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واخيرا تشكلت احلكومة وبدأت عملية منحها الثقة الطريق الدستورية العادية ،وبالتالي بات اطالق
التحضيرات لالنتخابات البلدية مسألة ضرورية وملحة.
كانت اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات تتمنى ان تنطلق ورشة اقرار قانون الالمركزية االدارية
كخطوة سابقة الصالح قانون البلديات عموما ،مبا في ذلك آلية انتخاب اجملالس البلدية .اال ان الوقت بات
داهما ،ولكي ال يتم تأجيل االنتخابات البلدية التي تستحق ابتداءا من الثاني من شهر ايار املقبل ،ال بد من
العمل مباشرة على اصالح بعض املواد في القانون اخلاصة باالنتخابات.
هذا وكانت اجلمعية قد باشرت االعداد لالنتخابات البلدية منذ حوالي الثالثة اشهر .حيث نظمت لقاءات مع
خبراء محليني ودوليني ورؤوساء بلديات من ذوي التجارب في هذا اجملال .كما شكلت جلنة من ذوي االختصاص
لصياغة مسودة مشروع قانون النتخاب البلديات ليشكل اداة الضغط والتأثير على صناع القرار.
فضال عن هذه اخلطوات الهامة ،اعدت اجلمعية استرتيجية مزدوجة لتعزيز دميقراطية االنتخابات الاللبلدية،
تتجه االولى نحو صانعي القرار القرار التعديالت الالزمة على القانون ،ونحو املواطنني لتعزيز الثقافة
االنتخابية اكثر فاكثر وتعزيزا للدميقراطية في البالد ،اما الثانية فتسير نحو اعداد اخلطة الوطنية ملراقبة
االنتخابات قبل واثناء االقفتراع.
اننا اذ نأمل ان نتمكن من ان جتري االنتخابات في مواعيدها من دون تأجيل مع القدرة على اقرار التعدبالت
الضرورية على الية االنتخاب ،نتطلع الى مشاركة اكبر عدد من اجلمعيات واملتطوعني لكي منكن من مراقبة
االنتخابات حرصا على دميقراطيتها ونزاهتها وحر يتها.
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احلق الذي يك ًفله القانون
مراقبة اإلنتخابات من املطلب احملق إلى ٍِ
لترسخ
جاءت املادة  20من قانون اإلنتخابات النيابية رقم 25/2008
ّ
حق اجملتمع املدني في مواكبة ومراقبة اإلنتخابات ومجرياتها .وكانت
«اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية اإلنتخابات» اول من أدخل
ثقافة مراقبة العملية اإلنتخابية منذ تأسيسها سنة  .1996وذلك
إميانا ً منها بأهمية دور اجملتمع املدني كعنصر أساسي ال غنى عنه في
عملية التحول الدميقراطي من خالل ضمان دميقراطية ونزاهة وشفافية
اإلنتخابات كعملية ينخرط فيها اجملتمع بكل فئاته من جهة ولتعزيز
احلريات اخلاصة والعامة وضمان التداول السلمي للسلطة وإلحترام
معايير ومبادئ اإلدارة الرشيدة من جهة أخرى.
إن «اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية اإلنتخابات» هي جمعية مدنية
غير حكومية ومستقلة ،التتوخى الربح ،متخصصة مبوضوع اإلنتخابات
ومدى إرتباطها بالدميقراطية .ومن إحدى أهدافها رفع الوعي اجملتمعي
بأهمية العمل اجلماعي املنظم من خالل نشر الثقافة اإلنتخابية بني
املواطنني وتعريفهم بحقوقهم للدفاع عنها من خالل تدريب وتأهيل
مراقبني متطوعني بهدف إيجاد فريق عمل كفوء وفاعل ليراقب سير
العمليات اإلنتخابية بكافة مراحلها.
كما عملت اجلمعية من أجل إدخال املبادئ اإلصالحية على قانون
اإلنتخابات النيابية على اعتبار هذه اإلصالحات وسيلة تضمن
للمواطن حقوقه املدنية والسياسية وتصون حرياته العامة واخلاصة.
وقد أطلقت اجلمعية لتحقيق هذه االهداف «احلملة املدنية لإلصالح
اإلنتخابي» سنة  ،2006كوسيلة للضغط على اجمللس النيابي .لقد

قامت احلملة املدنية بالعديد من النشاطات والتحركات ،لعل أهمها
تسليم القيادات اللبنانية املتوجهة إلى مؤمتر الدوحة ملفا ً يتضمن
طروحات اجلمعية حول إصالح األطر اإلنتخابية في خطوة غير مسبوقة
بتاريخ العمل املدني في لبنان حيث يُشارك اجملتمع املدني في النقاش
حول اإلصالح اإلنتخابي.
و»حتت شعار خلي عينك عليها» راقبت اجلمعية و»التحالف اللبناني
ملراقبة اإلنتخابات» الذي يضم أكثر من  70منظمة من منظمات
اجملتمع املدني واجلامعات ،اإلنتخابات النيابية اللبنانية  2009معتمدة
على منهجية علمية ملتابعة ومراقبة احلمالت اإلنتخابات قبل وخالل
يوم اإلقتراع .تضمنت املنهجية معايير تتناسب مع املعايير الدولية
لدميقراطية اإلنتخابات وتستهدف كل من االدارة املشرفة على
االنتخابات ،واالحزاب والقوى السياسية املنخرطة فيها ،ووسائل االعالم
والناخبني1 Pic .
وقد صدر عن التحالف بيانات وثالثة تقارير خالل رصد للحمالت
االنتخابية وثالثة بيانات في يوم االقتراع دونت فيها اخملالفات املرصودة
من قبل فريق عملها ومتطوعيها البالغ عددهم حوالي  2200مراقب
متطوع من كافة الدوائر اإلنتخابية .وتنكب اجلمعية حاليا على اعداد
التقرير النهائي املفصل حيث تقوم بالتدقيق للتأكد من صحة اخملالفات
والشكاوى التي رصدتها ودونتها فرقها عبر أدوات توثيق خاصة .وتعهدت
اجلمعية أن تضع بتصرف اجمللس الدستوري كل املعطيات املتوفرة لديها
للنظر في الطعون النيابية املقدمة اليه من قبل املرشحني الفائزين
والراسبني..

بني االنتخابات النيابية واالنتخابات البلدية :املسيرة مستمرة
وتعتبر ”اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات» أن اإلنتخابات
بأنواعها اخملتلفة هي إحدى أهم مقومات احلياة الدميقراطية وتشكل
اساس احلكم الصالح .ومبا أنها ترى ان البلدية هي حلقة مركزية من
حلقات التنمية احمللية ،تساهم في تطور اجملتمع احمللي ومنائه ،ملا متثله
من مقومات شرعية السلطة احمللية املنتخبة في اطار عملية انتخابات
عامة .لذك ارتأت اجلمعية ايالء االنتخابات البلدية اإلهتمام منذ العام
 ،1997حيث اطلقت اكبر حملة مدنية بتاريخ العمل املدني في لبنان.
فكانت حملة « بلدي بلدتي بلديتي « التي انطلقت بالتعاون مع هيئات
اجملتمع املدني للحث على إجراء اإلنتخابات البلدية والتي أجريت بالفعل
في العام  1998بعد طول إنقطاع دام اكثر من خمس وثالثني سنة.
فقامت اجلمعية مبراقبة سير العملية اإلنتخابية.
وفي نيسان  2008انطلقت اجلمعية بعمل دؤوب الصالح القانون البلدي
من خالل القيام مبشاورات وأبحاث ودراسات حول إصالح القانون البلدي

املرعي ،فنظمت في أيلول  2008برعاية «املؤسسة الدولية لألنظمة
اإلنتخابية» عدة ورشات عمل وحلقات بحث ركزت حول « أهمية
الالمركزية اإلدارية ومدى تأثيرها على احلياة السياسية اللبنانية وإصالح
العمل البلدي « مبشاركة رؤوساء وأعضاء اجملالس البلدية في لبنان .وقد
نتج عن هذه احللقات إصدارات حول إصالح األطر اإلنتخابية للبلدية
التي اكدت على أهمية اعتماد الالمركزية اإلدارية املوسعة في لبنان ،مبا
ينسجم اصال مع التوجهات االصالحية التي اقرها اتفاق الطائفPic2.
وتعمل اجلمعية حاليا مع شركائها على صياغة مسودة اإلصالحات
اخلاصة باحلملة املدنية لإلصالح اإلنتخابي والتي توصلت اليها بعد عدة
ورشات عمل شارك فيها خبراء وجمعيات مدنية محلية وأجنبية تُعنى
بإصالح قانون البلديات وبحضور معالي وزير الداخلية والبلديات األستاذ
زياد بارود .على أن يتم طرح مسودة اإلصالحات هذه من خالل حملة
تشمل كافة املناطق اللبنانيةPic3.
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أبرز املبادئ اإلصالحية التي طرحتها اجلمعية
اعتماد نظام اإلنتخاب النسبي – تشكيل الهيئة املستقلة إلدارة اإلنتخابات في لبنان – توزيع الدوائر بشكل يضمن العدالة واملساواة في توزيع
املقاعد والناخبني .وضع سقف لالنفاق االنتخابي ومعايير لتنظيم االعالم واالعالن والدعاية االنتخابية ،تعزيز مشاركة املرأة عبر اعتماد الكوتا
النسائية – وخفض سن االقتراع الى  18سنة وتسهيل مشاركة االشخاص ذوي اإلحتياجات واعتماد قسيمة اإلقتراع املوحدة املطبوعة سلفا ً

اإلصالحات املقترحة واملرتبطة
بإصالح قانون البلديات
في تطوير العمل البلدي
تعزيز صالحيات إحتاد البلديات
– وحتديد صالحيات ودور اجمللس
البلدي – وضع معايير خاصة
للحدود اجلغرافية إلحتاد البلديات
– القيام باالصالحات اإلدارية
واإلجرائية التي من شأنها توسيع
صالحيات اجمللس البلدي ورفع
الرقابة املسبقة عن أعماله
واعتماد الرقابة الالحقة وتوفير
القدر الكافي من اإلستقاللية
اإلدارية واملالية للمجالس البلدية
باالضافة الى تطبيق القرارات
اخلاصة بتسهيل مشاركة
االشخاص ذوي اإلحتياجات
اإلضافية من خالل جتهيز املراكز
واعتماد آليات خاصة بذلك–
استكمال التعديالت الدستورية
خلفض سن اإلقتراع.
في تنظيم االنتخابات البلدية
تطالب اجلمعية باعتماد نظام
التمثيل النسبي حاصة للبلديات
الكبيرة ( 18مقعد وما فوق)
وبوضع سقف لإلنفاق اإلنتخابي –
وتنظيم اإلعالم واالعالن والدعية
اإلنتخابية – واقرار الهيئة

املستقلة املنظمة واملشرفة على
االنتخابات.
ومن املطالب التي تراها اجلمعية
ضرورية هي اإلنتخاب في أماكن
السكن – ورفع قيد الترشح
عن أساتذة التعليم الثانوي
واالساتذة اجلامعيني– واعتماد
مكننة اإلنتخابات – وتقصير والية
اجمللس البلدي – والسماح للقوات
املسلحة باملشاركة في االنتخابات
وكذلك بالنسبة للموقفني الذين
لم تصدر احكام بحقهم عمال
مببدأ قرينة البرائة.
ومبا أن التوعية على اإلنتخابات
تأخذ حيزا كبيرا في اإلختيار
والتنمية احمللية فإن اجلمعية
وضعت خطة متكاملة تتضمن
التثقيف والتدريب واكتساب
املهارات الدميقراطية ،وأخذت هذه
اخلطة أشكال عدة منها:
البدء مبشروع حتت عنوان « املناصرة
إلصالح القوانني اإلنتخابية من
أجل دميقراطية مستدامة في
لبنان» بالتعاون مع اإلحتاد االوروبي
يهدف إلى متكني مجموعات
من الفئات الشبابية الفعالة
والناشطة ضمن املناطق اللبنانية
وتنمية قدراتها حول القوانني

اإلنتخابية من أجل دميقراطية
مستدامة في لبنان.
تنظيم ندوات تشمل األقضية
اللبنانية يشارك فيها رؤوساء
وأعضاء اجملالس البلدية تطرح
اجلمعية من خاللها إصالحاتها
القانونية وتفتح باب النقاش
حولها مبا يعزز مشاركة اجملتمع
املدني بصورة فعالة في تعميم
الفكر الدميقراطي على املستوى
احمللي.
تنظيم لقاءات مع اللجان النيابية
ملناقشة اإلصالحات والسعي
لتنفيذها إنطالقا ً من اجمللس
النيابي اللبناني.
إطالق «حملة املدافعة عن إصالح
قانون اإلنتخابات البلدية» ابتداءا
من شهر تشرين الثاني والتي
ستشارك فيها كافة اجلهات
املعنية من بينها وسائل اإلعالم
والقوى امليدانية والسياسية
والنقابية ،وقوى الضغط وصانعي
القرار وصوال إلى ضمان معايير
النزاهة الشفافية والدميقراطية
في العملية اإلنتخابية.
باإلضافة إلى العديد من البرامج
التحضيرية إلدارة العملية
اإلنتخابية في املرحلة القادمة من
خالل مراقبة اإلنتخابات البلدية.
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