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فهرس
او ً
ال :المرتكزات الدستورية والقانونية التي تتناول عملية المراقبة
ثانيًا :المراقبة  /اإلشراف
ثالثًا :األسس والقواعد الخاصة بمراقبة االنتخابات في لبنان
رابعًا :المراقبة خالل فترة الحملة االنتخابية
خامس ًّا .1 :المراقبة خالل يوم االقتراع:

		

• محيط مركز االقتراع

		

• داخل مركز االقتراع

		

• داخل قلم االقتراع
 .2المراقبة أثناء الفرز

المالحق:
 -1ميثاق شرف المراقبين
ّ
تعهد المراقب/ة
-2
 -3استمارة المراقبة
 -4طريقة ارسال الرسائل القصيرة من قبل المراقبين الثابتين والمتجولين
 -5طريقة استعمال تطبيقة المراقبة من قبل المراقبين
 -6أداوت التوثيق والتدقيق
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عملية المراقبة
اوال :المرتكزات الدستورية والقانونية التي تتناول
ّ
مقدمة دستور الفقرة (ب)« :لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو عضو مؤسس وعامل
في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في
منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء».
المادة  20من قانون االنتخابات 1التي قوننت ألول مرة حق المجتمع المدني في
عملية المراقبة.
اإلعالن العالمي لحقون االنسان( 2المادة.)21
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 3المادة .)25
المادة  20من قانون االنتخابات رقم :25/2008يحق لهيئات المجتمع المدني
1
ذات االختصاص مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط اآلتية
مجتمعة:

أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية ال تتوخى الربح ،وأن تكون قد أودعت أوراق تأسيسها أصو ً
ال قبل
ثالث سنوات على االقل من موعد تقديم الطلب.
أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي ،وأن ال تضم في هيئتها االدارية أي مرشح لالنتخابات.
أن ينص نظامها االساسي ،في السنوات الثالث االخيرة على االقل ،على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو
بحقوق االنسان أو باالنتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقًا للوائح المودعة أصو ً
ال لدى المراجع الرسمية ذات االختصاص
مئة منتسب على االقل بتاريخ تقديم الطلب.
أن تلتزم هيئتها االدارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ «الوزارة».
تدرس الوزارة طلبات االعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط أعاله ،ويعود لها أن تقبل الطلب أو
ترفضه وفي حال قبول الطلب ،تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات
تصدر عن الوزارة قبل موعد االنتخابات بشهر على االقل.
يعود للوزارة أن تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية باالنتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة
العملية االنتخابية وفقًا لشروط تحددها في حينه.

اإلعالن العالمي لحقون االنسان 1948
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المادة :21
 .1لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون
في حرية.
 .2لكل شخص ،بالتساوي مع اآلخرين ،حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
 .3إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى
دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث
ضمان حرية التصويت.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
3
المادة  :25يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة  ،2الحقوق التالية،

4

االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز( 4المادة .)6
اتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة( 5المادة )7

ثانيا :المراقبة  /اإلشراف
الفرق بين اإلشراف على االنتخابات والرقابة على االنتخابات؟
وزارة الداخلية والبلديات تقوم بالتنظيم وباإلدراة واإلشراف التام على االنتخابات
في لبنان وكذلك تقوم هيئة االشراف على الحملة االنتخابية باالشراف على حمالت
المرشحين وهي هيئة ال تزال مرتبطة بوزارة الداخلية.
المراقبة يقوم بها المجتمع المدني.

التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب ،في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين
وبالتصويت السري ،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له ،على قدم المساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز 1963
4
 المادة  :6ال يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل االثني في تمتع أي شخص بالحقوق
السياسية وحقوق المواطنة في بلده ،وال سيما حق االشتراك في االنتخابات باالقتراع العام المتساوي
واإلسهام في الحكم .ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
5
المادة  :7تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة
السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل ،الحق في
(أ) التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب
أعضاؤها باالقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة
على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
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لماذا نراقب؟
•ان حق االقتراع هو من ابرز الحقوق السياسية للمواطنين لذا تحاول جمعيات
المجتمع المدني ان تتأكد من ان اللبنانيين يمارسون حقهم باالقتراع عبر انتخابات
نزيهة وحرة وشفافة وذلك وفقا للقانون المطبق وانطالقا من المعايير الدولية
لديمقراطية االنتخابات.

الفرق بين الرقابة المحلية والرقابة الدولية على االنتخابات ؟
الرقابة المحلية هي التي تتم من خالل جمعيات ،منظمات غير حكومية وهيئات
محلية يتطوع عبرها المواطنون اللبنانيون .
الرقابة الدولية فهي التي تساهم فيها األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي أو
الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية واإلقليمية المتخصصة بعملية
االنتخابات ومراقبتها.

عملية المراقبة يحميها ويرعاها القانون اللبناني (قانون االنتخابات رقم
:)25/2008
يؤكـد عليه القانون ،وال يعطي
إن وجود مراقبي المجتمع المدني في لبنان ،أمر
ّ

حرية الخيار بوجود المراقبين لرئيس القلم كما كان يحصل بالسابق ،بحيث ال
يمكن لألخير أن يمنع 6وجود المراقب في قلم االقتراع أو أن يقوم بطرده.

كما ّ
أكد القانون على حرّ ية حركة المراقبين من حيث الدخول الى قلم اإلقتراع
في أي وقت 7من نهار اليوم االنتخابي.
المــادة  79مــن قانــون االنتخابــات رقــم :25/2008الفقــرة الثالثــة :ال يحــق لرئيــس
6
القلــم فــي أي مــن األحــوال أن يمنــع المرشــحين أو مندوبيهــم والمراقبيــن المعتمديــن مــن ممارســة
حــق الرقابــة علــى األعمــال االنتخابيــة ،وال أن يطــرد أي منــدوب لمرشــح إال إذا اقــدم علــى االخــال بالنظــام
بالرغــم مــن تنبيهــه وتدويــن هــذا التنبيــه فــي المحضــر.
7

المــادة  83مــن قانــون االنتخابــات رقــم :25/2008الفقــرة الثانيــة :يحــق للمراقبيــن
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ثالثا :األسس والقواعد الخاصة بمراقبة االنتخابات في لبنان
على المراقب اإللتزام بمجموعة من المعايير والصفات:
ç çالتمتع بالقدرالكافي من الموضوعية.
ç çالتعامل مع عملية المراقبة بمهنية.
ç çالتعامل مع القوى السياسية والمرشحين والقوى األمنية بلياقة وإحترام.
ç çإكتساب ثقة المجتمع المحلي وكافة القوى والكيانات االجتماعية والسياسية.
ç çالعمل بروح الجماعة واإللتزام بالوقت.
ç çإحترام القانون واألنظمة المرعية اإلجراء والمعاييرالدولية لالنتخابات.

ي ّ
ُحظر على المراقب أن:
اعالن تحيزه والتعبيرعن ذلك في أي وقت وإظهار أي تحيز أو تفضيل ألي من القوى
السياسية المتنافسة.
توزيع منشورات او برامج إنتخابية أو المشاركة في الدعاية االنتخابية ألي مرشح/ة
ما او مجموعة مرشحين.
المشاركة في تجمعات ونشاطات ومهرجانات إنتخابية لمرشح ما او لمجموعة
مرشحين اال بهدف المراقبة.
حمل او وضع أي إشارات تدل على إنتماءات سياسية وأو طائفية.
اإلدالء بتصاريح إعالمية خالل يوم االقتراع.
المعتمديــن مــن قبــل الــوزارة وفقــً ألحــكام هــذا القانــون أن يدخلــوا ،فــي أي وقــت ،إلــى أقــام االقتــراع
لمراقبــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة
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التعبير عن رأيه بالحمالت االنتخابية إيجابا أو سلبا لوسائل االعالم.
التعليق على خيارات الناخبين.
سؤال الناخبين عن خياراتهم يوم االقتراع ولمن سيقترعون أو لمن إقترعوا.
اإلحتفال أو أي مظهر إبتهاجي بعد إعالن نتائج األصوات أثناء التواجد في مركز
اإلقتراع و/أو أثناء إرتداء ّ
بزة المراقب.

المراقب/ة:
المستلزمات اللوجستية األساسية لعمل المراقب:
1.1قانون االنتخابات رقم 25/2008
2.2دليل المراقب
3.3إرشادات خاصة بعملية المراقبة
4.4األوراق الثبوتية (هوية -جواز السفر -رخصة القيادة)
5.5بطاقة تعريف من الجمعية
6.6بطاقة تعريف من وزارة الداخلية والبلديات
7.7تلفون خليوي مجهز بكاميرا
8.8الئحة بأسماء المنسقين
9.9خريطة
1010ملف المخالفات
1111قلم وأوراق بيضاء
8

تذكر لكي تقوم بـــــ
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رابعا :المراقبة خالل فترة الحملة االنتخابية:
مهام المراقبين خالل الفترة التي تسبق يوم االقتراع
االطالع على قانون االنتخابات رقم  2008/25وقانون البلديات (المرسوم
االشتراعي رقم  1977/118وتعديالته) عند مراقبة االنتخابات البلدية.
اإلطالع على كافة التعاميم والقرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات
ذات العالقة بالعملية االنتخابية النيابية بما فيها ما يصدر عن «هيئة االشراف على
الحملة اإلنتخابية» والتي ستقوم الجمعية بنشرها على موقعها االلكتروني
.www.lade.org.lb
اإلطالع على دليل المراقب.
حضور التدريبات الالزمة للقيام بعملية المراقبة.
االطالع والتوقيع على ميثاق شرف المراقبين.

ماذا نراقب خالل فترة الحملة االنتخابية؟
إلتزام المؤسسات الرسمية لجهة عدم تدخلها في العملية االنتخابية لصالح
طرف ،او لجهة ما.
اساءة استعمال السلطة لغايات انتخابيّة.
التأكد من إلتزام الجهات الرسمية والعسكرية ذات العالقة في توفير األجواء
المالءمة المطلوبة لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية ودون أية
ضغوط.
جمع معلومات حول المرشحين والحمالت االنتخابية والتأكد من إلتزامهم
بالقوانين المرعية اإلجراء.
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متابعة كيفية تعاطي التيارات والقوى واألحزاب السياسية مع االنتخابات.
متابعة الصحافة المحلية (حين وجودها) ورصد عملية تغطيتها للحمالت
االنتخابية للمرشحين.
التأكد من سالمة لوائح الشطب وتسجيل أي نواقص فيها.
رصد وتسجيل المخالفات اإلعالنية واإلعالمية للمرشحين.
رصد وتسجيل أعمال العنف ضد المرشحين أو مندوبيهم أو إعالناتهم أو ضد
الناخبين.
رصد عملية اإلنفاق االنتخابي للمرشحين.
التعرف ميدانيا على مراكز االقتراع ومحيطها.
التأكد من أن المرشحين نشروا موادهم الدعائية في األماكن المخصصة لذلك.
التأكد من عدم تعليق أو لصق أي إعالن أو صور للمرشحين خارج األماكن
المخصصة لإلعالنات ،أو أن يع ّلق مرشح/ة ما أو يلصق إعالنًا أو صورًا على األماكن
المخصصة لغيره ،التي سبق للسلطات المحلية تحديدها طيلة الفترة االنتخابية.
التأكد من عدم استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة
والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة ،ألجل
إقامة المهرجانات واللقاءات االنتخابية ،أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية االنتخابية
فيها.
نظرا لكون الحملة االنتخابية تنتهي قبل يوم االقتراع بـ  43ساعة 8أي في تمام
ابتــداء مــن الســاعة
المــادة  73مــن قانــون االنتخابــات رقــم:25/2008
8
ً
الصفــر لليــوم الســابق ليــوم االنتخابــات ولغايــة إقفــال صناديــق القتــراع ،يحظــر
علــى جميــع وســائل اإلعــام المرئــي والمســموع الرســمي والخــاص بــث أي إعــان أو
دعايــة أو نــداء انتخابــي مباشــر باســتثناء مــا يصعــب تفاديــه مــن صــوت و/أو صــورة
لــدى التغطيــة المباشــرة لمجريــات العمليــات االنتخابيــة .فــي أيــام االقتــراع ،تقتصــر
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الساعة الثانية عشر من مساء الجمعة .فينبغي مراقبة مدى إحترام المرشحين
والمرشحات وممثلي القوى واألحزاب السياسية للقوانين التي تنص على توقف
الحملة االنتخابية يوم األحد االنتخابي ويوم السبت الذي يسبقه.
مراقبة أي نشر او توزيع إلستطالت الرأي
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مراقبة أداء وعمل البلديات قبل يوم اإلقتراع:
•هل حددت البلديات مواقع األماكن المخصصة للدعاية واإلعالن االنتخابيين؟
•هل تدخلت السلطات المحلية في العملية اإلنتخابية؟
•هل أثرت السلطات المحلية على سرية إقتراع الناخبين؟
•هل روجت البلديات لجهة سياسية معينة أو لمرشح؟
•هل ضغطت البلدية على الناخبين؟
•هل سمحت البلدية بإستخدام أماكنها و/أو إمكاناتها من قبل الماكينات الحزبية او
لمصلحة أحد المرشحين أو األحزاب السياسية؟

التغطيــة علــى نقــل وقائــع العمليــة االنتخابيــة.
المــادة  74مــن قانــون االنتخابــات رقــم :25/2008الفقــرة الرابعــة :خــال العشــرة أيــام
9
التــي تســبق يــوم االنتخــاب ولغايــة إقفــال جميــع صناديــق االقتــراع يحظــر نشــر أو بــث أو توزيــع جميــع
اســتطالعات الــرأي والتعليقــات عليهــا وذلــك بــأي شــكل مــن األشــكال.
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خامسا :المراقبة خالل يوم االقتراع
1-1مراقبة محيط المركز االنتخابي:
التأكد من عدم إقامة مهرجانات وتجمعات بالقرب من مراكز االقتراع.
التأكد من مدى إلتزام الجهات الرسمية ذات العالقة في توفير األجواء السليمة
المطلوبة لتمكين المواطنين بالتعبير عن خياراتهم بحرية وبدون أية ضغوط.
التأكد تطبيق القوانين المنظمة للعملية االنتخابية من طرف الجهات الحكومية
(هل يتم التعامل مع كل المرشحين والمرشحات والقوى السياسية على قدم
المساواة؟ هل يتم تطبيق القانون؟).
مراقبة توزيع أي اوراق إقتراع او منشورات أو أي مستندات أخرى على أبواب مركز
اإلقتراع 10أو اي مكان يقع ضمن محيط المركز.
التأكد من عدم وجود أية موانع ُتعيق وصول الناخبين الى مراكز االقتراع.
هل توجد عناصر أمنية حول كل مراكز اإلنتخاب في الدوائر؟
هل انتشرت العناصر االمنية بطريقة تسمح بتجول الناخبين يوم االقتراع؟

2-2مراقبة داخل مركز االقتراع:
التأكد من خلو المركز من الماكينات االنتخابية
التأكد من خلو المركز من الدعاية االنتخابية (صور مرشحين ،يافطات ،مكبرات
صوت الخ)

المــادة  72مــن قانــون االنتخابــات رقــم :25/2008يمنــع توزيــع أي أوراق اقتــراع أو
10
منشــورات أو أي مســتندات أخــرى لمصلحــة مرشــح أو ضــده ،طيلــة يــوم االنتخــاب علــى أبــواب مركــز
االقتــراع أو أي مــكان آخــر يقــع ضمــن محيــط مركــز االقتــراع ،وذلــك تحــت طائلــة المصــادرة مــن دون
المســاس بســائر العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
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التأكد من ان المركز مجهز الستقبال ذوي اإلعاقة
التأكد من عدم وجود تجمعات للمندوبين او الناخبين داخل المركز
التأكد من عدم ممارسة اي شكل من اشكال الضغط على الناخبين
التأكد من عدم توزيع الرشاوى للناخبين داخل المركز
التأكد من عدم حجز بطاقات التعريف الرسمية للناخبين وتوزيعها داخل المركز أو
على مدخله.
التأكد من الدور الذي تؤدّ يه القوى االمنية داخل المركز (اي انها ال تمارس الضغط
على الناخبين)
التأكد من عدم توزيع اللوائح االنتخابية داخل المركز
التأكد من تعليق لوائح الشطب داخل المركز
التأكد من عدم استعمال المركز لغايات انتخابية (في حال كان المركز بلدية
فمن الممكن للمحالس البلدية الموجودة ان تستعمل اجزاءا من المركز لغايات
انتخابية)
التأكد من عدم وجود مواطنين داخل المركز من دون صفة
التأكد من عدم حصول فوضى داخل مركز االقتراع
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مراقبة قلم االقتراع

						

عند الدخول الى أقالم اإلقتراع على المراقب أن:
يتعرف على رئيس هيئة القلم ويُعرف عن نفسه.
على هيئة القلم ان تكون مؤلفة من رئيس وكاتب وأربعة معاونين (حد ادنى
معاونين اثنين).
يسجل اذا كان هناك مندوبين عن المرشحين في الغرفة.
يتأكد من وجود القوى االمنية على مدخل القلم وليس داخله.
عامة على المكان حيث تجري عملية اإلقتراع
إلقاء نظرة ّ
معاينة :المعزل  /طاولة هيئة القلم
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داخل قلم اإلقتراع على المراقب أن:
o

oال يتدخل بعملية اإلقتراع.

o

oيتعامل فقط مع رئيس القلم وبلياقة.

o

oيسجل المخالفات.

o

oيراقب العملية االنتخابية بطريقة سرية ال تبدي أي عدائية ضد أي كان في القلم.

o

oال يتعامل مباشرة مع المقترعين ومع مندوبي المرشحين والقوى السياسية.

o

oيتعامل بلياقة مع القوى األمنية المولجة بتأمين سالمة العملية االنتخابية.

o

oفي حال حدوث أمر طارئ يستلزم أخذ إجراءات يتم تبليغ منسق المجموعة الذي
بدوره يبلغ الجمعية لدراسة الحالة.

مراقبة سير العملية االنتخابية ومالءمتها للقوانين المنظمة لالنتخابات:
إجراءات العملية االنتخابية.
التأكد من أن صندوق اإلقتراع فارغًا قبل اقفاله عند بدء عملية االقتراع.
 تعامل رئيس وهيئة القلم مع الناخبين.
تعامل مندوبي المرشحين والقوى السياسية مع الناخبين.
اإلنتخاب داخل المعزل.
وجود كافة مستلزمات القلم خالل عملية االقتراع.
خلو القلم من اي صور أو رموز إنتخابية.
التأكد من عدم وجود أفراد ال يحق لهم البقاء في قلم االقتراع.
16

متابعة سلوك المرشحين ومندوبيهم خالل فترة االقتراع.
متابعة تعاطي رئيس هيئة القلم مع مندوبي المرشحين من جهة ،وتعاطي
المرشحين ومندوبيهم مع الناخبين من جهة اخرى.
التأكد من عدم تواجد رجل األمن داخل قلم االقتراع بدون طلب من رئيس القلم.
هل تدخلت الهيئات األمنية في العملية االنتخابية؟
هل أثرت الهيئات األمنية على حرية التصويت للمواطنين؟
هل توجد عناصر أمنية داخل أقالم اإلقتراع دون طلب معلل من رئيس القلم؟
متابعة تصويت ذوي اإلعاقة وكبار السن الذين يحتاجون للمساعدة في عملية
إقتراعهم.
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التأكد من اآللية العامة لالقتراع:
قيام رئيس القلم بالتثبت من هوية الناخب أو جواز سفره اللبناني
العادي الصالح.
تثبت هيئة القلم من ورود إسم الناخب في لوائح الشطب.
تأكد رئيس القلم من عدم وجود حبرعلى إبهام الناخب.
تزويد رئيس القلم الناخب بمغلف مختوم ،بعد توقيع رئيس
القلم عليه.
توجه الناخب إلزاميًا 11إلى وراء المعزل ومعه المغلف.
وضع الناخب ورقة اإلقتراع في المغلف قبل خروجه من المعزل.
تحقق الرئيس من كون الناخب يحمل مغلفًا واحدًا ،من دون أن
يمسه أو يرى مضمونه.
ّ
وضع الناخب بيده المغلف في صندوق االقتراع الشفاف.
توقيع الناخب على الئحة الشطب الموجودة لدى هيئة القلم.
دمغ الناخب إبهامه بحبر خاص موجود على الطاولة ،ال يزول إال
بعد  24ساعة على االقل.

المــادة  88مــن قانــون االنتخابــات رقــم :25/2008الفقــرة الثالثــة :يطلــب رئيــس القلــم
11
إلــى الناخــب التوجــه إلزاميــً إلــى وراء المعــزل ليختــار أســماء المرشــحين الذيــن يريــد انتخابهــم وذلــك
تحــت طائلــة منعــه مــن االقتــراع.
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التأكد خالل هذه العملية من عدم تدخل (سلبا أو ضغطا) أي من األشخاص
المتواجدين داخل القلم في مجريات العملية االنتخابية (هيئة القلم ومندوبي
المرشحين والقوى وألحزاب السياسية).

عملية اإلقتراع:
يبدأ التصويت 12من السابعة صباحًا
مساء
ينتهي عند السابعة
ً
أو يتم تمديد المدة 13لحين اقتراع جميع الناخبين الحاضرين
في الباحة الداخلية لمركز االقتراع والذين لم يدلوا بصوتهم بعد.

المراقبة اثناء الفرز
•هل تم إستعمال الكاميرات بعملية الفرز؟
•هل تم التوقيع على النتائج المؤقتة من قبل رئيس القلم؟
•هل منعت جهة إعالمية من تغطية عملية الفرز؟
•هل ذكر في المحضر عدد المغلفات التي تزيد/تنقص عن عدد الناخبين؟
•هل يوجد مغلفات مفتوحة؟ وهل احتسبت؟
•هل ذكر في محضر قلم اإلقتراع طرد أو منع اي من المندوبين/المراقبين؟
المــادة  80مــن قانــون االنتخابــات رقــم :25/2008الفقــرة األولــى :تبــدأ عمليــات االقتــراع
12
فــي كل لبنــان فــي الســاعة الســابعة صباحــا وتنتهــي فــي الســاعة التاســعة عشــرة ،وتســتمر يومــا واحــدا
فقــط يكــون دائمــا يــوم أحــد.
المــادة  93مــن قانــون االنتخابــات رقــم :25/2008يعلــن رئيــس القلــم ختــام
13
مســاء ،مــا لــم يكــن ثمــة ناخبــون حاضــرون فــي الباحــة
عمليــة االقتــراع بحلــول الســاعة الســابعة
ً
الداخليــة لمركــز االقتــراع لــم يدلــوا بصوتهــم بعــد ،حينئــذ يصــار إلــى تمديــد المــدة لحيــن تمكينهــم
مــن االقتــراع ويشــار إلــى هــذه الواقعــة فــي المحضــر.

19

•هل حسبت األوراق التي تشمل عالمات تعريف؟
•هل عدت باطلة األوراق التي عليها عالمات تعريف؟
•هل علقت النتائج على باب القلم؟
تم إعالن النتائج فور ورودها لوزارة الداخلية؟
•هل ّ
•هل رفض أحد المرشحين النتائج المعلنة؟
•هل كان هناك ردة فعل عنفية من قبل المواطنين أو الجهات السياسية؟
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ملحق رقم 1
ميثاق الشرف لمراقبي االنتخابات
“الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات”

مالحظة:يتعيّن على كل مراقب من مراقبي االنتخابات قراءة هذا الميثاق ومناقشته
ّ
التعهد المرفق باعتماد الحيادية التزامًا بأحكام ميثاق الشرف المذكور.
والتوقيع على
سعيًا إلى تحقيق األهداف المنشودة من عملية المراقبة المحايدة لالنتخابات من قبل
المنظمات المدنية ،توافق الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات على أن:
1)1تلتزم بالحيادية التزامًا كام ً
ال ،فتبتعد عن االنحياز السياسي لدى ممارستها ألي
نشاط انتخابي (بما في ذلك المراقبة وتوعية الناخبين واستطالع آرائهم عند
ٍ
المغادرة وغير ذلك من األنشطة) ،وتمتنع عن التعبير علنا عن تفضيلها أو عدم
ألي مرشح ،أو حزب سياسي معيّن ،أو مجموعة دون سواها ،أو أي حركة
تفضيلها ّ
أو جمعية تسعى إلى الفوز بالمناصب العامة (بما في ذلك عند رفع التقارير
بالوقائع حول انتهاكات القوانين واألحكام والحقوق االنتخابية من قبل األحزاب أو
تهديدات
المرشحين) .كما توافق على رفض أي خدمات قد تعرض عليها وتتج ّنب
ٍ
قد تتعرّ ض لها من قبل المشاركين في المعركة السياسية أو مندوبيهم؛
2)2تمارس أعمالها باستقاللية تامة عن الحكومة ،وتسعى إلى أن تتم العملية
االنتخابية بكل ديمقراطية ونزاهة ،بصرف النظر عن الرابح أو الخاسر ،وتعتمد
أفضل الممارسات والمنهجيات والتقنيات التي تتالءم والظروف المحلية ،على ضوء
التزامها الكامل بمبادئ الحيادية ،وذلك حرصًا منها على مراقبة مختلف جوانب
العملية االنتخابية طوال الدورة االنتخابية ومراعاة البيئة السياسية من جهة أو عمالً
منها من جهة أخرى واالستفادة من أفضل الممارسات والمنهجيات والتقنيات
وتطبيقها في جوانب محددة من العملية االنتخابية؛
3)3تلتزم بمبدأ الالعنف التزامًا كام ً
ال وتدعو جميع المشاركين في العملية االنتخابية
إلى إحترامه ،وتتخذ ّ
كل الخطوات العملية الممكنة للتقليص من احتمال اندالع
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أعمال عنف جرّ اء االنتخابات؛
4)4تحترم دستور البالد من قوانينه السارية وأحكام و مواثيق دولية تتطابق مع إجراء
وتشجع على احترام الحقوق المتعلقة باالنتخابات،
االنتخابات بديمقراطية ونزاهة،
ّ
وتدعو جميع المشاركين في العملية االنتخابية إلى القيام بالمثل؛
5)5تحترم األدوار التي تضطلع بها السلطات االنتخابية المحايدة على المستويات
كافة وال تتدخل في أي وقت من األوقات في إدارة االنتخابات بطريقة غير شرعية
ً
جاهدة للتعاون مع مسؤولي االنتخابات المحايدين ،وا ّتباع
أو غير مناسبة ،وتسعى
التعليمات الشرعية الصادرة عنهم وعن أي هيئات أخرى ذات صلة في ما يتعلق
بحماية نزاهة االنتخابات؛
6)6تساعد على حماية حقوق الناخبين وتساعد الناخبين المتوقع مشاركتهم في
االنتخابات على ممارسة خيارهم االنتخابي بمطلق الحرية ومن دون أي تمييز
في غير مح ّله ،أو قيود غير معقولة ،ومن دون أي تدخل أو إكراه .فتسعى من
هذا المنطلق إلى التشجيع على احترام سرية االقتراع واحترام حقوق الناخبين
المؤهلين للتصويت ،بمن فيهم النساء والشباب وذوو االحتياجات الخاصة
المهمشة تاريخيا ،في أن يحصلوا على المعلومات
وغيرهم من الفئات السكانية
ّ
الكافية والوافية لتسهيل عملية اختيار المرشح الذي يفضلونه من بين المشاركين
وعي وإدراك والمشاركة في جوانب أخرى من العملية
في المعركة السياسية عن
ٍ
االنتخابية؛
7)7تساعد على حماية حقوق المشاركين في المعركة السياسية بحياد مطلق،
دونما إخضاعهم ألشكال تمييز في غير محلها أو قيود غير معقولة تمنعهم
ّ
بحقهم في الترشح أو احترامهم لسائر شروط
من الحصول على اعتراف القانون
ّ
بكل حرية
تنظيم حمالتهم االنتخابية
األهلية ،وكذلك تعيق قدرتهم على
ِ
نقل رسائلهم السياسية إلى الجمهور أو
التماسًا للدعم من جمهور الناخبين أو
ِ
ممارسة حقهم في االنضمام إلى الجمعيات والتجمعات السلمية وحرية التنقل،
ِ
ّ
بكل جوانبها ،أو التصدي لالنتهاكات بالسبل السليمة
مراقبة العملية االنتخابية،
أو
ِ
التمتع بحقهم في السالمة الشخصية؛
أو
ِ
 8)8تظهر تعاونًا وثيقًا مع مراقبي االنتخابات اآلخرين والمراقبين من المنظمات
المدنية التي صادقت على إعالن المبادئ العالمية للمراقبة المحايدة لالنتخابات
من قبل المنظمات المدنية ،وتتعاون أيضًا مع البعثات الدولية لمراقبة االنتخابات؛
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وآني ،حول كافة المالحظات واالستنتاجات،
بشكل موضوعي ودقيق
9)9ترفع التقارير،
ٍ
ّ
اإليجابية منها والسلبية ،وتقدم وثائق كافية عن المشاكل الخطيرة التي تعيق
عملية التحقق من مجريات األحداث ،كما ،وثائق كافية تشير الى الجوانب اإليجابية
في العملية االنتخابية .تهدف هذه الخطوة إلى رسم صورة دقيقة وموضوعية
حول مجريات األمور ،وتوفير تدريب عالي الجودة لجميع المراقبين حتى يتمكنوا
ّ
التعهد مع كامل تقديرهم لمعانيه
من فهم ميثاق الشرف هذا وتوقيع
ومفهومه ،وتقديم التقارير التي تلتزم بالمعايير المذكورة.
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ملحق رقم 2
ّ
تعهد المراقبين
“الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات”
ّ
تعهد مراقب/ة االنتخابات
ّ
أتعهد بأن:
أنا ،الموقع/ة أدناه،
1)1أعمل بصفة مراقب محايد خالل فترة االنتخابات البلدية الفرعية القادمة فأراقب
الحمالت االنتخابية ،وعملية التصويت و فرز األصوات ،وأي مهمة أخرى أوافق على
محايد .وأمتنع عن أي نشاط منحاز من
ٍ
تأديتها وتتطلب مني المراقبة على نحوٍ
شأنه أن يؤثر على خيارات الناخبين خالل العملية االنتخابية ،وسوف أحترم األدوار
التي تضطلع بها السلطات االنتخابية على مستوياتها كافة وال أتدخل في أي
وقت من األوقات بطريقةٍ غير شرعية أو غير مناسبة في إدارة االنتخابات؛

كناشط لصالح أي مرشح ،أو حزب سياسي ،أو مجموعة ،أو حركة أو
2)2ال أترشح أو أعمل
ٍ
جمعية تسعى إلى الفوز بالمناصب العامة في االنتخابات القادمة ،وال أعقد أي نيّة
في الترشح لهذه االنتخابات أو أستفيد من منظمة المراقبة المحايدة لالنتخابات
كأساس لدعم ترشحي في أي انتخابات مستقبلية؛

3)3ألتزم بالحيادية التزامًا كام ً
نشاط
ال ،فأبتعد عن االنحياز السياسي لدى قيامي بأي
ٍ
ألي مرشح ،أو حزب
انتخابي وأمتنع عن التعبير علنا عن تفضيلي أو عدم تفضيلي ّ
سياسي معيّن ،أو مجموعة دون سواها ،أو أي حركة أو جمعية تسعى إلى الفوز
تهديدات
بالمناصب العامة ،وأرفض أي خدمات قد تعرض علي وأتج ّنب الرضوخ ألي
ٍ
قد أتعرّ ض لها من قبل المشاركين في المعركة السياسية أو مندوبيهم؛

4)4أعمل من أجل عملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة ،من دون األخذ في االعتبار الرابح
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أو الخاسر ،ومع صرف النظر عن آرائي الشخصية حول المرشحين للمناصب العامة
أو القضايا المطروحة لالستفتاء ،وذلك بهدف التشجيع على عملية انتخابية
ديمقراطية ،وال أتخلى عن التزامي هذا إال عند ممارسة حقي في اإلدالء بصوتي
بسرية تامة وراء الستار داخل قلم االقتراع؛

5)5ال تضارب لدي ما بين مصالحي المهنية من جهة ومصالحي األخرى سواء
الشخصية منها أو السياسية أو االقتصادية أو سواها ،وسوف أحرص على أال
ّ
بكل دقة وتجرد وفي
أي مصالح متضاربة مماثلة عن تأدية أعمال المراقبة
تعيقني ّ
الوقت المناسب.

6)6أحترم وأصون نزاهة الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات التي ستقوم
بمراقبة محايدة لالنتخابات ،وألتزم بميثاق الشرف ،وبأي تعليمات مكتوبة وبأي
تعليمات شفهية تصدر عن الجمعيّة؛

ّ
أتحفظ عن إصدار أي تعليقات حول مشاهداتي الشخصية إلى المحطات اإلخبارية
7)7
أو عامة الناس قبل أن تصدر الجمعية اللبنانية من اجل مراقبة االنتخابات بيانها
الخاص ،إال إذا طلبت مني الجمعية خالف ذلك؛

8)8أحضر كافة الدورات التدريبية المحلية المطلوبة والمتعلقة باالنتخابات؛ وأبذل
الجهد الالزم لتوسيع معرفتي بالقانون االنتخابي والقواعد االنتخابية وغيرها من
القوانين ذات الصلة التي يُطلب مني اإلطالع عليها خالل التدريب ،وسوف ألتزم
التزامًا كام ً
ال بآليات العمل التي تعتمدها الجمعية وأقوم بكل ما في وسعي
ألراقب االنتخابات المحلية على أكمل وجه؛

ّ
حد
بكل دقة وموضوعية
9)9أرفع تقاريري
(وأضمنها العوامل اإليجابية والسلبية على ّ
ّ
سواء) ،حول مجمل األحداث التي شاهدتها بصفتي مراقبًا محايدًا لالنتخابات؛
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تمعنت في قراءة ميثاق الشرف لمراقبي االنتخابات المحايدين،
 1010أقسم بأنني
ّ
وأوافق على أن أعمل على تحقيق األهداف والمبادئ المنصوص عليها وااللتزام
بجميع المعايير الواردة في هذا الميثاق .كما أقسم على أن أستقيل من عملي
كمراقب لالنتخابات في حال نشأ أي تضارب في المصالح من شأنه أن يعيق تأدية
ّ
بكل دقة وتجرد وفي الوقت المناسب ،أو في حال أقدمت على
أعمال المراقبة
انتهاك المقتضيات المنصوص عليها في ميثاق الشرف هذا.

اإلسم  ..............................................................................................................التاريخ .........................................................

التوقيع .......................................................................................................................................................................................
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استمارة
المراقبة

رﻗﻢ اﻟﻘﻠﻢ:

اﺳﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ:

اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ:

اﺳﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة:

ﻣﺮاﻗﺐ/ة ﺛﺎﺑﺖ

E

D

C

B

A

ﻫﻞ ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﺠﻬﺰ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﺷﺨﺎص
ذووي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ؟

ﻫﻞ اﻟﻤﻌﺰل ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺮ ﻳّﺔ اﻻﻗﺘﺮاع؟

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ؟
ﻧﻌﻢ

)(1

ﻫﻞ ﻛﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻘﻠﻢ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻨﺪ
اﻓﺘﺘﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب؟

)(2
 7:01و 7:30

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك  ٤ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﻪ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ
ﻓﻲ ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع؟
)ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ وﻧﺎﺧﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ(

اﻓﺘﺘﺎح ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع  -وﻗﺖ اﻻرﺳﺎل اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣ

ﻧﻌﻢ

)(1
ﻻ

)(1

)(2

ﻧﻌﻢ

ﻻ

)(2

)(3
 7:31و 8:00

)(1

ﻓﺼﻞ/ي اﻟﻨﻮاﻗﺺ
ّ

)(4

ﺣﺪد/ي ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ

اذا ﻻ ،ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ

ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﺣ ّﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

)(1

)(2

ﻧﻌﻢ

ﻻ

)(2

اذا ﻻ ،ﻣﻦ ﻫﻢ اﻋﻀﺎء اﻟﻨﺎﻗﺼﻴﻦ

ﻓﺼﻞ/ي ﺷﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ
ّ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻓﺘﺘﺎح ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

O

N

M

L

ﻛﻢ ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺨﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة؟
)ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ واﻻﺣﺼﺎء(
) (1ﻻ أﺣﺪ

) (1ﻻ أﺣﺪ

) (1ﻻ أﺣﺪ

) (1ﻻ أﺣﺪ

)1-10 (2

)1-3 (2

)1-3 (2

)1-5 (2

ﻫﻞ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ داﺧﻞ اﻟﻘﻠﻢ؟

ﻫﻞ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻮاﺋﺢ
أو اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ أو اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﻠﻢ؟

ﻫﻞ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻣﻨﻴّﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﺑﺪاء اﻟﺮأي
ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻠﻢ او اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ أو اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ

ﻫﻞ دﺧﻠﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮى اﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر اﻟﻰ ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع،
ّ
ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا
ﻣﻦ دون ﻃﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻠﻢ ،وﻣﻦ دون أن
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻻﻗﺘﺮاع؟

K

J

ﻛﻢ ﺷﺨﺺ ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ دون
ﻫﻮﻳﺔ أو ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺻﺎﻟﺢ؟

ﻛﻢ ﺷﺨﺺ ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
اﺳﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺸﻄﺐ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﺼﻞ
ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﻘﻴﺪ إﺳﻤﻪ؟

ﻛﻢ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺪﻣﻎ اﺻﺒﻌﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺮ؟

I

H

G

ﻛﻢ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد
اﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺸﻄﺐ؟

) (1ﻻ أﺣﺪ

)1-5 (2

)(1

)(1

)(1

)(1

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

) (2ﻻ

) (2ﻻ

) (2ﻻ

)21+ (4

)11+ (4

)11+ (4

)16+ (4

) (2ﻻ

)11-20 (3

)4-10 (3

)4-10 (3

)6-15 (3

)6-15 (3

)16+ (4

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  -وﻗﺖ اﻻرﺳﺎل اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻤﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

ﻓﺼﻞ/ي ﺷﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ
ّ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

T

S

R

Q

P

ﻫﻞ ﻏﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻠﻢ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺘﺮاع اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ؟

ﻫﻞ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك دﻋﺎﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ داﺧﻞ ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع؟

ﻫﻞ اﻗﺘﺮع أﺣﺪ ﺧﺎرج اﻟﻤﻌﺰل؟

ﻫﻞ ﺣﺎول أﺣﺪﻫﻢ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟

ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ؟

ﻧﻌﻢ

)(1

ﻻ

)(2

ﻻ

)(1

)(1

)(2

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

)(1

)(2

ﻧﻌﻢ

ﻻ

)(1

)(2

ﻧﻌﻢ

ﻻ

)(2

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  -وﻗﺖ اﻻرﺳﺎل اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﺣﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ

ﺣﺪد اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺘﺮﻋﻮا ﺧﺎرج اﻟﻤﻌﺰل

ﻓﺼﻞ/ي اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻌﺮﻗﻞ
ّ

ﻣﺪ ة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ وأﺳﺒﺎﺑﻪ
ﺣﺪ د/ي ّ
اذا ﻧﻌﻢّ ،

ﻓﺼﻞ/ي ﺷﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ
ّ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻤﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

GG

FF

EE

DD

CC

BB

AA

Z

Y

ﻛﻢ ورﻗﺔ اﻗﺘﺮاع ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻟﻘﺒﺎ أو رﻣﺰ¡ ﻣﺎ؟

ﻛﻢ ورﻗﺔ اﻗﺘﺮاع ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺴﺐ؟

ﻛﻢ ورﻗﺔ اﻗﺘﺮاع ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪار ﺗﻨﺎزع؟

ﻛﻢ ورﻗﺔ اﻗﺘﺮاع ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ واﺣﺘﺴﺒﺖ؟

ﻫﻞ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ؟

ﻫﻞ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز؟

ﻫﻞ ﻣﻨﻊ أي ﻣﺮاﻗﺐ أو ﻣﻨﺪوب ﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز؟

ﻫﻞ ﻣﻦ ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻐﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻋﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ؟

ﻫﻞ ﻇﻞ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻲ اﻗﻼم
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء؟

) (2ﻻ

)0 (0

)0 (0

)0 (0

)1-5 (1

)1-5 (1

)1-5 (1

)1-3 (1

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

) (2ﻻ

)6-15 (3

)6-15 (3

)6-15 (3

)4-6 (3

)16+ (4

)16+ (4

)16+ (4

)7+ (4

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﻣﺪة اﻻﻧﻘﻄﺎع؟
ﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ّ

) (2ﻻ

ﻓﺼﻞ/ي
اذا ﻧﻌﻢّ ،

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ّ
ﻓﺼﻞ/ي
ﻫﻞ ّأﺛﺮ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز؟ ّ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

) (2ﻻ

اذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﻧﻌﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮق؟

)0 (0

)(1

)(1

)(1

)(1

)(1

ﻧﻌﻢ

ﻓﺼﻞ/ي
ّ
) (2ﻻ

اﻗﻔﺎل أﻗﻼم اﻻﻗﺘﺮاع وﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز  -وﻗﺖ اﻻرﺳﺎل ﻋﻨﺪ إﺧﺘﺘﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻗﻔﺎل ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع وﺑﺪء اﻟﻔﺮز

ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﺻﻮات ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺎ؟
ﻫﻞ ّ

ﻫﻞ ﻋﻠﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻠﻢ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﻠﻢ

ﻫﻞ ﺣﺎول أﺣﺪﻫﻢ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز؟

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺿﺎﻓﻴّﺔ:

LL

KK

JJ

HH

ﻛﻢ ورﻗﺔ اﻗﺘﺮاع )ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ(
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق؟

ﻧﻌﻢ

)(1

ﻻ

)(1

)(2

ﻧﻌﻢ

ﻻ

)(2

)(1

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

)(3
15+

اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اول

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

)(2

)(1
1-5

)(2
6-15

)(0
0

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  -وﻗﺖ اﻻرﺳﺎل اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ

ﻓﺼﻞ/ي
ّ

ﻓﺼﻞ/ي ﺷﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ
ّ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻗﻔﺎل ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع وﺑﺪء اﻟﻔﺮز

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

استمارة
المراقبة

ﻣﺮاﻗﺐ/ة ﻣﺘﺠﻮل/ة

اﺳﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة:

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮل

اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ :ﻳﻤﻠﺆﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﻪ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ:

ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ:

ﻣﺴﺆول/ة اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﺳﻢ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ا ﻟﻤﻬﻤﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ا ﻟﻤﺤﺎ ﻓﻈﺔ
اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ/اﻟﻘﺮﻳﺔ /اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي

اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺮﻛﺰ  -ﻳﻤﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﺳﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ورﻗﻤﻪ
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺮﻛﺰ

)ﻣﺪرﺳﺔ ،ﻣﻘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ دﻳﻨﻲ(...

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﺪد اﻻﻗﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺤﺪدة او اﻛﺜﺮ
ذﻛﻮر أو إﻧﺎث أو ﻣﺨﺘﻠﻂ

إرﺳﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ داﺧﻞ أوﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع

A

ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ أو ﻟﻤﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
أو ﻣﻤﺜﻠﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع.

B

ﺗﺮوﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ داﺧﻞ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع

C

ﻋﺪم اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺮاع

D

ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع ﻏﻴﺮﻣﺆﻫﻞ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻻﺿﺎﻓﻴّﺔ

E

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع

F

وﻗﻮع أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ داﺧﻞ وﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع

G

ﺗﺨﻮﻳﻒ أو ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ داﺧﻞ أو ﻓﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع

I

ﺷﺮاء أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ

J

ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ أو اﻟﻘﻮى ا¤ﻣﻨﻴّﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺮﺷﺢ أو ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺎ

K

ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻗﺎت أو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ وﺻﻮل اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع

L

ﺣﺠﺰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳّﺔ

N

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ أو ﻟﻮاﺋﺢ إﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺮاع

O

وﺟﻮد ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻗﺮب
او داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع

P

ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻗﺘﺮاع ﻟﺠﻤﻴﻊ ا¤ﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮاﺟﺪوا
ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءا

Q

وﺻﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة

R

ﺣﺎﻻت ﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ذوي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﻴﻦ
اﻟﻰ داﺧﻞ ﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع

S

اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت إﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )ﺳﻴﺎرات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
ﻣﺪارس رﺳﻤﻴﺔ ،ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ(.....

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺿﺎﻓﻴّﺔ:

ﻓﺼﻞ/ي ﺷﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ
ّ

ﻣﺴﺆول/ة اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة ا¤ول
اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺧﺎص ﺑﺮﺋﻴﺲ/ة اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻻﺳﻢ:

ﺟﻴﺪ ﺟﺪا :ﻻ ﺧﺮوﻗﺎت ﺗﺬﻛﺮ
ﺟﻴﺪ :ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺮوﻗﺎت ﻟﻜﻦ دون ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاﻋﻴﺔ
ﺳﻲء :ﺧﺮوﻗﺎت ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺳﻲء ﺟﺪا :ﺧﺮوﻗﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ّ
وﺿﺢ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اول
اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اﻟﺜﺎﻟﺚ

استمارة
المراقبة

ﺟﻬﻮزﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ وﻗﻠﻢ اﻻﻗﺘﺮاع
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة:

ﻓﻲ ﺟﻬﻮزﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ،
أﺟﺐ ﻋﻦ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻧﻌﻢ

1

ﻫﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺘﻮﻓﺮ؟

2

ﻫﻞ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﺮﻳﺾ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮك؟

3

ﻫﻞ اﻟﻤﻤﺮ ﻋﺮﻳﺾ أﻳﻀﺎ؟

4

ﻫﻞ اﻟﻤﻨﺤﺪرات ﻣﻮﺟﻮدة؟

5

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك دراﺑﺰﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺤﺪرات؟

6

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻌﺪ؟

7

ﻫﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﻌﺪ واﺳﻌﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮك؟

8

ﻫﻞ ﻣﺴﻤﻮح ﻟﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺮﻛﻦ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻗﺮب ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع؟

9

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺎرض رﻛﻦ اﺷﺨﺎص
ﺣﺪ د ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ
ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻗﺮب اﻟﻤﺮﻛﺰّ ،

ﻻ

10

ﻫﻞ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻄﻮاﺑﻖ ارﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ؟

11

ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺼﻌﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ؟
ﻫﻞ
ّ

12

ﻫﻞ ُﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا²ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ؟

اﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻠﻢ
او أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ

13

ﻫﻞ ﻣﻨﻌﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻠﻢ ذو اﻟﺤﺎﺟﺔ/اﻟﻤﻌﻮق ﺑﺎدﺧﺎل
ﻣﻌﺎوﻧﻪ اﻟﺬي اﺧﺘﺎره ﺑﻨﻔﺴﻪ؟

ﺣﺪد اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻊ

14

ﻫﻞ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎﺧﺐ ذو اﻟﺤﺎﺟﺔ/اﻟﻤﻌﻮق ﻣﻦ ﻣﻠﺊ
ورﻗﺔ اﻻﻗﺘﺮاع داﺧﻞ اﻟﻤﻌﺰل؟

اﺷﺮح اﻟﺴﺒﺐ

15

ﻫﻞ اﻟﻤﻌﺰل ﺿﻴﻖ؟

16

ﻫﻞ اﻟﻤﻌﺰل ﻣﺠﻬﺰ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ؟

17

ﻫﻞ ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮك؟

18

ﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع؟

ﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﻮاﺑﻖ أرﺿﻴﺔ

اﻟﻤﺼﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺿﺎﻓﻴّﺔ:
اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اول
اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺮاﻗﺐ/ة اﻟﺜﺎﻟﺚ

تفسير
وتفاصيل

ملحق رقم 4
مراقب متجول
ارسال المخالفات عبر الرسائل القصيرة – SMS

1.1عند مالحظة أي من المخالفات المدرجة على النموذج ،يتم التبليغ عنها فورًا.
2.2يمكن لحادث واحد أن يشمل أكثر من مخالفة ،يمكن ارسالها جميعها في
 SMSواحد.
3.3للتبليغ عن حادث ،يجب إتباع الخطوات التالية:
◄أدخل الحرف  Hفي أول الرسالة اذا كانت المخالفة في محيط او باحة المركز
◄ادخل رمز الدائرة
◄أدخل رمز مركز اإلقتراع.
◄ادخل نقطة ( ).يليها رقم صفرين ( )00في حال كانت المخالفة في محيط او
داخل المركز ،اما اذا حصلت المخالفة في قلم معين عندها يرجى ادخال رمز
المركز كما وارد في اللوائح مباشرة بعد ().
◄أدخل الحرف الذي يرمز الى المخالفة التي يبلغ عنها.

مثال للحالة االولى (مخالفة في محيط او في باحة مركز االقتراع) :اذا ادخلت بشكل صحيح،
ستكون الرسالة على الشكل التالي:
 02رمز الدائرة
 045رمز المركز
 00الرمز الذي يدل على محيط او باحة المركز
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اذا اراد المراقب ان يدخل معلومات اضافية ،يدخل عالمة  #بعد رمز المخالفة ثم يكتب
التوضيح االزم
ضغط من
قبل......
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في حال كانت المخالفة في قلم محدد من االقالم
نضع رمز القلم الموجود في اللوائح بدل من ال 00
مثال:رمز الدائرة02:
رمز المركز045:
رمز القلم02:
C
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.

5

4

0

2

0

ترسل الرسالة الى الرقم المحدد من  4أرقام الذي تعممه الجمعية على مراقبيها،
وستستلم رد اوتوماتيكي يؤكد استالم رسالتكم خالل  15دقيقة .في حال عدم الحصول
َ
على رد فوري يجب اعادة المحاولة .اذا لم يأتي الرد مرة اخرى الرجاء اإلتصال بالجمعية
للتبليغ عن تفاصيل الحادثة.
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مراقب ثابت
ارسال المخالفات عبر الرسائل القصيرة – SMS
يجب ارسال المخالفات على اربع دفعات مختلفة :الدفعة االولى عند الساعة  8:00الدفعة
الثانية عند الساعة  2:00الدفعة الثالثة  7:00والدفعة الرابعة بعد االنتهاء من عملية الفرز.
1-1يمكن ارسال دفعة المخالفات او التقرير كامل في  SMSواحد.
2-2الرسالها ،يجب إتباع الخطوات التالية:
◄أدخل الحرف  Mفي أول الرسالة
◄ادخل رمز الدائرة
◄أدخل رمز مركز اإلقتراع.
◄ادخل نقطة ( ).يليه رمز قلم االقتراع
◄أدخل الحرف والرقم الذي يرمز الى المخالفة التي يبلغ عنها.
مثال :اذا ادخلت بشكل صحيح ،ستكون الرسالة على الشكل التالي:
 02رمز الدائرة
 045رمز المركز
 02رمز القلم
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اذا اراد المراقب ان يدخل معلومات اضافية ،يدخل عالمة  #بعد رمز المخالفة ثم يكتب
التوضيح االزم
ضغط من
قبل......
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ترسل الرسالة الى الرقم المحدد من  4أرقام الذي تعممه الجميعة على مراقبيها،
وستستلم ردا اوتوماتيكيا يؤكد استالم رسالتكم خالل  15دقيقة .في حال عدم الحصول
َ
على رد فوري يجب اعادة المحاولة .اذا لم يأتي الرد مرة اخرى الرجاء اإلتصال بالجمعية
للتبليغ عن تفاصيل الحادثة.
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ملحق رقم 5
طريقة استعمال تطبيقة الهاتف من قبل المراقبين
تنزيل التطبيق:

48

سوف ترى شعار  LADEالذي هو العين الزرقاء

49

فتح حساب جديد:
عند اإلنتهاء من تنزيل التطبيق ،سوف ترى زر ” “openباألخضر
إنقر على زر ”“open
عند الضغط على زر ” “openسوف يفتح عندك خانة “اسم المستخدم” و خانة “كلمة المرور”
و زر “تسجيل الدخول”
مالحظة :سوف يتم إعطاؤك “اسم المستخدم” و “كلمة المرور” من قبل الجمعية.
سوف يظهر لك على الشاشة عناوين “الصفحة الرئيسية” و”رسائل المراقبون المتحركون”
و”رسائل المراقبون الثابتون” .إذا كنت مراقب متحرك إنقر على “رسائل المراقبون
المتحركون” ،وإذا كنت مراقب ثابت إنقر على “رسائل المراقبون الثابتون”
حين تفتح الصفحة المطلوبة يمكنك إتباع التعليمات وإرسال المخالفات.
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ملحق رقم 6
أدوات التوثيق
أداة توثيق مخالفات المرشحين واالحزاب السياسية والماكينات اإلنتخابية

أنواع المخالفات
•في الضغط على الناخبين
o

oاستخدام موظف دولة أومؤسسة عامة ،أو موظف بلدية أو اتحاد بلديات
النفوذ لمصلحة أي مرشح أو الئحة

o

oتهديد جسدي للناخب أو لمصالحه اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو المعنوية
مقابل التصويت لمرشح أو الئحة

o

oوعود بتوفير مصالح للناخب مقابل التصويت لمرشح أو الئحة

o

oدفع الرشوة مباشرة للناخب أو من خالل وسيط

o

oحجز بطاقات الهوية مقابل انتخاب مرشح أو الئحة

•في اإلنفاق اإلنتخابي
o

oدفع اي نفقة للترويج اإلنتخابي سعرها يفوق السقف اإلنتخابي:
مهرجان ،إعالنات ،عدد مكاتب...

o

oاستالم مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير
لبناني

o

oتقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين أو تقديمات أو مساعدات عينية
أو نقدية إلى األفراد أو جمعيات أو نوادي رياضية وجميع المؤسسات غير
الرسمية( .ولم يدرجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال

o

يقل عن ثالث سنوات)
oقبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة نقدأُ

51

•في استخدام المرافق العامة للترويج االنتخابي
o

oاستخدام مرفق عام أو دائرة حكومية أو مؤسسات عامة أو جامعات
أو كليات أو معاهد أو مدارس رسمية أو خاصة أو دور عبادة ،ألجل إقامة
المهرجانات واللقاءات االنتخابية

o

oإلصاق الصور أو الدعاية االنتخابية في مرفق عام أو دائرة حكومية أو
مؤسسات عامة أو جامعات أو كليات أو معاهد أو مدارس رسمية أو
خاصة أو دور عبادة

o

oتوزيع أو توفير أي خدمات أو موارد عامة للترويج اإلنتخابي

•في اإلعالم واالعالن اإلنتخابي
o

oوضع دعاية وإعالنات إنتخابية في وسائل إعالمية غير مصرح لها من قبل
هيئة اإلشراف

o

oعدم تعيين السلطة المحلية المختصة األماكن المخصصة لتعليق
ولصق اإلعالنات والصور االنتخابية

o
o

oلصق أي إعالن أو صور لمرشح خارج األماكن المخصصة لإلعالنات

oبث أو نشر كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو
تحريضًا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدًا لالرهاب أو الجريمة
أو األعمال التخريبية

o
o

oتشهير أو قدح أو ذم أو تجريح بمرشح أو الئحة

oتنازل مرشح أو الئحة عن األماكن المخصصة إلعالنه االنتخابي لمصلحة
مرشح آخر أو الئحة أخرى

o

oخرق فترة الصمت من الجمعة  6حزيران الساعة  12:00مساء إلى نهار األحد
 7حزيران الساعة  7:00مساء

•غيرها
o

oحدد...
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نوع المخالفة .........................................................................................................................................................................
مرتكب المخالفة ................................................................................................................................................................
الدائرة اإلنتخابية ...................................................................................................................................................................
المكان  .............................................................................الزمان .....................................................................................

		
هل تم التحقق من صحتها؟

□ نعم 		

□ كال

إذا الجواب نعم ،الرجاء إرفاق البراهين مع وثيقة المخالفة .عدد ما هي البراهين:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
سرد وقائع المخالفة....................................................................................................................................................... :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
التاريخ ........................................................
اسم وتوقيع المراقب .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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أداة توثيق األنشطة اإلنتخابية للمرشحين واالحزاب السياسية والماكينات
اإلنتخابية
أنواع األنشطة
•استئجار المكاتب االنتخابية ونفقاتها.
•إقامة التجمعات والمهرجانات واالجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية االنتخابية.
•إعداد ونشر وتوزيع المواد االعالمية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير
ورسائل ،على شكل مطبوعات أو عبر رسائل البريد العادي أو الرقمي أو  SMSعلى
الهاتف الخليوي.
•تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.
•المبالغ المدفوعة لألشخاص العاملين في الحملة االنتخابية والمندوبين.
•مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة االنتخابية.
•نفقات الدعاية االنتخابية ،وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة االنتخابية إلى
محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى.
•غيرها...
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نوع النشاط ...........................................................................................................................................................................
منظم النشاط ......................................................................................................................................................................
الدائرة اإلنتخابية ...................................................................................................................................................................
المكان .....................................................................................................................................................................................
الزمان .........................................................................................................................................................................................

هل تم التحقق من النشاط؟		

□ نعم 		

□ كال

إذا الجواب نعم ،الرجاء إرفاق البراهين مع وثيقة النشاط .عدد ما هي البراهين:
سرد وقائع النشاط............................................................................................................................................................ :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
التاريخ ........................................................
اسم وتوقيع المراقب .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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أدوات التدقيق
مستند الشهود
نوع المخالفة .........................................................................................................................................................................
إسم الشاهد  .....................................................الدائرة اإلنتخابية (البلدية) ..........................................................
العنوان .......................................................................................................................................................................................
رقم الهاتف  .........................................................البريد اإللكتروني ..........................................................................
المكان  ...................................................................................الزمان .................................................................................

سرد وقائع المخالفة/الحادثة.................................................................................................................................... :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
التاريخ ........................................................
اسم وتوقيع الشاهد .......................................................................................................................................................
اسم وتوقيع المراقب .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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مستند سمعي أو بصري أو خطي
نوع المخالفة .........................................................................................................................................................................
إسم صاحب المستند  ..................................................الدائرة اإلنتخابية (البلدية) ..........................................
العنوان .......................................................................................................................................................................................
رقم الهاتف  .........................................................البريد اإللكتروني ..........................................................................
المكان  ...................................................................................الزمان ...................................................................................
سرد وقائع المخالفة/الحادثة.................................................................................................................................... :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
شرح المستند ..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
التاريخ ........................................................
اسم وتوقيع صاحب المستند .....................................................................................................................................
اسم وتوقيع المراقب .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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