التي تهدف إلى:
•حث احلكومة ومجلس النواب اللبنانيني على مناقشة مسودة مشروع القانون اإلنتخابي املقدم من قبل الهيئة الوطنية.
•الضغط من أجل إدخال اإلصالحات الضرورية على قانون اإلنتخابات املقترح.
تعمل اجلمعية على نشر الوعي اإلنتخابي للعملية اإلنتخابية اآلتية من خالل دورات وورش عمل مستمرة ،ندوات ،كما وإصدار
العديد من الكتيبات التي يكون من شأنها اإلرتقاء بوعي الناخب وحثه على ضرورة ممارسة العملية اإلنتخابية العادلة كدعامة
اساسية للدميقراطية.
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الئحة اعضاء التحالف اللبناني ملراقبة انتخابات :2009
احتاد املقعدين اللبنانينيالتجمع النسائي الدميقراطياجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  -الفساداجلمعية اللبنانية حلقوق االنساناجلمعية اللبنانية للدراسات والتدريباجلمع ّية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات.اجلمعية النسائية للرعاية االجتماعيةاجلهد املشتركاحلركة الثقافية  -انطلياسالشبكة املسكونية ملناصرة االشخاص املع ّوقني-EDANالصالون االدبياجمللس النسائي اللبنانياملدرسة الوطنية االورثوذوكسيةاملركز اللبناني للدراساتاملنبر املدني االورومتوسطيالهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املـرأةاليد اخلضراءبرنامج العلوم السياسية والعالقات الدوليةفي اجلامعة اللبنانية االمركية – بيروت
برنامج التنشئة املواطنية – اجلامعة األنطونية.بلدتيتيار اجملتمع املدنيجذورجمعية االحتاد النسائي التقدمي في لبنانجمعية االحتاد النسائي للعامالت في الشمالجمعية التنمية الريفية واالجتماعيةجمعية اخلدمات االنسانية واالجتماعيةجمعية الشبيبة للمكفوفنيجمعية متكني املرأةجمعية متكني املرأة والشباب في تبنني واجلوار-جمعية تنمية املوارد احمللية – CREADEL

جمعية ذاكرة الغدجمعية كفى عنف واستغاللجمعية لبنان مسؤوليتنا االجتماعيةجمعية نافذة الى البيئةجمعية هيئة دعم امليناءحركة السالم الدائم– PPM-رابطة ابناء بنت جبيلرابطة اجلامعيني في الشمالشباب البلد – طرابلسشباب من اجل التسامحشبكة املنظمات العربية غير احلكومية للتنمية- ANNDصدىكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة البلمندكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة احلكمةكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة هايكازيانكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية في جامعة سيدةاللويزة
مبادرات للسالممدىمركز الدراسات االستراتيجية في الشرق االوسط - CESMOمنتدى التراث والثقافة الهرملمنتدى صور الثقافيمؤسسة مهاراتمؤسسة كنج لالمناءمؤسسة عاملميديا للتدريبنادي السالم وحقوق االنسان في اجلامعة االمركية في بيروت-نحو املواطنية

مالحظة :ان االسماء واردة بحسب التسلسل االبجدي كما ا ّن هذه الالئحة هي الالئحة االولية للتحالف وقد تنضم اليها اسماء جمعيات وجامعات
جديدة
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اعضاء الفريق االداري

االسم

البريد االلكتروني

الوحدة

نصار
يارا ّ

املديرة التنفيذية

جيلبار ضومط

املنسق العام

كارمن جحى

نائب املنسق العام

جوليا ابو كروم

املنسقة املالية واالدارية

		
رشا جندي

منسقة وحدة االستقطاب

عباس ابو زيد

منسق وحدة التدريب

ريتا باروتا

منسقة وحدة االعالم

زينة االعور

منسقة التحالف وحدة
اجلمعيات واجلامعات
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منسقو الدوائر
االسم

الدائرة االنتخابية

االسم

الدائرة االنتخابية

محمد جبارة

راشيا -بقاع الغربي

علي شرف الدين

صور

موسي ابراهيم

راشيا -بقاع الغربي

محمود وزان

بيروت

بشار حمزة

بعلبك

علي غصني

نبطية

احمد طفيلي

بعلبك

هيثم منقارة

طرابلس

علي جباق

بعلبك

طارق حداد

طرابلس

يوسف صفير

كسروان-جبيل

سامر فيصل

عليه

ريتا معلوف

كسروان-جبيل

جورج فرح

بترون

وليم محمود

منت

جنان فضالهلل

بترون

فرحات فرحات

جزين

عاصم شيا

الشوف

جورج رزق

عكار

هال ابو علي

الشوف

حنا جميل حنا

عكار

فادي درباس

منية-ضنية

اكرم شلهوب

عكار

حسن خزعل

بنت جبيل

فراس عالم

هرمل

محمد فواز

بنت جبيل

ليلى شاهني

هرمل

رمزي خوري

الكورة

حيدر عماش

صور

رازي عواضة

زحلة
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أعضاء الهيئة االدارية اجلديدة للجمعية
2009 آذار
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:لإلستفسار الرجاء االتصالل بقسم االعالم والعالقات العامة
اآلنسة ريتا باروتا03-751696 اآلنسة نرمني احلر03-871472

Sanayeh-Spears street-Union Bulding-5th Floor 01/741412 – 01/745623
www.observe.ladeleb.org - www.ladeleb.org
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