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متهيد

إلتزاماً منها يف دفع اإلصالح اإلنتخايب قدماً ويف إعالء شأن العمل اإلنتخايب يف لبنان واملنطقة العربية وإيالئه مساحة واسعة من احليز
العام ،تق ّدم اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية اإلنتخابات هذا الدليل التدرييب .ميثل الدليل عصارة عمل اجلمعية وخربهتا يف اإلصالح
اإلنتخايب والرقابة على مر السنوات اخلمسة عشر الغابرة يف جمال إصالح النظم اإلنتخابية ،ومراقبة العملية اإلنتخابية واملدافعة واملناصرة
يف اجملال نفسه.
يركز الدليل التدرييب على جمموعة أساسية من املهارات املطلوبة لإلخنراط يف عملية اإلصالح اإلنتخايب ،ويقدم باقة من احملاور التدريبية اليت
تفضي بشكل عام اىل إعداد خرباء إنتخابيني ،عرب اخلضوع لتدريب مكثف ويف مدة زمنية قصرية .وهذا الدليل هو األول من نوعه على
صعيد العامل العريب من حيث غىن املعلومات واخلربات والتجارب اليت تزخر هبا صفحاته ،وهو باكورة جهد جمموعة من اخلرباء ينتمون اىل
اجلمعية ،إلتزموا وال يزالون جوانب عديدة من العمل اإلنتخايب يف لبنان واملنطقة العربية.
يتضمن الدليل العديد من األمثلة حول النظم اإلنتخابية واإلصالحات اليت أتُّبعت يف أكثر من بلد حول العامل عموماً واملنطقة العربية
خصوصاً .ويعتمد الدليل أيضاً على خربات وجتارب عربية ،وكذلك عاملية ،يف العمل السياسي يف شكل عام واإلصالح اإلنتخايب بشكل
خاص .كما يقدم الدليل للمتدرب جمموعة من األطر السياسية اليت حتيط بالعمل اإلنتخايب ،وذلك من خالل طرق مبسطة يف العرض
واملمارسة .ويساعد الدليل على تعميق الفهم واملعرفة يف اإلصالح والرقابة واملناصرة اإلنتخابية .لقد مت وضع الدليل بشكل يساعد املدرب
على إعداد وتنشيط حلقات تدريبية بشكل ممنهج ومنظم ومعد مسبقاُ .وهو موجه ملساعدة من هم ذي حد أدىن من اخلربة يف العمل
اإلنتخايب ،حيث يساعد على التخطيط واإلعداد حللقات تدريبية بشكل روتيين .سيجد أي مدرب ينوي اإلستعانة بصفحات هذا الدليل،
إنسيابية وتسلسل منطقي لفصوله وأبوابه التدريبية مرفقة بالعديد من األمثلة والوسائل التدريبية يف متناول اليد.
وإمياناُ منها بأمهية بناء القدرات يف جمال اإلصالح اإلنتخايب ،إعتمدت اجلمعية يف مقاربتها للدليل على التدريب التجرييب والذي يستند
اىل إستنباط قدرات ومهارات األفراد والبناء عليها وتدعيمها وتعميق املعرفة لدى املشاركني يف التدريب يف جمال اإلصالح والرقابة .ولعل
أبرز القيم املضافة من خالل هذا الدليل هي قدرته على اجلمع بني جمموعة واسعة من املقاربات اإلصالحية ،ومشوله كافة جوانب التدريب
املكثف إلعداد كوادر جديدة يف جمال العمل اإلنتخايب مدعومة بأمثلة يف الواقع.
إن اجلمعية تتمىن من خالل هذا اإلصدار األول للدليل التدرييب ان تسهم يف إغناء العمل التدرييب اإلنتخايب وتكثيف املعرفة واملهارات،
وكذلك رفع أعداد الكوادر املدربة على اإلصالح والرقابة اإلنتخابيني ،على أمل جت ّذر الدميقراطية يف لبنان واملنطقة العربية.

أسامة صفا
األمين العام
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اإلنتخابات

مقدمة

جاء هذا الدليل نتيجة تراكم نوعي وكمي لعمل «اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات» على مدى السنوات املاضية يف جمال
دميقراطية االنتخابات ،مراقبة وإصالحاً ،األمر الذي مسح للجمعية برتمجة هذا العمل يف دليل أُريد له أن يكون شامالً على قدر اإلمكان،
حبيث يستطيع القارئ أن جيد الكثري مما يريده يف موضوع االنتخابات وما عملت اجلمعية عليه منذ تأسيسها.
وقد وضع هذا الدليل ليكون أداة مساعدة أساسية يف عملية التدريب على االنتخابات ،تثقيف ،مراقبة ،إصالح ،معرفة...وهو موجه إىل
كافة املدربني املتملكني مهارات التدريب بشكل يسمح هلم بالتمكن من التدريب باألمور املتعلقة باالنتخابات كافة.
وهو ّ
موزع على جزئني:

الجزء األول :متعلق باملفاهيم النظرية والتجارب االنتخابية كافة على الصعيد الدويل إضافة إىل تفصيل للمبادئ العامة اليت حتكم العملية
االنتخابية يف لبنان من تنظيم وإدارة وإشراف ،مع دراسة مقارنة لكافة القوانني االنتخابية اليت عرفها لبنان ،ويتضمن أيضاً جمموعة كبرية من
اإلصالحات اليت عملت وتعمل اجلمعية على حتقيقها بالتشبيك مع منظمات اجملتمع املدين يف لبنان ،وتفصيل آخر حول املبادئ العامة
ملراقبة االنتخابات يف العامل واملعايريالدولية ملراقبة االنتخابات ،يرافق هذا القسم ختصيص حول ادارة االنتخابات يف لبنان وعملية مراقبتها
منذ  1996مع بدايات تأسيس اجلمعية والتجارب املستقاة من هذه العمليات اليت قامت هبا يف االنتخابات الربملانية العامة.
الجزء الثاني :يتطرق إىل التدريب ومستلزماته كافة ،متهيد حول التدريب ماهيته وتقنياته ووسائله ومواده واألساليب اليت من املمكن ان
تشكل عامالً مساعداً وتشكل قيمة مضافة لعملية التدريب حول األمور املتعلقة باالنتخابات كافة ،تفصيل آخر حول جمموعة من متارين
التعارف وكسر اجلليد اليت ختدم عملية التدريب مع ختصيص جمموعة كبرية من التمارين اليت عمل هذا الدليل على توحيدها لتخدم املدربني
و/أو امليسرين يف عملهم يف إيصال معلومات وتغيري سلوكيات.
متت صياغة هذا الدليل باعتماد أساليب متعددة منها سردي ،وصفي ومقارن ،ومنها ما هو ناتج عن جمموعات عمل خصصت لذلك
إضافة إىل االستفادة الكبرية اليت جاءت نتيجة ورش عمل جملموعات خاصة باجلمعية مع األخذ باالعتبارالتجارب الشخصية اليت عاشها
مدربو اجلمعية سابقا إضافة إىل مقابالت شخصية مع مدربني وخرباء لبنانيني وعرب.
اما اسرتاتيجية البحث فتمت استناداً إىل:
االعتماد على جمموعة من الدراسات والكتيبات الصادرة عن اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات.
االعتماد على منشورات مجعيات ،شبكات ،ومراكز دراسات خمتصة مبوضوع االنتخابات
االعتماد على سلسلة من الكتب حول االنتخابات
مواقع إلكرتونية
مقابلة مع خرباء لبنانيني خمتصني يف الشوؤن االنتخابية بشكل عام واحلصول منهم على مراجع
مراجعة جمموعات من األدلة العامة وحتديداً حول االنتخابات
هذا الدليل هو نتيجة عمل متواصل قامت به جمموعة من الباحثني والباحثني املساعدين يف «اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية
االنتخابات» قد ال تكفي كلمات شكر لتفي جهودهم على إجناز هذا العمل.

عباس أبوزيد
تميم بوكروم
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الباب الأول
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املبادئ العامة لدميقراطية االنتخابات

الف�صل الأول :الأنظمة االنتخابية

الباب الأول:

املبادئ العامة لدميقراطية االنتخابات

اعتربت الدميقراطية منذ القدم هدفاً سامياً تسعى اجملتمعات والشعوب إىل حتقيقه ،فهي ترمي إىل اختاذ القرارات ،اليت متس مبصاحل اجملتمع
ككل ،بشكل مجاعي حيث يكون لألفراد احلق باملشاركة فيها بشكل متسا ٍو.
الدميقراطية كلمة يونانية يف األصل تتألف من جزءين :األول « »DEMOSويعين «الشعب» والثاين « »Cratosويعين احلكم أو السلطة.
وبالتايل هي تعين حكم الشعب وتتجسد بتويل الشعب (أي جمموع املواطنني) احلكم بنفسه بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن طريق اختيار
ممثليه .فمبدأ التمثيل هو يف جوهر الدميقراطية حيث خيتارالشعب ممثليه ،الذين يشكلون السلطة احلاكمة اليت ختضع ملراقبة الشعب وحماسبته،
حر عرباالنتخاب من أجل تداول السلطة.
بشكل ّ
متثل الدميقراطية اهلدف األمسى الذي تسعى االنتخابات لتحقيقه .وهي ليست سوى وسيلة وأداة لتحقيق الدميقراطية يف اجملتمع ،حيث
تكرس مبدأ املشاركة يف رسم وحتديد السياسات العامة وتساهم يف بناء العقد االجتماعي.
ّ
إن وجود أنظمة حكم مستقرة وعادلة ،قضاء مستقالً ونزيها ،تطوراً اقتصادياً مطّرداً ،صحافة حرة ،حرية إبداء الرأي والتعبري ،احلق يف
الوصول إىل املعلومات ...كلها أمور ضرورية لسري احلياة الدميقراطية ومكملة هلا .غري أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة هو ضرورة أولية للحياة
الدميقراطية وعنصر حيوي لتأمني ازدهارها.
حرة ،نزيهة وعادلة تؤمن للمواطن القدرة على اختيار ممثليه بشكل إرادي؛ يتحقق مفهوم التغيري والتطور
فمن خالل توفري عملية انتخابية ّ
الذي يواكب مسرية جتذير معايري احلياة الدميقراطية ،فتكون النظم والقوانني االنتخابية أحد التشريعات األساسيّة اليت حيتاج إليها املواطن
ويتعامل معها اجملتمع الدميقراطي.
فالدميقراطية ليست مبفهوم جامد غري قابل للتكيف بل هي منظومة مرتابطة يف حالة تغري دائم .فاألنظمة السياسيّة ال تنشأ مبعزل عن البيئة
اليت تنمو فيها .وهي تتأثر بواقع اجملتمع ومدى تطوره والظروف اليت يعيشها وتتعلق بطبيعة اإلنسان وثقافته وخصوصيته .فتقاليد وثقافة
وشكل اجملتمع وتركيبته هي اليت حتدد شكل ومالمح ونوع وأطر الدميقراطية وأنظمتها وتساهم يف بلورهتا.
ويف حملة سريعة لتطور املفهوم الدميقراطي نرى مدى ديناميكية هذا املفهوم وتطوره عرب التاريخ .ففي احلضارة اليونانية ارتبطت الدميقراطية
مبفهوم حكم الشعب واملساواة أمام القانون وإجراء االنتخابات كوسيلة حملاسبة من ميارس احلكم .غري أن فالسفة اليونان القدماء انتقدوا
الدميقراطية وأساليبها آنذاك ،واعتربوها بعيدة عن إحقاق احلق والعدل وتؤدي إىل طغيان األغلبية غري الكفوءة للحكم .فأيد أفالطون حكم
الفالسفة املؤهلني ملعرفة احلق والعدالة ،فيما أيّد أرسطو احلكومة الدستورية اليت هتدف إىل حتقيق الصاحل العام.
أما يف الفكر الروماين فاقرتنت الدميقراطية بالقدرة على حتقيق التوازن بني القوى املختلفة واملتعارضة واليت جيب أن تندمج يف إطار الدولة
وتوجيهها لتحقيق املصلحة العامة.
أما يف عصر النهضة األوروبيّة ،فقد ربط جون لوك مفهوم الدميقراطية باحلكم الربملاين ،ورأى جون ستيوارت مل أن الدميقراطية تتحقق حني
تكون السيادة بني أفراد اجملتمع .أما جان جاك روسو فرأى ان الدميقراطية جيب أن تكون من خالل سيادة الشعب اليت ال ميكن التنازل
عنها أو جتزئتها مبا متثله من اإلرادة العامة.
من مث أتت الثورة الفرنسية لتعطي دفعاً قوياً للمفهوم الدميقراطي فانتشرت وامتدت لتشمل خمتلف أحناء أوروبا .غري أنه ويف الفكر اجلرماين،
ارتبطت الدميقراطية بشكل وثيق مع العبقرية والقوة كأساس للشرعية .من هنا رفضت مبدأ املساواة ورأت يف الدميقراطية اتفاقاً بني احلكام
واحملكومني للنهوض باألمة اجلرمانية حنو أهدافها العليا .أما يف بريطانيا فقد ارتبطت بالوضع األرستقراطي القائم وتأقلمت معه.
مما تتقدم يتبني مدى تنوع هذا املفهوم وحركيّته املرنة النابعة من إرث وتقاليد وواقع كل شعب وحضارته واختالفه من جمتمع إىل آخر.
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االلتزام مببدأ االقرتاع العام النزيه واحلر الذي مي ّكن الناخبني من اختيار ممثليهم حبرية.
تغليب املصلحة العامة يف عمل املؤسسات ويف صنع القرارات واالبتعاد عن الشخصانية والزبائنية السياسيّة
وجود قوى وأحزاب سياسيّة هلا برامج عمل واضحة تتنافس لتحقيقها من خالل االنتخابات
فصل السلطات وتوزيعها مبا يضمن آليات الرقابة واحملاسبة
استقاللية القضاء الذي يكرس مبدأ الرقابة الدستورية على القوانني
عدم تدخل القوى العسكرية يف احلياة السياسية وخضوعها إلمرة السلطة السياسيّة
الكفاءة يف اختيار موظفي القطاع العام
وجود طبقة وسطى يف اجملتمع وتوزيع عادل للدخل
االستقرار السياسي واألمين الذي حيفز املواطن ويدفعه لالشرتاك يف حتقيق الدميقراطية الفاعلة
محاية حقوق األقليات وضمان متثيلها وإفساح اجملال أمامها لتتطور وتصبح أكثرية
وجود ثقافة سياسية تؤمن باملعايري الدميقراطية .فال ميكن نشوء نظام دميقراطي يف ظل ثقافة يسودها اخلوف وعدم اإلميان باإلنسان
كقيمة حبد ذاته
الثقة واالحرتام املتبادل بني مجيع القوى السياسية سواء يف السلطة أو يف خارجها .اإلستعداد لقبول الرأي اآلخر والتعايش بني أفكار
وتوجهات خمتلفة
أما األهم فهو اإلقرار باالنتماء األول واألساسي للدولة وتغليب مصلحتها واالتفاق على غايتها كقواسم مشرتكة للعملية السياسية
وركيزة لبناء الدميقراطية.

الف�صل الأول :الأنظمة االنتخابية

1

تعددت األنظمة الدميقراطية على مدى السنوات ،من دميقراطية مباشرة حيث جيتمع املواطنون يف مجعية عامة واحدة إلصدار التشريعات
وإدارة الشؤون العامة للدولة كافة ،إىل دميقراطية غري مباشرة حيث ينتخب املواطنني ممثلني عنهم لالهتمام بشؤوهنم .وقد عرفت املدن
اليونانية القدمية وبعض الواليات السويسرية أنظمة دميقراطية مباشرة تتناسب وطبيعة جمتمعاهتا الصغرية ،أما بعض البلدان األخرى فقد
اعتمدت أنظمة دميقراطية غري مباشرة الستحالة تطبيق الدميقراطية املباشرة يف اجملتمعات الكبرية نتيجة صعوبة مجع الناس يف مكان واحد.
أدى تطور العمل السياسي ومتطلباته إىل االجتاه حنو التخصص واخلربة وإجراء مناقشات علمية موضوعية وحتليل القرارات وانتقاء األفضل
من بينها لتحقيق مصلحة الشعب ،فتطورت األنظمة التمثيليّة وأدت إىل ظهور النظام الربملاين كإحدى الصيغ األكثر تطوراً يف آليات
احلكم حيث ينتخب املواطنني ممثلني عنهم لقرتة زمنية حمددة ملمارسة السلطة بامسهم فيكون الشعب حاكماً لنفسه بنفسه عرب ممثليه .فأتت
األنظمة االنتخابية لتحدد خيار املواطنني يف االنتخابات بتحويل األصوات اليت أدلوا هبا إىل عدد من املقاعد يفوز هبا املرشحون املتنافسون.
الق�سم الأول :النظم االنتخابية و�أهميتها

أصبحت االنتخابات القاعدة األساسيّة يف قيام الدميقراطية عن طريق اختيار املواطن ملمثليه بشكل حر كأسلوب عملي تطبيقي ملمارسة
احلكم أمام استحالة تطبيق الدميقراطية املباشرة ،لذلك يتبني مدى أمهية االنتخابات واألنظمة االنتخابية يف احلياة الدميقراطية ،حبيث
أصبحت مفتاحاً للشرعية اليت تتمتع هبا السلطة احلاكمة ومؤسسة هلا ،لذا حرصت حىت النظم االستبدادية على إجراء انتخابات ولو شكلية
إلضفاء الطابع الشرعي لسلطتها.
ومبا أن االنتخابات هي من الوسائل الفعالة لتوسيع نطاق املشاركة الشعبية يف أخذ القرار وحتديد التوجهات واختيار صانعي السياسات
ومقرريها ،تكون فرصة للمواطن للتعبري عن رأيه وإرادته وخياراته يف انتقاء ممثليه.
ولتمكني املواطن من حتقيق هذه الغاية ،من املفيد اختيار وتصميم نظام انتخايب تنبثق عنه سلطة متثيلية تعكس الواقع السياسي ـ االجتماعي
يف اجملتمع .من هنا تؤثر القرارات املتخذة لنوعية النظام االنتخايب املعتمد على جمرى احلياة السياسيّة جبوانبها كافة .فتسعى القوى املتنافسة إىل
االستفادة من احملفزات اليت توفرها هذه األنظمة ،فتكون املصاحل السياسيّة من العوامل الرئيسيّة اليت تدفع باجتاه اعتماد هذا النظام أو ذاك.
لألنظمة االنتخابية متغريات ( )variablesعديدة تُرتجم يف املعادلة االنتخابية املستخدمة؛ كتحديد النظام (أكثري ،نسيب ،مركب)..
والمعادلة الحسابية (مراجعة معجم المصطلحات) اليت تستخدم الحتساب املقاعد املخصصة لكل فائز ،وشكل ورقة االقتراع
(التصويت ملرشح واحد أو لقائمة حزبية) وحجم الدائرة االنتخابية (عدد املمثلني الذين يتم انتخاهبم عن كل دائرة انتخابية) باإلضافة إىل
عوامل أخرى تؤثر على حجم املشاركة يف االنتخابات:








1

حجم الدائرة االنتخابية (عدد املمثلني الذين يتم انتخاهبم عن كل دائرة انتخابية) :إن تقسيم الدوائر االنتخابية جيب أن حيقق
املساواة من حيث عدد الناخبني بني دائرة وأخرى مع األخذ باالعتبارضرورة حتقيق التكامل بني عدد الناخبني واحلجم اجلغرايف للدائرة
فالفوارق السكانية الكبرية بني دائرة وأخرى تتعارض مع مبدأ الدميقراطية بالذات ،كوهنا ال متنح أصوات مجيع الناخبني ثقالً متساوياً.
حتقق النظم اليت تستند إىل دوائر انتخابية كبرية احلجم مع اعتماد النظام النسيب (من حيث عدد املمثلني املنتخبني عن كل منها) أعلى
مستويات النسبية ،حيث إهنا تضمن بذلك حصول األحزاب الصغرية على متثيل.
توقيت االنتخابات :فاالنتخابات إن حصلت يف أوقات احتدام الصراع السياسي يف بلد ما وخصوصاً يف أوقات األزمات السياسيّة
احلادة واملفصلية ويف أوقات االضطرابات وعدم االستقرار األمين ،تساهم يف رفع نسبة املشاركة .أما يف حاالت اهلدوء واالستقرار
فتنحو املشاركة حنو التقلّص ،كما أن قانون االنتخابات يؤثر على نسبة املشاركة .ففي النظام النسيب ترتفع عادة نسب املشاركة.
تكرار االنتخابات في فترة زمنية قصيرة نسبيّاً :هذا األمر يؤدي إىل إضعاف املشاركة يف العملية االنتخابية حبيث إن املواطن ال
يتمكن من رؤية نتائج أعمال ممثليه حملاسبتهم يف ظل فرتة زمنية قصرية نسبيّاً.
درجة التنافس الحزبي :فالدول اليت تكون فيها نسبة املشاركة احلزبية عالية تؤدي إىل تفعيل عملية املشاركة يف االنتخابات.
األوضاع االجتماعية االقتصادية :إن الفقر والوضع االجتماعي السيئ والظروف املادية واالنتماءات الفئوية كلها ميكن أن تشكل
وسيلة ضغط على الناخبني وحجم مشاركتهم وإقباهلم على االقرتاع.
جمموعة إصدارات املعهد الدويل للدميقراطية http://www.idea.int ،وشبكة املعرفة االنتخابية http://www.aceproject.org
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 نظرة المواطن لالنتخابات :إن عامل الثقة يف عملية انتخاب حرة ونزيهة يشجع املواطن على املشاركة.
 شكل النظام :إن النظام االنتخايب املعتمد له تأثريات كبرية على حجم املشاركة يف االنتخابات .فالنظام النسيب يشجع على املشاركة
ظل النظام األكثري.
حيث يشعر الناخب بأن صوته ال يذهب هدراً يف حني أنه يضيع يف ّ
الق�سم الثاين� :أ�شكال النظم االنتخابية و�أنواعها

ملا كانت العملية االنتخابية قادرة على تعزيز الدميقراطية أو إضعافها ،فإن حتديد مدى تأثري النظام االنتخايب عليها ال ميكن أن يظهر يوم
االنتخابات بل يف الفرتة الزمنية اليت تليها .فالناخبون واملتنافسون السياسيون يقومون بتطوير أمناط عمل معينة هتدف لالستفادة من الثغرات
يف األحكام اليت توفرها األنظمة االنتخابية ويسعون إىل استغالهلا.
لذا تقوم البلدان الدميقراطية بتحديث أنظمتها االنتخابية وفقاً ملدى تطور إدراك مواطنيها لطبيعة التمثيل النيايب ،كذلك غالباً ما تؤدي
املتغريات اهليكلية يف الدساتري كتطبيق نظام فدرايل أو متعدد األحزاب ...إىل تغيريات متوازية على صعيد القوانني االنتخابية بشكل يعكس
طبيعة النظام السياسي اجلديد.
وعليه ،تتنوع النظم االنتخابية وختتلف وميكن تصنيفها ضمن ثالث عائالت رئيسية :النظم األكثرية ،النظم النسبية ،النظم املركبة أواملختلطة
وغريها من نظم أخرى.
الفقرة الأوىل النظام الأكرثي:

يعترب النظام األكثري أحد أقدم األنظمة االنتخابية وأبسطها من حيث آلية التطبيق ،حيث يفوز يف االنتخابات من ينال أكرب عدد من
أصوات املقرتعني ،وقد مت استخدامه منذ فجر الدميقراطيات القدمية مروراً بأوىل جتارب االنتخابات الكنسية ،وما زال مستخدماً يف العديد
2
من الدول حىت يومنا هذا.
3
هناك مخسة أنواع من النظم األكثرية تتوزع على الشكل اآليت:
ي�ع�ت�م��د ن �ظ��ام ال �ف��ائ��ز األول في
ك��ل م��ن ب�ري�ط��ان�ي��ا ،ك �ن��دا ،الهند
 نظام الفائز األول :وهو نظام اقرتاع أكثري بسيط على دورة واحدة حبيث يفوز من حيصل والواليات المتحدة األمريكية
على أكرب عدد من األصوات وعادةً ما يعرف بنظام التعددية لدائرة انتخابية أحادية التمثيل
(الدائرة الفردية) حيث يفوز باملقعد كممثل للدائرة املرشح احلائز أعلى عدد من األصوات،
وليس بالضرورة على األغلبية املطلقة لتلك األصوات ،وهو نظام يتمحور حول املرشحني
األفراد ،إذ يقوم الناخب باختيار مرشح واحد فقط من جمموع املرشحني املدرجني على
ورقة االقرتاع .ونظرياً فقد يفوز املرشح بصوتني فقط يف حال مل حيقق أي من املرشحني
اآلخرين سوى صوت واحد فقط.
نظام الكتلة :يستخدم هذا النظام يف دوائر انتخابية متعددة التمثيل

استخدم نظام الكتلة في األردن العام
(تلك اليت تنتخب أكثر من ممثل واحد يف كل دائرة) حيث يتحول نظام الفائز األول
 ،1989منغوليا ف��ي ال�ع��ام ،1992
إىل نظام الكتلة ،فيمتلك الناخب عدداً من األصوات يساوي عدد املقاعد اليت
وف��ي كل من الفيليبين والتايالند حتى
يتم انتخاهبا لتمثيل دائرته االنتخابية .ويفوز مبقاعد الدائرة املرشحون احلائزون أعلى
العام  ،1997إال أن هذه الدول قامت
األصوات ،بغض النظر عن نسبة تلك األصوات .ويف غالبية نظم الكتلة ،ميكن
بتغييره نظراً لعدم فعاليته وهو ال يزال
للناخب اإلدالء مبا شاء من األصوات اليت ميتلكها طاملا مل يتعد ذلك عدد املقاعد
يستخدم في لبنان حتى الساعة.
املخصصة لدائرته االنتخابية.

نظام الكتلة الحزبية :وهو الناتج من اقرتاع الناخبني لصاحل قوائم حزبية

بدالً من انتقاء املرشحني بشكل فردي .وعلى عكس ما حيصل يف ظل نظام الفائز
األول ،يقوم نظام الكتلة احلزبية على وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل ،حيث ميلك
الناخب صوتاً واحداً يستخدمه ملمارسة خياره بني قوائم حزبية من املرشحني بدالً

2
3
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من االختيار بني املرشحني األفراد .ويفوز احلزب (أو القائمة) احلاصل على أعلى األصوات مبقاعد الدائرة االنتخابية كافة ،وبذلك
يتم انتخاب مرشحيه على القائمة كافة .كما هي احلال يف نظام الفائز األول ال يتحتم على الفائز احلصول على األغلبية املطلقة من
األصوات .وحسب املعطيات املتوفرة حىت عام  ،2004يتم استخدام هذا النظام يف أربع دول هي:
 نظام الصوت البديل :يقرتع فيه الناخبون ملرشح واحد ولكنهم يشريون إىل أفضليتهم بالنسبة
للمرشحني اآلخرين برتتيب تنازيل وإذا مل حيصل أي من املرشحني على األغلبية املطلقة لدى ك��ل م��ن اس �ت �رال �ي��ا ،فيجي
الفرز األول لألصوات يتم استبعاد املرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات وجيري وب� ��اب� ��وا غ �ي �ن �ي��ا ال �ج��دي��دة،
توزيع األفضليات الثانية للمرشحني اآلخرين ،فتستمر هذه العملية حىت حيصل أحد املرشحني تعتمد نظام الصوت البديل
على األغلبية املطلقة.
 نظام الجولتين :وهواقرتاع أكثري على دورتني يستلزم احلصول على األكثرية املطلقة (أي ما
يزيد عن النصف) للنجاح يف الدورة األوىل ،ومن مث يكتفى باألغلبية البسيطة يف الدورة الثانية.
ما مييز نظم األكثرية بشكل عام هو االجتاه حنو استخدامها ضمن الدوائر الفردية لسهولة تطبيقها.
فاملرشح الذي ينال أكرب عدد من األصوات يفوز باملقعد.
يعرف مبوجبه النظام األكثري على أنه قاعدة
يعتمد نظام الجولتين في العديد ويرى الدكتور نواف سالم ،أن هناك خطأً شائعاً ّ
«النصف زائداً واحداً» ،أما من سلبيات هذا النظام فهو «احتمال بقاء أصوات غالبية املقرتعني
4
م ��ن ال� � ��دول م �ن �ه��ا :ج �م �ه��وري��ة غري ممثلة عندما يرتفع عدد املتنافسني على املقعد الواحد».
أفريقيا الوسطى ،الغابون ،مالي،
والواقع أن املرشح الذي ينال العدد األكرب من أصوات الناخبني يفوز باملقعد حىت ولو كانت
موريتانيا ،مصر ،إيران وهايتي
األصوات اليت حصل عليها أقل من نصف أصوات املقرتعني يف االنتخابات .وهو بالتايل مينح
الطرف الفائز مقاعد أكثر من حصته النسبية من األصوات .فمثالُ :إن احلزب الذي ينال  %45من
األصوات قد يفوز بـ % 55من املقاعد.
الفقرة الثانية :نظام التمثيل الن�سبي

مت تطبيق النظام النسيب للمرة األوىل يف بلجيكا العام  1889وهو حاليّاً يطبق يف أكثر من 72
ما يقارب  72بلداً في كل من
دولة حول العامل .ميزة هذا النظام الرئيسيّة أنه يعطي الالئحة عددا من املقاعد تتناسب مع عدد
أميركا الالتينية ،إفريقيا وأوروبا
األصوات اليت حازت عليها .فال تتمكن أي من القوى السياسيّة من احلصول على مقاعد أكثر
تعتمد نظام التمثيل النسبي
من النسبة اليت حصلت عليها من أصوات املقرتعني.
يسمح هذا النظام لألحزاب الصغرية باحلصول على عدد من املقاعد يتناسب وحجمها ،يف حني
أنه حيد من هيمنة األحزاب الكبرية .وهناك نوعان رئيسيان من أنظمة التمثيل النسيب :نظام القائمة
النسبية ونظام الصوت الواحد املتحول:
 نظام القائمة النسبية :يقوم نظام القائمة النسبية على تقدمي كل حزب أو قوة سياسية قائمة من
يعمل بالقوائم المفتوحة
املرشحني (الئحة) يف كل واحدة من الدوائر االنتخابية متعددة املقاعد .ويقوم الناخبون باالقرتاع
في غرب أوروبا وسريالنكا
ملصلحة اللوائح ،حيث تفوز كل الئحة أو قائمة بنسبة من مقاعد الدائرة االنتخابية تتالءم مع
نسبتها من أصوات املقرتعني .ويفوز باالنتخاب املرشحون على اللوائح وذلك حبسب ترتيبهم
التسلسلي على القائمة .وهناك ثالثة خيارات ميكن اعتمادها
للقائمة النسبية :القوائم املفتوحة ،القوائم املغلقة والقوائم احلرة.
ي �ع �م��ل ب��ال �ق��ائ �م��ة ال�م�غ�ل�ق��ة
ف ��ي ج� �ن ��وب إف �ري �ق �ي��ا وف��ي  القوائم المفتوحة :حيث يستطيع الناخبون حتديد مرشحيهم املفضلني ضمن الالئحة .وتبقى
ان�ت�خ��اب��ات أل�م��ان�ي��ا الشرقية هذه املمارسة اختيارية يف معظم احلاالت ،وبسبب تبعية معظم الناخبني لألحزاب والقوى السياسية
أكثر من املرشحني األفراد ،فإن تأثري القائمة املفتوحة وإمكانية انتقاء املرشحني األفراد تبقى حمدود ًة.
العام  1990قبل الوحدة
 القائمة المغلقة :تعتمد غالبية نظم القائمة النسبية املعمول هبا يف العامل على القوائم املغلقة ،مبعىن
أن ترتيب املرشحني على القائمة يكون ثابتاً وحسب ما يعتمده احلزب أو اإلئتالف الذي يقوم بتسمية
القائمة ،حيث ال ميكن للناخبني التعبري عن تفضيل أي من املرشحني عن غريهم أو تعديل ترتيبهم.
4
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 القوائم الحرة :حيث يتم حتديد عدد املقاعد اليت يفوز هبا كل حزب أو كل الئحة من خالل يعمل بالقوائم الحرة في كل
جمموع األصوات اليت حيصل عليها مرشحوه .أما ترتيب املرشحني الفائزين عن كل حزب أو كل من لوكسمبورغ وسويسرا
الئحة فيستند إىل عدد األصوات اليت حيصل عليها كل مرشح بشكل فردي.
إال أن اختيار نظام القائمة النسبية ال حيدد مبفرده شكل النظام االنتخايب املعتمد ،حيث يتطلب ذلك حتديد مزيد من اإلجراءات .إذ ميكن
أن تستند الطريقة املعتمدة الحتساب املقاعد وتوزيعها بعدد األصوات إىل طريقة المعدل األعلى أو طريقة الباقي األكبر .وللمعادلة
املعتمدة هلذا الغرض تأثري قد يكون كبرياً يف بعض األحيان ،على نتائج االنتخابات وحتديداً توزيع املقاعد.
وهناك مسائل هامة أخرى جيب أخذها باالعتبارلتحديد طريقة عمل نظام القائمة النسبية.
فقد يفرض النظام املعتمد اجتياز نسبة حسم محددة للحصول على متثيل يف اهليئة املنتخبة ،وإذا كانت تلك النسبة مرتفعة ( 10باملئة،
كما هو معمول به يف تركيا على سبيل املثال) سيؤدي ذلك إىل استثناء األحزاب الصغرية وحرماهنا من احلصول على متثيل هلا ،بينما قد
تسمح هلم بذلك نسبة حسم منخفضة.
يف جنوب أفريقيا ال توجد نسبة حسم ،وقد أدى ذلك يف انتخابات العام  2004إىل فوز احلزب املسيحي الدميقراطي األفريقي بستة مقاعد
من أصل  400مقعد رغم حصوله على  1.6باملئة فقط من أصوات الناخبني.
وختتلف نظم القائمة النسبية يف ما بينها استناداً إىل إمكانية قيام الناخب باالختيار بني املرشحني باإلضافة إىل اختياره بني خمتلف األحزاب
أو اللوائح ،أي إذا ما كانت القوائم مغلقة ،مفتوحة أم حرة .وهلذا اخليار تبعاته املتعلقة بسهولة أو صعوبة التعامل مع ورقة االقرتاع.
أما اخليارات األخرى اخلاصة هبذا النظام االنتخايب فتتعلق برتتيبات جتميع األصوات  ،سواء كان ذلك بشكل رمسي أم غري رمسي ،أو اجملال
املفتوح أمام األحزاب السياسية لعقد االتفاقات االنتخابية ،كتلك اليت تتعلق بتشكيل التكتالت االنتخابية أو حجم الدوائر االنتخابية
وطريقة ترسيمها.
 نظام الصوت الواحد المتحول :قام كل من توماس هاري يف بريطانيا وكارل أندراي يف الدمنارك ،كل على حدة ،بابتكار مكوناتهذا النظام األساسية يف القرن التاسع عشر .املرتكزعلى أساس وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل ،حيث يقوم الناخبون برتتيب املرشحني
على ورقة االقرتاع بالتسلسل حسب األفضلية ،كما هي احلال يف ظل نظام الصوت البديل .ويف غالبية األحوال ،تكون عملية الرتتيب هذه
اختيارية ،حيث ال يطلب من املقرتعني ترتيب كافة املرشحني ،وهلم إن أرادوا اختيار مرشح واحد فقط .بعد االنتهاء من فرز وع ّد األفضليات
األوىل على أوراق االقرتاع ،يتم حتديد عدد األصوات املطلوبة النتخاب املرشح الواحد .وعادة ما يتم استخراج ذلك عمالً «حبصة دروب»،
واليت يتم احتساهبا استناداً إىل املعادلة البسيطة اآلتية:
احلصة = [ عدد األصوات ( /عدد املقاعد 1 + ] )1 +
يتم حتديد النتيجة النهائية لالنتخابات يف ظل نظام الصوت
في جمهورية أيرلندا منذ العام  ،1921ومالطا منذ العام
الواحد املتحول من خالل سلسلة من عمليات العد .ففي العد
 ،1947كما تم استخدامه لمرة واحدة في انتخابات العام
األول ،يتم احتساب جمموع األفضليات األوىل اليت حصل عليها
 1990في أستونيا .كما ويستخدم هذا النظام في انتخابات
كل مرشح .ويفوز بشكل مباشر املرشحون احلاصلون على عدد
مجلس الشيوخ في أستراليا وفي انتخابات بعض المقاطعات
من األفضليات األوىل يساوي أو يفوق احلصة اليت مت حتديدها
األسترالية ،وكذلك لتنظيم االنتخابات للبرلمان األوروب��ي
من خالل املعادلة املبينة أعاله.
واالنتخابات المحلية في أيرلندا الشمالية .ولقد تم اعتماده
وتتم من خالل عمليات العد الثانية واليت تليها إعادة توزيع
ألغ �راض االنتخابات المحلية في أسكوتالندا والنتخاب
الفائض من أصوات املرشحني املنتخبني يف العد األول (تلك
بعض اإلدارات في نيوزيلندا ،وتم اختياره كتوصية من قبل
اليت تزيد عن احلصة املطلوبة) استناداً إىل عدد األفضليات الثانية
جمعية مواطني مقاطعة بريتيش كولومبيا.
على أوراق االقرتاع للمرشحني املتبقني .وللعمل على حتقيق أعلى
مستوى من العدالة يف عملية إعادة التوزيع ،يتم توزيع أوراق
املرشحني كافة  ،ولكن كل منها حبسب نسبة جزئية تساوي
صوتاً واحداً ،حبيث يساوي عدد األصوات اليت يعاد توزيعها
الفائض اخلاص بذلك املرشح .فعلى سبيل املثال ،لو حصل
املرشح على  100صوت ،وكان الفائض اخلاص به  5أصوات
 ،عندها يتم إعادة توزيع كل ورقة بقيمة تساوي  20/1من

الصوت .وبعد كل عملية إعادة ،إذا مل حيصل أي مرشح على فائض من األصوات يساوي احلصة املعتمدة ،يتم استبعاد املرشح احلاصل
على أدىن عدد من األصوات .ويتم توزيع أصوات ذلك املرشح على باقي املرشحني ،استناداً إىل األفضلية الثانية واليت تليها فيما بعد.
وتستمر إعادة هذه العملية ،حبيث ينتج عن كل منها إما إعادة توزيع األصوات الفائضة أو استبعاد مرشح ما ،إىل أن يتم انتخاب العدد
املماثل للمقاعد املنتخبة بواسطة مرشحني حيصلون من خالل تكرار هذه العملية وإعادة التوزيع على احلصة املطلوبة ،ويف حال مل يتم ملء
املقاعد كافة ومل يبق من املرشحني غري املستبعدين ما ال يزيد بأكثر من واحد عن عدد املقاعد املتبقية ،يعترب أولئك املرشحون عدا واحد
منهم منتخبني رغم عدم حصوهلم على النسبة املطلوبة.
دافع علماء السياسة لسنوات طويلة عن نظام الصوت الواحد املتحول كأكثر النظم االنتخابية جذباً ،إال أن استخدامه لتنظيم االنتخابات
التشريعية ما زال حمصوراً يف بضع حاالت:
الفقرة الثالثة :الأنظمة املختلطة

النظم المختلطة :تقوم نظم االنتخاب املختلطة على أساس االستفادة من ميزات كل من نظم التعددية/األكثرية (أو النظم األخرى) ونظم
التمثيل النسيب .وعليه ،يرتكب النظام املختلط من نظامني انتخابيني خمتلفني عن بعضهما البعض ويعمالن بشكل متواز .ويتم االقرتاع
مبوجب النظامني من قبل الناخبني أنفسهم حيث جتتمع نتائج النظامني النتخاب املمثلني يف اهليئة اليت يتم انتخاهبا .ويستخدم يف ظل
النظام املختلط أحد نظم التعددية/األكثرية (أو أحياناً إحدى النظم األخرى) ،والذي عاد ًة ما يقوم استناداً إىل دوائر انتخابية أحادية
التمثيل ،باإلضافة إىل نظام القائمة النسبية .وبالتايل يتم انتخاب عدد من املقاعد على أساس الدوائر الفردية (نظام أكثري) والنصف اآلخر
على أساس التمثيل النسيب .فتسمح النظم املختلطة للمرشحني باملشاركة يف االنتخابات على أساس إما الدوائر الفردية أو الدوائر املتعددة.
وهناك شكالن للنظم االنتخابية المختلطة:
من البلدان التي تعتمد نظام تناسب
فعندما ترتبط نتائج االنتخاب يف ظل كال النظامني (النسيب واألكثري) االنتخابيني ببعضها ال�ع�ض��وي��ة المختلطة ك��ل م��ن ألمانيا،
البعض ،حبيث يستند توزيع املقاعد يف ظل النظام النسيب على نتائج النظام اآلخر ،وذلك إيطاليا ،المكسيك ،نيوزيلندا وفنزويال
لتعويض ما قد ينتج عن ذلك النظام من خلل يف نسبية النتائج ،يطلق على النظام املختلط
اسم نظام تناسب العضوية المختلطة.
أما عندما ينفصل النظامان عن بعضهما البعض بشكل كلي ويعمالن بشكل مستقل
متاماً ،حيث ال يستند توزيع املقاعد يف ظل أي منهما على ما حيدث يف النظام اآلخر،
ما يقارب  21بلداً تعتمد نظام االنتخاب
يطلق على ذلك النظام اسم نظام االنتخاب المتوازي.
وبينما يسفر نظام تناسب العضوية املختلطة عن نتائج نسبية بشكل عام ،عادة ما يسفر المتوازي ويسخدم في كل من أرمينيا،
ً
النظام املتوازي عن نتائج ال حتقق سوى نسبية متوسطة املدى بني ما ينتج عن نظم التعددية /روسيا ،باكستان ،الفلبين وجزر سيشيل
األكثرية ونظم التمثيل النسيب بشكل عام.
الفقرة الرابعة :الأنظمة الأخرى

باإلضافة إىل نظم التعددية/األكثرية ،ونظم التمثيل النسيب والنظم املختلطة ،هناك ثالثة نظم انتخابية أخرى ال تنطبق يف تفصيالهتا على
أي من هذه التصنيفات.
نظام الصوت الواحد غير المتحول :يقوم يف دوائر انتخابية متعددة التمثيل ،وهو
م��ن البلدان التي تعتمد نظام الصوت يتمحور حول املرشحني األفراد وميتلك الناخب يف ظله صوتاً واحداً .أي أن للناخب
الواحد غير المتحول كل من أفغانستان ،احلق يف التصويت ملرشح واحد يف دوائر تعددية .ويفوز يف مقعد الدائرة املرشحون
األردن ،ج� ��زر ال �ب �ي �ك �ت �ي��رن وف��ان��وات��و ،احلاصلون على أعلى عدد من األصوات .فيختار الناخبون مرشحني أفراداً وليس أحزابا
كما يستخدم انتخاب أعضاء مجلس سياسية .يتميز هذا النظام لناحية سهولة فهمه وبالتايل القدرة على تطبيقه فعليّاً ،وهو
الشيوخ في كل من أندونيسيا وتايالند
يدفع األحزاب لتنظيم نفسها على الصعيد الداخلي والعمل على توجيه ناخبيها لتوزيع
أصوات هم على املرشحني بشكل يضمن للحزب قدرة احلصول على أكرب عدد من
يشجع هذا النظام املرشحني املستقلّني على املشاركة يف االنتخابات
املقاعد .كذلكّ ،
بسهولة دون معوقات .من سلبيات هذا النظام أنه يعزز االنقسامات بني مرشحي
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احلزب الواحد كونه ال يعطي للناخب سوى صوتاً واحداً ،كما ينتج عنه عدم متثيل األحزاب الصغرية يف حال توزعت أصوات ناخبيها
بشكل كبري بني مرشحيها.
 نظام الصوت المحدود :فهو يشبه نظام الصوت الواحد غري املتحول إال أنه يعطي الناخب كل من جبل ط��ارق وأسبانيا
أكثر من صوت واحد .وهو يعترب أحد األنظمة االنتخابية الفردية ،املرتكزة على املرشح ،يف يعتمد نظام الصوت المحدود
دوائر تعددية مينح فيها الناخب احلق بانتخاب أكثر من مرشح ،ومبا ال يصل إىل عدد املقاعد
املخصصة للدائرة .ويف هذا النظام يفوز املرشحون احلاصلون على أعلى األصوات مبقاعد
الدائرة .من ميزات هذا النظام أنه ال يتطلب عمليات معقدة لفرز األصوات وتسري عليه نفس
سلبيات نظام الصوت الواحد غري املتحول خصوصاً التنافس بني مرشحي احلزب الواحد.
 نظام بوردا :وهو النوع األخري من النظم االنتخابية واملستخدم يف ناورو فقط (وهي إحدى جزر احمليط اهلادئ املستقلة) .هو عبارة عن
صيغة تفضيليّة فردية ،ميكن استخدامها يف دوائر فردية أو دوائر تعددية .وفيه يستخدم املقرتعون أرقاماً للتعبري عن خياراهتم التفضيلية
يف ورقة االقرتاع ،حيث يقومون برتتيب املرشحني حسب األفضلية ،كما هي احلال بالنسبة لنظام الصوت البديل .وعند العد يتم إعطاء
كل رقم قيمة معينة برتتيب ثابت .غري أنه وعلى العكس من نظام الصوت البديل ،هناك عملية عد واحدة ،حيث يتم احتساب
األفضليات اليت حيصل عليها كل مرشح كأجزاء من الصوت الواحد .ومبوجب هذا النظام ،تعطى األفضلية األوىل القيمة واحد ،بينما
تعطى األفضلية الثانية قيمة تساوي النصف ،والثالثة قيمة تساوي الثلث وهكذا .ويتم مجع هذه القيم لكل مرشح حسب األفضليات
اليت حصل عليها من أصوات املقرتعني ،ويفوز باالنتخاب املرشحون احلاصلون على أعلى اجملاميع .يف ظل هذا النظام ميكن للناخبني
التعبري عن أفضلياهتم املختلفة بشكل واضح غري أنه يتوجب أن يكون لديهم ح ّد أدىن من اإلملام باحلسابات والثقافة االنتخابية ما
يصعب عليهم فهمه بشكل سريع.

الف�صل الثاين :الإدارة االنتخابية وتنظيمها

عرف اإلدارة االنتخابية على أهنا اجلهة أو اهليئة املسؤولة قانوناً عن سري العملية االنتخابية ،ويتحدد اهلدف من قيامها بإدارة بعض أو
 تُ ّ
اجلوانب األساسية لتنفيذ العملية االنتخابية كافة على خمتلف أشكاهلا .ويتفق معظم الباحثني يف شؤون االنتخابات حول تأثري تركيبة
وطريقة تنظيم وعمل اإلدارة االنتخابية على مصداقيتها وفاعليتها .إال أنه ال يوجد تركيبة واحدة تالئم احلاالت والظروف كافة ،حيث
إن اإلدارة االنتخابية ما هي إال نتاج التقاليد السياسية ،القانونية ،الثقافية والتجربة الدميقراطية يف بلد ما.
 من أجل جناح العملية االنتخابية ،تقوم إدارة االنتخابات مبهامها بواسطة اعتماد جهات وهيئات تتخذ أشكاالً وأحجاماً خمتلفة.
وعلى الرغم من عدم وجود منوذج واحد إلدارة االنتخابات يطبق يف مجيع الدول ،إال انه ينبغي التأكيد على بعض املعايري األساسية،
فاالختالف بني األجهزة االنتخابية يف الدول الدميقراطية ،ال حيول دون تصنيفها من أجل األغراض التوضيحية والعملية ،وفقاً لألمناط
األساسية لالنتخابات .كما إن إجراء انتخابات يف أي دولة يستلزم أداء عدد من املهام احملددة ،من خالل امناط متع ّددة .ويالحظ
االجتاه املتزايد حنو تأسيس جلان انتخابية مستقلة ودائمة وتعددية يف العديد من الدول حديثة العهد بالدميقراطية.
الق�سم الأول :انواع �إدارة االنتخابات

خيتلف نوع اإلدارة االنتخابية من بلد إىل آخر ،وذلك وفقاً هليكلية نظام احلكم والرتكيبة االجتماعية وغريها من العناصر اخلاصة بكل بلد.
ٍ
أشكال رئيسية ثالثة:
وهي على
الفقرة الأوىل :الإدارة االنتخابية امل�ستقلة

اإلدارة االنتخابية المستقلة :تقوم بتنظيم االنتخابات وإدارهتا هيئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة كلياً عن السلطة التنفيذية ،هلا ميزاهتا
ٍ
بشكل مستقل .ويف ظل هذا الشكل ال تتبع اإلدارة االنتخابية ألي جهة وال تكون مسؤولة أمام أي وزارة أو إدارة
اخلاصة وتقوم بإدارهتا
حكومية ،إال أهنا ميكن أن تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية (الربملان) أو القضاء أو رئيس البالد .وميكن أن تتمتع اإلدارات االنتخابية
املستقلة مبستويات خمتلفة من االستقاللية اإلدارية واملالية ،ومستويات خمتلفة من املسؤولية العامة عن نشاطاهتا.
تتميزاإلدارة االنتخابية املستقلة باحتالهلا مكان الصدارة بني أجهزة إدارة االنتخابات ،بوصفها النموذج األكثر استخداماً واستقراراً
للدميقراطية لدى الدول الناشئة اليت اعتمدت هذا اخليار يف تأسيس إداراهتا االنتخابية .ومن هذه البلدان نذكر :أرمينيا ،أستراليا ،أستونيا،
أندونيسيا ،أورغواي ،بوركينا فاسو ،البوسنة والهرسك ،بولندا ،التايالند ،جنوب أفريقيا ،جورجيا ،فلسطين ،كندا ،كوستاريكا،
ليبيريا ،موريشيوس ،نيجيريا والهند.
كما جند أيضاً يف بعض البلدان اليت تستخدم اإلدارة املستقلة لسري العملية االنتخابية ،قيام هيئتني إلدارة االنتخابات ،كليهما مستقل عن
السلطة التنفيذية ويعتربان كإدارة انتخابية مستقلة .تضطلع إحدامها مبسؤولية رسم السياسات املتعلقة بالعملية االنتخابية ،واألخرى بتنظيم
وتنفيذ العمليات االنتخابية .وجند يف بعض احلاالت ضوابط تضمن للهيئة املنفذة استقالليتها عن اهليئة الواضعة للسياسات االنتخابية يف
5
كل ما يتعلق بالعمليات التنفيذية وتوظيف العاملني فيها .مثال على هذا الشكل من اإلدارة االنتخابية املستقلة املزدوجة جامايكا ورومانيا.
الفقرة الثانية :الإدارة االنتخابية احلكومية

تقوم اإلدارة االنتخابية احلكومية على استخدام السلطة التنفيذية يف تنظيم وإدارة العمليات االنتخابية ،وذلك من خالل إحدى الوزارات
(كوزارة الداخلية عاد ًة) و/أو من خالل سلطاهتا احمللية.
يقف عادةً على رأس اإلدارة االنتخابية احلكومية العاملة على املستوى الوطين أحد الوزراء أو املوظفني احلكوميني ،وتكون مسؤولة يف كافة
احلاالت أمام أحد الوزراء األعضاء يف السلطة التنفيذية ،وتقع ميزانيتها ضمن ميزانية إحدى الوزارات أو السلطات احمللية.
ومن البلدان اليت تعتمد هذا الشكل يف إدارهتا االنتخابية :بريطانيا ،تونس ،الدنمارك ،سنغافورة ،سويسرا ،سيشيل ،الواليات المتحدة
األميركية ،ويف كل من بريطانيا ،السويد ،سويسرا والواليات المتحدة يعهد للسلطات احمللية تنظيم وإدارة العمليات االنتخابية ،مع العلم
أن اإلدارة االنتخابية الوطنية يف كل من السويد وسويسرا تضطلع مبهمة وضع وتنسيق السياسات االنتخابية العامة.
أندرو رينولدز و بن ريلي« ،أشكال اإلدارة االنتخابية» ،تعريب أمين أيوب مبسامهة من علي الصاوي ،دليل املؤسسة الدولية لدميقراطية االنتخابات،
5
سلسلة منشورات املؤسسة الدولية لالنتخابات ،قسم املنشورات ،ستوكهومل -سويد ،2007 ،ص .27-25
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الفقرة الثالثة :الإدارة االنتخابية املختلطة

اجلزء النظري

يف ظل هذا الشكل لإلدارة االنتخابية المختلطة جند عاد ًة مكونني رئيسيني يشكالن تركيبة مزدوجة لإلدارة االنتخابية :حيث جند هيئة
مستقلة عن السلطة التنفيذية تعىن بوضع السياسات االنتخابية العامة واإلشراف على االنتخابات (كاهليئة االنتخابية العاملة يف ظل اإلدارة
املستقلة) ،وجند مبوازاة ذلك هيئة انتخابية تنفيذية تُعىن بتنظيم االنتخابات وإدارة الفعاليات االنتخابية وتتبع إلحدى الوزارات أو للسلطات
احمللية (كما هي احلال يف اإلدارة االنتخابية احلكومية) .ويف ظل هذا الشكل تقوم اإلدارة احلكومية بتنظيم وتنفيذ العمليات االنتخابية،
وذلك بإشراف من قبل اإلدارة املستقلة.
يُستخدم هذا الشكل من اإلدارة االنتخابية يف كل من أسبانيا فرنسا واليابان ،باإلضافة إىل العديد من املستعمرات الفرنسية السابقة خاصةً
يف غرب القارة األفريقية مثل توغو والسنغال ومالي.
داخل اإلدارة االنتخابية املختلطة ختتلف صالحيات ومهام وسلطة اإلدارة املستقلة نسبةً إىل اإلدارة احلكومية ،األمر الذي جيعل من تصنيف
بعض البلدان ضمن هذه الفئة أمراً صعباً يف بعض األحيان .إذ جند يف بعض احلاالت أن دور اإلدارة أو اهليئة املستقلة ال يتعدى دور
املراقب الرمسي للفعاليات االنتخابية ،ويف حاالت أخرى نرى أن اهليئة املستقلة تضطلع بدور إشرايف أكرب يخُ وهلا متابعة وتدقيق الفعاليات
االنتخابية كافة اليت تقوم بتنفيذها اهليئة احلكومية ،كما هي احلال يف مدغشقر ،باإلضافة إىل دورها يف جتميع وإعالن نتائج االنتخابات
6
كما يف كل من توغو والكونغو.
جتدر اإلشارة ،إىل أنه مهما كانت أشكال اإلدارة االنتخابية اليت تعتمدها الدول وذلك باتباع أي من أشكال اإلدارة املستقلة أو احلكومية
أو املختلطة .فالعملية االنتخابية تنطوي على مراحل عدة منها ،إعداد ووضع القوانني االنتخابية ،توظيف وتأهيل موظفي االنتخابات،
التخطيط للعمليات االنتخابية ،تسجيل الناخبني ،تسجيل األحزاب السياسية ،عمليات الرتشيح ،احلملة االنتخابية ،االقرتاع ،ع ّد وفرز
األصوات  ،جتميع نتائج االنتخاب ،إعالن النتائج ،النظر يف النزاعات االنتخابية ،األرشفة والتقييم....من هنا جيب األخذ حبجم العمل
املطلوب على امتداد كافة مراحل الدورة االنتخابية لتحديد ما إذا كان تأسيس هيئة أو إدارة انتخابية دائمة أو مؤقتة هو األكثر مالءمةً.
7
يظهر الجدول أدناه بعض المؤشرات عن إدارة العمليّات االنتخابيّة حول العالم:
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 122دولة

يف العامل تدير انتخاباهتا هيئات مستقلة

 54دولة

تدير انتخاباهتا جهات أو إدارات حكومية (مثل لبنان الذي تدير انتخاباته وزارة الداخلية والبلديات)

 28دولة

تتشارك يف إدارة االنتخابات فيها جهات حكومية ومستقلة

 60دولة

تعني فيها السلطة التشريعية أعضاء اهليئة

 47دولة

يعني فيها رئيس الدولة أعضاء اهليئات املستقلة (منها فلسطني)

 41دولة

األحزاب السياسية تعني أعضاء اهليئة

 35دولة

جهات قضائية تعني أعضاء اهليئة

 26دولة

السلطة التنفيذية تعني أعضاءاهليئة

 16دولة

تعني فيها املعارضة اعضاء اهليئة

 15دولة

خيتار فيها اجملتمع املدين أعضاء اهليئة

 11دولة

تعني فيها رئاسة احلكومة أعضاء اهليئة

 101دولة

تتألف فيها اهليئة املستقلة من  1إىل  10أعضاء

أندرو رينولدزو بن ريلي« ،أشكال اإلدارة االنتخابية» ،تعريب أمين أيوب مبسامهة من علي الصاوي ،ص ،30املرجع السابق.
www.aceproject.org

الفقرة الرابعة � :أنظمة �أخرى

إىل جانب هذه األنواع الثالثة الرئيسية لإلدارة االنتخابية ،يوجد أمناط يعتمدها بعض الدول وفقاً ملعطيات خمتلفة وهي:
البند الأول :الإدارة االنتخابية املركزية والالمركزية

يف البلدان اليت تعتمد نظاماً مركزياً للحكم ،كما يف غانا والفيليبين وكوستاريكا ،يوجد مؤسسة انتخابية مركزية واحدة تضطلع باملسؤولية
عن العمليات االنتخابية كافة ،وتعمل من خالل مكاتب فرعية تتبع هلا على مستوى احملافظات واملستويات احمللية األخرى .أما البلدان
اليت تنص قوانينها على وجود تركيبة هرمية ملؤسساهتا االنتخابية على املستوى الوطين ،ومن مث احملافظات ،فالدوائر أو التقسيمات اإلدارية
األخرى ،وصوالً إىل مستوى القرية يف بعض األحيان ،حبيث تكون منفصلة عن بعضها البعض ومسؤولة من األسفل إىل األعلى ،وعادةً ما
يتم حتديد الصالحيات واملهام اخلاصة بكل مستوى منها.
البند الثاين:الإدارة االنتخابية يف البلدان الفيدرالية

تعمد البلدان الفيدرالية إىل تشكيل مؤسسات انتخابية خمتلفة ومنفصلة عن بعضها البعض على املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات
أو الواليات اليت يتألف منها االحتاد الفيدرايل .وغالباً ما تعمل هذه املؤسسات استناداً إىل أطر قانونية متباينة ،كما وقد تطبق نظماً
انتخابية خمتلفة .وقد تتمتع كل من املؤسسة الوطنية واملؤسسات األخرى برتكيبة هرمية خاصة بكل منها .أما طبيعة العالقة القائمة بني تلك
8
املؤسسات والصالحيات واملهام املعطاة لكل منها فتعتمد مجيعها على ما حتدده النصوص القانونية.
البند الثالث:الإدارة االنتخابية االنتقالية الدولية والوطنية

اإلدارة االنتخابية االنتقالية هي اليت يتم تشكيلها بشكل مؤقت لتنظيم انتخابات انتقالية ،وهي على نوعان:
اإلدارة االنتخابية االنتقالية الدولية :تتشكل عاد ًة بإشراف من اجملموعة الدولية ،من خالل األمم املتحدة مثالً ،وتتألف أو تضم يف عضويتها
خرباء دوليني .ومن البلدان اليت مت تشكيل مثل هذه اإلدارات فيها كل من كمبوديا (سنة  ،)1993والبوسنة واهلرسك (سنة  )1996وتيمور
الشرقية (سنة  ،)2000حيث عملت إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية ضمن والية متعددة األبعاد الستتباب األمن واحلفاظ
على القانون والنظام ،ومتابعة العمل باملقابل مع التيموريني من أجل إرساء أسس احلكم الدميقراطي .وكان ذلك ،نتيجةً للمحادثات اليت
رعتها األمم املتحدة يف أيار  ،1999اليت أسفرت عن اتفاق مهد السبيل إلجراء استطالع شعيب بشأن وضع اإلقليم .وأشرفت األمم املتحدة
على تسجيل الناخبني الذي أسفر عن االقرتاع الذي جرى يف شهر آب  1999الذي صوت فيه  78يف املائة من سكان تيمور الشرقية
لصاحل االستقالل .كما أسست األمم املتحدة إدارة فعالة ،ومكنت الالجئني من العودة ،وسامهت يف تنمية اخلدمات املدنية واالجتماعية،
9
وأمنت املساعدات اإلنسانية ودعمت بناء القدرات على احلكم الذايت وساعدت على توفري الظروف املالئمة للتنمية املستدامة.
ومن فوائد اإلدارة االنتخابية االنتقالية الدولية أهنا تستفيد من وجود خرباء دوليني يف جمال االنتخابات ميكنهم توظيف خرباهتم الفنية الواسعة
واملقارنة خلدمة املؤسسة .وتربز فائدة هذا النوع من اإلدارة االنتخابية يف احلاالت اليت تعاين من صراعات حادة ومتجذرة .وقد يعمل وجود
اخلرباء الدوليني يف عضوية اإلدارة االنتخابية على رفع مستويات ثقة الشركاء احملليني والدوليني وكافة األطراف املعنية يف العملية االنتخابية ككل.
أما اإلدارة االنتخابية االنتقالية الوطنية :هي إدارات وطنية تنص قوانينها على تعيني خرباء دوليني كأعضاء فيها .مت تشكيلها يف كل من
أفغانستان (سنة  )2004وجنوب أفريقيا (سنة  .)1994إذ تشكلت املؤسسة االنتخابية يف جنوب أفريقيا لسنة  1994من مخسة خرباء
دوليني ،إال أهنا حتولت إىل جلنة وطنية منذ العام  1996تعمل بنظام اإلدارة االنتخابية املستقلة.
ميكن أن تتشكل اإلدارة االنتقالية الوطنية من أعضاء حمليني (وطنيني) فقط ،غالباً ما ميثلون خمتلف األحزاب السياسية ،كما كانت عليه
جلنة االنتخابات املشكلة يف أندونيسيا سنة  1999واليت تألفت من  53عضواً .ولقد كان حجم هذه اللجنة أكرب من املعتاد لضمان
متثيل كافة األحزاب فيها .إال أن أندونيسيا قامت بتعديل قانوهنا االنتخايب سنة  2001والذي نص على تشكيل جلنة انتخابات تتألف
من  11عضواً من اخلرباء املستقلني.
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الق�سم الثاين :الإدارة الب�شرية واللوج�ستية:

تمُ ثل املوارد البشرية يف أية مؤسسة العنصر األساسي لوجودها ،مبا يف ذلك موظفوها الدائمون واملؤقتون والعاملون مبوجب عقود عمل
مرحلية .لذلك فال بد لإلدارة االنتخابية من بذل اجلهود كافة للمحافظة على مصلحة موظفيها واالستجابة لتطلعاهتم كي ال تفشل يف
تنفيذ العمليات االنتخابية بنجاح .إذ ميكن للموظفني غري املوالني لتلك اإلدارة ومبادئها إفشال براجمها كافة .وقد يكون املوظفون يف تلك
احلالة عرضةً للفساد من قبل جهات متع ّددة ذات مصلحة .وقد يُضرب املوظفون عن العمل يف حال عدم رضاهم عن وضعهم يف اإلدارة
االنتخابية ،وقد يقومون بذلك أثناء الفرتة االنتخابية ما خيرج العملية االنتخابية مبجملها عن مسارها الصحيح.
ومن هنا على اإلدارة االنتخابية بذل جهود مكثفة لدعم موظفيها ،وزرع قيم اإلدارة املهنية لالنتخابات يف نفوسهم ،واالستجابة بصدق
الحتياجاهتم .بصفتها مؤسسة تتحمل مسؤوليات اجتماعية جيب على اإلدارة االنتخابية التحقق من أن سياساهتا وممارساهتا تعمل على
تعزيز الشروط الصحية ،ومتطلبات األمن والرفاه ملوظفيها والعاملني لديها ،وتوفري الفرص املتكافئة هلم مجيعاً .وخاصة أثناء العمليات
االنتخابية اليت تتطلب مزيداً من اجلهد إلمتام املهام ضمن فرتات زمنية حمددة ،حبيث جيب على اإلدارة االنتخابية االنتباه إىل عدم إثقال
كاهل موظفيها بساعات عمل طويلة ،أو ما قد ينتج عن عدم استيفاء شروط األمان يف وسائل النقل ،أو الظروف البيئية السيئة ألماكن
العمل كمواقع االقرتاع وفرز األصوات.
وما يعزز عالقات اإلدارة االنتخابية مع موظفيها وجمتمعها بشكل عام ،عملها على توفري فرص متكافئة يف ما يتعلق بالتوظيف واألداء
واالرتقاء لألفراد واجملموعات كافة من دون متييز فئة منها يف عمليات التوظيف .كما وميكن لسياسات اإلدارة االنتخابية حتقيق املساواة
بني املرأة والرجل ،من خالل اعتماد سياسات مناسبة يف ما يتعلق بساعات العمل ،ومتطلبات العناية باألطفال ،وإجراءات الرتقية ،إخل.
قد ختضع اإلدارات االنتخابية احلكومية واإلدارات األخرى اليت يتألف طاقمها من املوظفني العامني للسياسات والضوابط اخلاصة مبوظفي
الوظيفة العامة ،واليت قد حتد من قدرهتا على التعامل مع موظفيها بأفضل الطرق املالئمة .ويف تلك احلاالت فقد تعتمد العالقة مع املوظفني
على سلوكيات اجلهاز اإلداري حنوهم أكثر من اعتمادها على توفري الفوائد املادية هلم.
تتع ّدد املهام اليت يقوم هبا اجلهاز البشري لإلدارة االنتخابية وتنقسم إىل مراحل خمتلفة ما قبل العملية االنتخابية وأثناءها وبعدها ،ومنها:
الفقرة الأوىل :ت�سجيل الناخبني

ختتلف عملية تسجيل الناخبني من بلد إىل آخر ،ويعود ذلك إىل اإلطار القانوين لالنتخابات الذي يفرضه كل بلد.
ففي بعض البلدان يتم ربط عملية تسجيل الناخبني مبنظومة وطنية ختتص بالسجل املدين للسكان ،واليت تتبع سلطة أخرى غري اإلدارة
االنتخابية كالبرازيل وبلغاريا والتشاد ورومانيا....
وجند يف بلدان أخرى أن مسؤولية إعداد سجالت الناخبني تلقى على عاتق مؤسسة غري اإلدارة االنتخابية .ففي اسبانيا يقوم مكتب
اإلحصاء االنتخايب التابع للمعهد الوطين لإلحصاء هبذه املهمة ،بينما تقوم السلطات احمللية بإعداد سجالت الناخبني لصاحل اإلدارة
االنتخابية املستقلة يف كل من مولدافيا وكوريا الجنوبية.
ويف البيرو وغانا يعطي القانون لإلدارة االنتخابية مسؤولية إصدار بطاقات اهلوية الوطنية ،باإلضافة إىل بطاقة الناخب .ولقد جنحت
اإلدارة االنتخابية يف هذين البلدين بإمتام ذلك ،األمر الذي مكنها من إعداد وحتديث سجالت الناخبني بسهولة أكرب .وعاد ًة ما تشتمل
قوانني االنتخابات على وسائل ملراقبة الدقة واجلودة يف إعداد سجالت الناخبني ،كأن يتمكن الناخبون من االطالع على تلك السجالت
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ومراجعتها.
ويف جنوب أفريقيا ،كما هي احلال يف العديد من الدميقراطيات املتطورة حيث تتوفر قواعد إلكرتونية لسجالت السكان ،تقوم اإلدارة
االنتخابية بشكل معتاد مبقارنة البيانات الواردة يف سجالت الناخبني مع تلك املتوفرة يف السجل السكاين ،هبدف حتديد الناخبني غري
املؤهلني أو الومهيني وإزالتهم من السجل االنتخايب.
قد يتم التسجيل بشكل تلقائي حيث يكون قيد الناخبني يف القوائم إلزامياً ودائماً ،تقوم اجلهات املعنية بعملية التسجيل عند استيفاء
الشروط القانونية احمل ّددة مثل لبنان ،أو بدعوة املواطن لتسجيل إمسه مثل السودان والعديد من الدول األخرى.
الفقرة الثانية :الإنفاق االنتخابي

نظراً لكون االنتخابات عملية سياسية مكلفة مادياً جلهة الدعاية ونشر الربنامج والنشاطات املختلفة .أصبح من الصعب احلديث عن
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مساواة وعدالة فعلية من دون إعادة النظر يف آليات تنظيم اإلنفاق االنتخايب .لذلك اعتمدت العديد من دول العامل ونتيجة لتجارب سابقة
أنظمة ترمي إىل احلد من دور املال يف العملية االنتخابية ،كما جلأت معظم الدميقراطيات إىل تطبيق سلسلة من القوانني واملراسيم من أجل
تطوير دميقراطية العملية االنتخابية ،ألن النتائج يف العديد من البلدان ويف حاالت عديدة قد تأثرت بالقوة املالية لألحزاب أو األفراد أو
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املنظمات .فقام بعضها بوضع قوانني تفرض سقفاً لإلنفاق االنتخايب الذي ميكن أن ينفقه مرشح/ة أو حزب ما..
وعليه ،يبدو من املهم التوضيح ان عملية تنظيم اإلنفاق االنتخايب ال يعين بالضرورة تأمني املساواة والعدالة الكاملة (الكمية والنوعية) بني
املرشحني .إذ إن فلسفة تنظيم اإلنفاق تقوم على وضع حد أقصى أو ما يعرف بسقف لإلنفاق ملنع املرشحني ذوي اإلمكانيات من جتاوزه.
إن هذا الضبط الذي يساهم فعلياً يف التخفيف من التعسف من استغالل دور املال يف العملية االنتخابية ال يعين أبداً إلزام كل املرشحني
بإنفاق القيمة نفسها.
يندرج ضمن إطاراإلنقاق االنتخايب خالل فرتة االنتخابات املال االنتخايب الذي ظهر مع االنتشار السريع «للتسويق السياسي» خالل القرن
العشرين ،والذي مسح باتساع دائرة الدعاية والرتويج للسياسيني املرافقة للحمالت االنتخابية وازدياد احلاجة لتمويل هذه احلمالت .لذلك،
كان من الضروري إجياد الصيغ املالئمة اليت تضمن من جهة إنفاقاً انتخابياً عادالَ ،ومن جهة أخرى ال حترم األحزاب والكيانات السياسية
من حقها يف إدارة العملية االنتخابية .إىل جانب تنظيم اإلنفاق ظهرت احلاجة لتمويل عام لالنتخابات يؤمن من جهة جزءاُ من التمويل
االنتخايب ويضمن يف جانب آخر إمكانية مراقبة عملية اإلنفاق .وخيتلف تصنيف تنظيم التمويل تبعاً للقوانني واالجتهادات اخلاصة لكل
بلد ،نذكر منها :تقنني  regulateالتربعات الضخمة عرب حتديد حد أقصى هلذه التربعات ،تشجيع التربعات الفردية الصغرية للمرشحني،
عرب إعفائها من الضرائب ،مراقبة الذمة املالية للطبقة السياسية...
أما على الصعيد اللبناين ،فغياب املعايري الواضحة املتعلق بسقف اإلنفاق االنتخايب قد شكل ثغرة أساسية يف العملية االنتخابية .وقد بدا
ذلك واضحاً خالل انتخابات العام  .2010علماً ان اإلنفاق االنتخايب ال يبدأ يف فرتة احلملة االنتخابية او يف يوم االنتخاب ،بل هو
يشكل منطاً يف املمارسة السياسية واليومية بني املسؤولني واملواطنني.
الق�سم الثالث :الإطار القانوين للف�صل يف النزاعات والطعون النا�شئة عن �إدارة االنتخابات

قد تضطراإلدارة االنتخابية من جهة ،أن تتعامل مع أجهزة مسؤولة عن حل النزاعات االنتخابية ،حيث تتمتع بصالحيات للنظر يف قضايا
خمتلفة ،كاالعرتاضات املقدمة ضد قرارات اإلدارة االنتخابية ،والنزاعات القائمة بني اإلدارة االنتخابية وأي من شركائها يف العملية االنتخابية،
وقانونية ما يصدر عن تلك اإلدارة من إجراءات وضوابط ،أو الطعون املتعلقة بنتائج االنتخابات .وقد تكون تلك األجهزة قضائية ،أو
شبه قضائية أو أي أجهزة غري رمسية أخرى ختتص بفض النزاعات ،إال أن لقراراهتا تأثرياً كبرياً على أعمال اإلدارة االنتخابية وصورهتا يف
12
نظر املواطنني.
كما تستطيع اإلدارة االنتخابية ترسيخ عالقات وثيقة مع هذه األجهزة ،وذلك من خالل إطالعها بشكل دائم على خمتلف نشاطاهتا
ٍ
بشكل ال يؤثر يف استقاللية قرار أي من
وقراراهتا عرب تنظيم اللقاءات الدورية معها ،وإرسال املنشورات كافة الصادرة عن اإلدارة االنتخابية
اإلدارة االنتخابية أو اجلهة املعنية.
ومن جهة أخرى ،ونظراً لواقع اإلطار القانوين خصوصاً القضاء ،يتم تفاعل وتواصل عدد من مؤسسات اجلهاز القضائي مع نشاطات اإلدارة
االنتخابية .فقد حتتاج تلك اإلدارة إىل خدمات الشرطة واالدعاء العام للتحقيق يف بعض االهتامات املتعلقة باجلرائم االنتخابية ،وكذلك
للمثول أمام أي حماكم جنائية أو إدارية يف أي قضية تستدعي تدخلها .وقد ختضع املؤسسة االنتخابية وأعضاؤها وموظفوها للمالحقة
القضائية أو للمقاضاة املدنية ،كما وميكن أن تتعرض قرارات املؤسسة االنتخابية اإلدارية وممارساهتا للطعن أمام احملاكم املختصة.
وعليه ،يعترب التعاون القائم بني اإلدارة االنتخابية يف أي حتقيقات تقوم هبا كل من أجهزة حل النزاعات االنتخابية أو السلطات واملؤسسات
القضائية على درجة عالية من األمهية .فقد يكون من الصعب احلفاظ على عالقات جيدة يف حال قيام اإلدارة االنتخابية بعرقلة تلك
التحقيقات ،ومبحاولة منع األجهزة املعنية من االطالع على الوثائق واملواد اهلامة كافة إلمتام حتقيقها يف أي نزاع.

11
12
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الف�صل الثالث :نزاهة االنتخابات:

نتيجةً للتجارب املتع ّددة اليت مرت هبا العمليات االنتخابية يف ٍ
دول خمتلفة ،تبينّ أن هناك حاجة ماسة لرتسيخ قّيم الدميقراطية وتعزيزها،
ّ
وذلك باعتماد العديد من العناصر اليت تضمن تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة هبدف احلد من خماطر وممارسات الفساد احملتملة اليت تكثر
خالل االنتخابات .من هنا ،تعترب املمارسة األخالقية من العناصر األساسية يف حتقيق نزاهة االنتخابات ،وختتلف معايري املمارسة األخالقية
باختالف السياق االجتماعي والسياسي لكل بلد .إال أن ذلك ال حيول دون قيام بعض املبادئ األساسية الضرورية لتحقيق انتخابات
حرة ونزيهة .وترتبط املمارسات والسلوكيات األخالقية املنتظرة عادة يف أي انتخابات حرة ونزيهة مبعايري خاصة ذات عالقة باملسؤولني
األساسيني للعملية االنتخابية.
جدول رقم 1

13

المعايير الخاصة باإلدارة االنتخابية وموظفيها:
االلتزام بدستور البلد املعين واالنصياع لإلطار القانوين وضوابطه ونصوصه
اجلزء النظري

تنفيذ املهام حبيادية تامة ،مبا يف ذلك االمتناع عن متييز أي جهة بأي شكل كان ،أو محل أي رموز أو شعارات حزبية
عدم قبول أي عائدات مادية (مبا فيها األموال ،عروض التوظيف ،اهلدايا ،)...مقابل توفري معاملة أو تسهيل احلصول على أي
معلومات رمسية غري عامة ألي جهة كانت.
عدم متييز أي كان على أساس العرق ،اللون ،الديانة ،الطبقة ،اجلنس ،األصل ،العمر أو الوضع الصحي.
التحقق من توظيف الطاقم البشري استناداً إىل مؤهالته املهنية وليس إىل انتماءاته السياسية.

استخدام الوظائف واملوارد (الوقت ،املكان والتجهيزات) لتنفيذ املهام الرمسية فقط ،وليس لألغراض الشخصية أو احلزبية.

عدم حماولة التأثري على غريهم من املوظفني لتفضيل مرشح ما على حساب غريه واالمتناع عن هتديدهم لدفعهم إىل القيام بذلك.

24

نشر املعطيات املادية واحلسابية بشكل اعتيادي والتزاماً بالنصوص والضوابط القانونية ذات العالقة.
إبالغ اجلهات املختصة حباالت اهلدر ،الغش ،الفساد أو االستغالل.

جدول رقم :2

المعايير الخاصة باألحزاب والقوى السياسية والمرشحين المنفردين:
االلتزام باإلطار القانوين والضوابط االنتخابية.
نبذ العنف ،واالمتناع عن دفع مناصريهم للقيام بأي ممارسات تنطوي على أعمال عنف أو نشر الفوضى
احرتام حقوق األحزاب األخرى واالمتناع عن التدخل يف محالهتا االنتخابية .كما واالمتناع عن القيام حبمالت انتخابية سلبية
تنطوي على التجريح الشخصي ضد اآلخرين أو مؤيديهم.
احرتام حق الناخبني يف احلصول على املعلومات ،وعدم الضغط عليهم لالقرتاع لصاحل حزب أو مرشح معني ،واالمتناع عن
هتديدهم للقيام بذلك.
احرتام حق وسائل اإلعالم يف تغطية احلملة االنتخابية.
تسهيل عمل املراقبني احملليني والدوليني ،واالمتناع عن إعاقة نشاطات الرقابة من قبل األحزاب األخرى.
االنصياع لنتائج االنتخابات الرمسية.

13
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جدول رقم:3

المعايير الخاصة بمراقبي االنتخابات
احرتام سيادة البلد ،وقوانينه واإلطار القانوين لالنتخابات فيه.
احلصول على وثائق االعتماد الرمسية قبل دخول املواقع االنتخابية.
مراقبة ومتابعة االنتخابات مبهنية وحياد وبشكل ال يعوق العملية االنتخابية.
عدم التدخل إال عند مالحظتهم ألي خمالفة أو جتاهل للقانون أو اإلجراءات االنتخابية.
اإلفصاح عن أهداف عملية الرقابة ،وتقدمي التقارير حول نشاطاهتم مع خمتلف الفاعلني السياسيني ،ووسائل اإلعالم واجلمهور
بشكل عام.
إعداد تقارير تتسم بالدقة وبعدم املبالغة ،وذلك بعد مراقبة ما يكفي من جمريات العملية االنتخابية وزيارة عدد كاف من مواقع
االقرتاع للتحقق من أن التقرير يُ ّشخص الواقع على حقيقته.
احلفاظ على استقالليتهم (عدم احلزبية أو التحزب)
إىل جانب املمارسات األخالقية ،يعترب احرتام مبدأ الشفافية واحملاسبة أيضاً من العناصر الفاعلة لتحقيق النزاهة يف االنتخابات .حيث إن
اعتماد الشفافية يف تنفيذ العملية االنتخابية يتيح أمام املشاركني كافة فيها بالوصول إىل املعلومات وإىل النظام املتبع يف إدارهتا واإلطالع
على جمرياهتا بوضوح .األمر الذي حيّد من القدرة على سوء استخدام الصالحيات أو تفشي الفساد.
إن اعتماد سياسة التشاور الدائم بني اجلهات املسؤولة عن صنع السياسات ،واجلهات املسؤولة عن إدارة االنتخابات والفاعلني السياسيني
واألطراف كافة ،يسهم يف بناء إدارة انتخابية تتسم بالشفافية وإطاراُ مقبوالُ من قبل خمتلف الشركاء .وهو ما ميكن االستفادة منه بشكل
خاص يف البلدان اليت متر مبراحل انتقالية ،واليت ما زالت تعمل على تطوير ضوابطها وإجراءاهتا ،حيث تساور املرشحني بعض الشكوك حول
قدرات اإلدارة االنتخابية واملؤسسات املعنية األخرى لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ.
ومن شأن الشفافية أن تسهم يف فهم اجلميع ملعطيات العملية االنتخابية ،ومتكني املواطنني كافة من احلصول على املعلومات املتعلقة بالعملية
االنتخابية ،وتنمية وعيهم حول الصعوبات اليت تواجهها ،واألسباب خلف اختاذ بعض القرارات من قبل اإلدارة االنتخابية.
وعليه ،تعزز الشفافية مصداقية العملية االنتخابية وشرعية نتائجها .فعندما تتسم االنتخابات باحلرية والنزاهة والدقة والشفافية وختضع
للمراقبة ،وعندما يتم تطبيق القانون والضوابط على األرض ،فسيكون من الصعب على املشاركني والناخبني عدم قبول نتائج االنتخابات أو
عدم اإلقرار بشرعية املمثلني املنتخبني .14يف سبيل تأمني قدر عال من الشفافية ال بد من تقييم أداء اإلدارة االنتخابية ،من خالل معايري
عامة أبرزها:
15
جدول رقم :4
معايير عامة لتقييم أداء اإلدارة االنتخابية:
عمليات التدقيق
عمليات مراقبة اجلودة داخلياً
عمايات التقييم
عمليات التقييم بعد االنتخابات
عمليات التقييم من قبل إدارات انتخابية أخرى
عمليات املتابعة والرقابة اخلارجية

14
15
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أيضاً ،لكي تتمتع العملية االنتخابية بقدر ٍ
عال من الشفافية وتفادي جتاوزات مستقبلية ،ال بد من إخضاع اإلدارة االنتخابية وموظفيها
ملبدأ احملاسبة ،حيث تعتربهذه األخرية أحد أوجه النزاهة ،فاالنتخابات يف هناية املطاف هي الوسيلة اليت يتمكن املواطنون من خالهلا حماسبة
ممثليهم .كما وأن اإلدارة االنتخابية وصناع السياسات خيضعون للمحاسبة حول نوع أعماهلم.
وعليه ،جيب أن يكون القائمون على إدارة االنتخابات مسؤولني عن قراراهتم املتعلقة بإدارة االنتخابات ،حبيث ميكن حماسبتهم عليها .يف
الوقت نفسه ،جيب أن خيضع املشرعون املنتخبون للمحاسبة حول مضمون القوانني اليت يقروهنا .كما وجيب أن خيضع املرشحون واألحزاب
السياسية ومؤيدوهم ،إىل احملاسبة على ما يقومون به أثناء احلملة االنتخابية.
أما من جهة املواطن ،فهو حيتاج للتحقق من أن األموال احلكومية أو العامة تدار مبا يتماشى مع القانون .وإذا ما كانت اإلدارة االنتخابية
حتقق النتائج املرجوة منها ،وإذا ما كانت تعمل بنزاهة وكفاءة .طاملا أن اإلدارة االنتخابية تستخدم أمواالً عامة ألغراض عامة كذلك فهي
مسؤولة عن استخدام تلك األموال وإدارهتا .وبالتايل فهي ملزمة بااللتزام بالقانون.
أما عملية احملاسبة فتتم عندما يطلب من القائمني على إدارة االنتخابات تقدمي التقارير املتعلقة بنشاطاهتم إىل وكاالت رقابة رمسية وإىل اجلهة
اليت توفر هلم التمويل للقيام مبهامهم .وميكن حتقيق مبدأ احملاسبة من خالل إجراءات متابعة اعتيادية ودائمة وعمليات لتدقيق آليات التنفيذ
والعمليات املالية ،وكالمها يسهم يف تقييم النزاهة واالستقامة يف اإلدارة االنتخابية.

اجلزء النظري

منوذج عن كيفية ت�أمني ال�شفافية خالل العملية االنتخابية:

26

األبعاد العشرة لشفافية نشاط التمويل السياسي :
1 .1على األحزاب السياسية مسك الدفاتراملالية إلدارة مواردها املالية ،سواء كان ذلك خالل االنتخابات أو خالل التحضري للحمالت
االنتخابية أو يف فرتة عادية .وتتحدد عملية مسك الدفاتر تبعاً ألربعة معايري أساسية:
 أمهية وجود مسك دفاتر مالية لدى األحزاب
 مدى توفر حماسبني ذوي مهارات
 مدى مهنية احملاسبني املاليني لدى األحزاب السياسية
 طريقة مسك الدفاتر
2 .2رفع التقارير إىل هيئة إدارة االنتخابات ،تقيّم مدى اسهام األطراف واملرشحني عرب رفع التقارير هليئات رقابية حمددة قانوناً.
3 .3يشكل الكشف عن املعلومات للجمهور أحد املفاتيح األساسية لوسائل اإلعالم ،منظمات اجملتمع املدين ،املواطنيني ...للمسامهة
يف عملية املراقبة.
4 .4على األحزاب السياسية تقدمي تقارير تتضمن إجابات عن األسئلة اآلتية:
 هل التقرير يتناول بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مسألة الدعم احلكومي
 هل يذكر التقرير تغطية نفقات التمويل العام
 هل يتضمن التقارير معلومات واضحة متعلقة بالتمويل اخلاص ( تربعات ،قروض مالية ،خدمات ،حسومات.)...
5 .5فائدة التقاريراملالية تعتمد على دقة املعلومات وعمقها ،أي حتدد بشكل دقيق مصادر التمويل ،والقيمة املدفوعة وغريها من املعلومات.
6 .6الوثوق باملعلومات املوجودة يف التقارير وتقييم مدى دقتها يرتبط مبدى وصول هذه التقارير والكشف عنها أمام اجلمهور
7 .7بعض األسئلة األساسية للوقاية:
 هل يوجد نظام مركزي للتحويالت املصرفية؟
 هل تتضمن التقارير املالية توقيع مدقق حسابات؟
 هل هناك إمكانية هليئة إدارة االنتخابات بالكشف على التحويالت املصرفية؟
 هل هناك وجود تربعات من مصادر جمهولة؟
 هل يوجد وقت رمسي حمدد لبدء فرتة تقدمي التمويل وإنتهائها؟.
16
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.The CRINIS Project,” Money in Politics- Everyone’s concern”, Transparency International and Carter Center

8 .8بعض األسئلة األساسية عند فرض العقوبات:
 ما هي أنواع العقوبات املفروضة (عقوبات على قضايا اقتصادية ،سياسية ،مدنية ،جنائية)...،؟
 هل يوجود قوانني متعلقة بالتمويل السياسي؟
 هل يوجود عقوبات بسبب التعدي على املال السياسي؟
9 .9الرقابة الدولية ترصد االمتثال للقواعد واألنظمة ( القوانني) ،وتتضمن اختاذ تدابري وقائية لتسهيل عملية الرقابة الفاعلة ،خلق عقوبات
من املمكن فرضها وحتديد املؤسسات والعوامل املسؤولة عن أداء مهام الرقابة.
1010النشاطات الرقابية اليت يتوالها اجملتمع املدين
جدول (رقم )5عن عمليات الفساد:
17
أنواع رئيسية للتمويل السياسي ذات أبعاد متصلة بالفساد
جدول رقم :5
النوع

المجموعات األكثر تعرضاً للفساد

وصف الحالة

نفقات غري قانونية مبا فيها شراء األصوات الناخبون واملسؤولون عن إدارة االنتخابات قد يقوم أي طرف سياسي أو مرشح/ة ما
بصورة مباشرة أو غري مباشرة برشوة الناخبني
واملسؤولني عن إدارة االنتخابات ،من خالل
تقدمي أنواع خمتلفة من احلوافز ( هدايا،
مساعدات عينية ،أو حىت تأمني عمل ملدة
قصرية .)...إضافة إىل ذلك ،باإلمكان
رشوة الربملانيني أو املرشحني لنصلحة
التصويت لقانون أو لقضية معينة.
متويل من مصادر جمهولة

مرشحون وأحزاب سياسية

استغالل التعيينات أو املراكز او تسهيل قطاع اخلدمات العامة واملرشحني
الوصول إىل املعلومات.

17

قد يقوم أي مرشح//ة أو حزب سياسي
بقبول أموال من جهات غري قانونية أو
غري شرعية مثل جتار املخدرات ،جمموعات
إرهابية ،جمموعات إرهابية أو حكومات
أجنبية ،أو حىت بإمكان هذه اجملموعات
تشكيل أحزاب سياسية خاصة هبا.
قد يكتسب املسامهني مكافأة بناءً على
مسامهتهم ،من خالل تعيينات معينة
(تعيينات دبلوماسية ،وزارية ،إدارية أو
قضائية) .كما ميكن ان تستخدم األموال
لشراء أو تأمني مقعد يف الربملان أو ترشيح
أحد ما.

)Report published by Transparency International and Marcin Walecki ( IFES expert
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اإلثراء الشخصي

املرشحون والسياسيون

يطلب من املرشحني املسامهة بدفع مبالغ
تساهم يف متويل احلزب خلوض االنتخابات
أو حىت التمويل الشخصي حلمالهتم
االنتخابية.
ٍ
عندئذ ،تصبح السياسة مرحبة مادياً ،حيث
يقوم املرشحون املنتخبون بتجميع األموال
الالزمة الستخدامها لتمويل محالت
االنتخابات املقبلة ،وذلك ،عرب اقتطاع نسبة
من احلسابات السرية أو قبول الرشاوى.

مسامهة من قبل قطاع اخلدمات العامة

موظفو قطاع اخلدمات العامة

حاجة األحزاب السياسية واملرشحني إىل
أموال قد يتم تأمينها عرب الضغط على
أصحاب املناصب يف قطاع اخلدمات
العامة.
يف بعض األنظمة السياسية ،قد تقوم
األحزاب السياسية بإجبار موظفي الدولة
باإلنتساب إىل احلزب ،بعدها يتم اقتطاع
نسبة من معاشات املوظفني من أجل
نفقات ومصاريف احلزب.

اجلزء النظري

إستغالل موارد الدولة

القطاع العام

بعض مصادر الدولة ،مثل األموال والبىن
التحتية ،اليت من السهولة استخدامها
بطريقة غري قانونية أو غري شرعية من
قبل أصحاب املناصب واملراكز ألغراض
انتخابية .باإلضافة إىل ذلك ،قد تقوم
األحزاب السياسية او املرشحون باستغالل
تلك املصادر بأساليب غري قانونية أو شرعية
لصاحل شركات أو مؤسسات أو أشخاص.
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نشاطات غري مرئية ذات تأثري على األنظمة األحزاب السياسية
السياسية ـ املالية

قد تقبل األحزاب السياسية او املرشحون
تربعات من مصادر جمهولة أو ختطي سقف
التربع االنتخايب املسموح به ،من خالل
انتهاك شروط اإلفصاح (مثل احملاسبة
أو التقارير غري الدقيقة ،نقص يف شفافية
التمويل) ،وغالباً ما تشكل الحقا جماالً
لفضائح سياسية.

مسامهات سياسية من خالل إبرام عقود القطاع اخلاص
لتغيري سياسات عامة

أحد الدوافع السياسية ملسامهة األحزاب أو
املرشحني ،هو احتمال تقدمي الرشاوى يف
شكل تراخيص او عربعقود حكومية.
وقد يُستعمل التربع من أجل تغيري سياسة
حكومية ما أو سن تشريعات خاصة
ملصلحة جمموعة معينة.

إلزام القطاع اخلاص بدفع خوة مقابل تأمني القطاع اخلاص
احلماية

اإلبتزاز ،مثالً استخدام الضرائب والتفتيش
املركزي وإلزام أصحاب املشاريع تسليم جزء
من أرباحهم إىل احلزب السياسي.

تقييد جمال التمويل أمام األحزاب املعارضة أحزاب ومرشحون معارضون

األنظمة الديكتاتورية اليت تتبع نظام
اقتصادي موروث ومتارس القمع السياسي
قد حتد بشكل مباشر أو غري مباشر من
املوارد املالية الداعمة لألحزاب املعارضة.
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الدليل التدريبي حول االنتخابات
اجلزء النظري
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الف�صل الرابع :حق امل�شاركة

تعترب االنتخابات أحد مقومات وأسس نظام احلكم الصاحل واحلياة الدميقراطية ،وتعد أيضاً الوسيلة اليت يستطيع املواطنون من خالهلا محاية
حرياهتم وحقوقهم املدنية .وتشكل املشاركة يف إدارة الشوؤن العامة اليت تعد حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان ،عنصراً أساسياً للعملية
االنتخابية .فاالنتخابات يدور حمورها بشكل أساسي حول املشاركة اليت تتمثل يف حق االقرتاع والرتشح.
ً
اقرتاعا
الق�سم الأول :حق امل�شاركة

«لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده ،إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية .وان إرادة الشعب هي
مناطة بسلطة الحكم ،ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجري دورياً باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين
18
الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت».
يعترب حق االقرتاع احد احلقوق السياسية والرئيسية للمواطن .ويف أغلب األحيان ،يتم حتديد ذلك يف الدساتري بسبب العالقة املباشرة
واألساسية بني حق االقرتاع وبني حقوق املواطنة والدميقراطية التمثيلية.
وتعترب مشاركة املواطنني يف إدارة الشؤون العامة لبلداهنم إحدى الركائز األساسية حلقوق اإلنسان اليت أكد عليها اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان العام .1948
حقوق الناخب

ان ممارسة حق االقرتاع للمواطن املستويف الشروط احملددة يف نصوص ،إمنا يستوجب توافر مناخ يسمح مبمارسة هذه احلقوق بشكل ال يعوق
أو يؤثر سلباً على حرية اخليارات لدى املواطن يف التعبريعن قناعاته وعن تطلعاته يف املشاركة يف احلياة العامة.
وترتبط هذه احلقوق قبل يوم االقرتاع منها :إزالة العقبات أمام تسجيل الناخبني ،تقدمي برامج حمايدة لتوعية الناخبني .....أما حقوق الناخب
يوم االقرتاع فنذكر منها :إجراء االقرتاع السري ،عدم ترهيب الناخبني ،تصميم أوراق االقرتاع بفعالية ،استخدام صناديق اقرتاع مالءمة،
مساعدة الناخبني حبيادية عند الضرورة ،تأمني آليات االقرتاع املناسبة لذوي االحتياجات االضافية.
ً
تر�شحا
الق�سم الثاين :حق امل�شاركة

«لكل مواطن الحق في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجرى باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت
19
السري ،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين».
معظم املواثيق ،القوانني والدساتري الدولية تتيح للمواطن الذي تتوافر فيه شروط حمددة نصاَ حق الرتشح ،وهي ختتلف من بلد إىل آخر وفق
الدستور.
حقوق املر�شح

لكي يمارس المرشح المستوفي الشروط المحددة في النصوص عمله االنتخابي بحرية ال بد من توافر بعض الحقوق منها قبل يوم
االقتراع نذكر :وجود جهاز انتخايب مستقل حيادي ومعاملة الشرطة واجليش واحملاكم للمرشحني حبيادية ،إجراء محلة انتخابية منظمة تراعى
فيها مبادئ ميثاق السلوك ،وحق االستفادة على قدم املساواة من وسائل اإلعالم الرمسية اململوكة للدولة ،ختصيص األموال العامة لألحزاب
السياسية حبيادية عندما يكون من املناسب عمل هذا.
ومنها يوم االقتراع نذكر ،الحق في وصول مندويب املرشح/ة والقوى السياسية ،املراقبني املعتمدين احملليني والدوليني ووسائل اإلعالم إىل
كل مراكز وأقالم االقرتاع....

املادة  21من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .وهو وثيقة حقوق دولية متثل اإلعالن الذي تبنته األمم املتحدة يف 10ديسمرب  1948يف باريس .يتألف
18
اإلعالن من  30مادة وخيطط رأي اجلمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان املكفولة جلميع الناسhttp://www.un.org/ar/documents/udhr ،
الفقرة  2من املادة  25من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادرة عام ،1966معاهدة دولية اعتمدت برعاية األمم املتحدة ،وقعت وصادقت
19
عليها أكثر من  160دولة.http://www.rtladp ،

الق�سم الثالث :ت�أمني �سرية االقرتاع

تطورت عملية االقتراع من اقتراع علني يعتمد على رفع األيدي أو تأكيد الحضور ،إلى اقتراع سري بواسطة وسائل متعد ّدة.
تعود عملية االقرتاع السري إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادتني  2و ،31والعهد الدويل اخلاص يف املادتني  2و ،25على أن
االقرتاع ال بد أن يكون غري متييزي ومتساوياً وعاماً .ويتمثل االقرتاع السري بآلية معرتف هبا منذ فرتة طويلة لوقاية عملية التصويت من اي
ضغوطات .ومن اآلليات األساسية اليت تعتمدها الدول للحفاط على سرية االقرتاع:
 التشدد يف احرتام حميط املراكز واألقالم
 التشدد يف دخول الناخبني خلف العازل وعدم السماح ألحد باالقرتاب منه
 اعداد وطباعة قسائم اقرتاع رمسية تعتمد حصراً يف عملية االقرتاع
 فرز األصوات داخل مركز االقرتاع بدالً من قلم االقرتاع
الق�سم الرابع :التحرر من التمييز وال�ضغوط االنتخابية

حتظر العديد من االتفاقيات الدولية مجيع أشكال التمييز العنصري وأي متييز آخر ميس احلق يف االقرتاع أو الرتشح لالنتخابات ،وتدعو إىل
20
االقرتاع العام املتساوي.
ويرتكز عدم التمييز بشكل أساسي على التمييز ضد املرأة ،وحتظر ثالثة صكوك التمييز ضد املرأة أو استبعادها من العملية السياسية .وهذه
الصكوك هي :إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة  ،1967اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ،1979واالتفاقيات
بشأن احلقوق السياسية للمرأة.
كما تنص بعض مواد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على احرتام مبدأ عدم التمييز لتأمني أكرب قدر ممكن من املساواة
للجميع للمشاركة يف العملية االنتخابية .وقد شددت هذه املواد على دول األطراف يف هذا العهد باحرتام املوجودين يف إقليمها من دون أي
متييز بسبب العرق ،اللون ،اجلنس ،اللغة ،الدين ،الرأي السياسي ،األصل القومي .....كما يكفل العهد مبواده تساوي الرجال والنساء يف
حق التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية .ويشدد أيضاً على وجود جو خال من التمييز أثناء أي فرتة انتخابية .وجيب أن مينح األشخاص
مجيعاً فرصاً متساوية يف الوصول إىل مجيع التجمعات االنتخابية .باإلضافة إىل أن املناخ الذي يسمح فيه بالتمييز إمنا يسهل ختويف الناخبني
21
والتالعب باالنتخابات ،وال ميكن السماح ال بالتخويف وال بالتالعب إذا ما أريد أن تكون االنتخابات حرة.
ومن ناحية أخرى ،تنشط خالل فرتة االنتخابات الضغوط ،منها الضغط الذي حيصل على بعض املوظفني يف القطاع العام عرب التحفيز أو
التهديد ،والضغوطات اليت متارس على بعض العاملني يف االدارات العامة املرتبطة باجراءات العملية االنتخابية (كدفع بعض املوظفني لتأخري
تسليم ايصاالت متثيل املندوبني .)..هذا باإلضافة إىل اساءة استخدام السلطة من اخلدمات عشية االنتخابات والوعد هبا وااليهام بأهنا
ما كانت لتتم من دون ضغوطات ونفوذ ،والقفز فوق ادراك الناخبني حقيقة كوهنا حقاً هلم وواجباً من احلكومة على مواطنيها ،مصدرها
الضرائب اليت يدفعها املواطن للحصول على مثل هذه اخلدمات.....هذا إىل جانب الرشوة املباشرة وغري املباشرة وسوء استعمال املال اخلاص
العائد إىل املرشح/ة أو املمنوح له/هلا من قبل جهات خمتلفة.
22
اجلدير بالذكر ،أن هذا النوع من الضغوطات رائج يف العديد من الدول ذات التحول يف العملية االنتخابية حول الدميقراطية.

20
21
22

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،ص  ،43-42املرجع السابق.
«مبدأ عدم التمييز» ،املواد ،2،3،26 :العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
«تنظيم اإلنفاق االنتخايب» ،جمموعة من الكتيبات الصادرة عن اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات ،املرجع السابق.
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الباب الثاين
الف�صل الثاين :النظام االنتخابي املقرتح من قبل اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات
الف�صل الثالث :اجلهة املنظمة لالنتخابات ودورها يف لبنان:
الف�صل الرابع :واقع العملية االنتخابية النيابية يف لبنان و�إجراءاتها

يف تطبيق هذه املبادئ على ال�صعيد اللبناين:
اجلمعية:
الإ�صالحات التي تقرتحها
ّ

االنتخابية يف لبنان (ملحة �سريعة وجدول مقارن)
الف�صل الأول :القوانني
ّ

الباب الثاين:

اجلمعية:
يف تطبيق هذه املبادئ على ال�صعيد اللبناين :الإ�صالحات التي تقرتحها
ّ
االنتخابية يف لبنان (ملحة �سريعة وجدول مقارن)
الف�صل الأول:القوانني
ّ

منذ العام  1920تعددت القوانني االنتخابية يف لبنان اليت جرت على أساسها االنتخابات النيابيّة والبلدية ،متناولة شروط املشاركة يف
العملية االنتخابية وأهليتها اقرتاعاً وترشحاً وصوالَ إىل حتديد آليات الفرز ،إعالن النتائج وطرق الطعن وتقدمي الشكاوى وإعداد القوائم
االنتخابية .والثابت األساسي فيها هو نظام التمثيل األكثري فيما أصاب التغيري بشكل جذري وتبعا ملعطيات متعددة ،عدد النواب
وتقسيمات الدوائر.
ويف ما يأيت جدول مقارن بني قانون العام  ،1960وقانون العام  ،2000اقرتاح اهليئة الوطنية اخلاصة بقانون االنتخابات – مسودة «جلنة
بطرس» اليت رفعت إىل احلكومة يف العام  2006والقانون رقم  2008/25الذي جرت على أساسه االنتخابات النيابيّة يف العام 2009
واالنتخابات البلدية يف .2010
مبسط بين قانون اإلنتخاب 2008\25
جدول مقارنة ّ
ومشروع قانون الهيئة الوطنية الخاصة بقانون اإلنتخاب المقترح عام 2006
وقانون اإلنتخاب 2000\171
قانون اإلنتخاب 2008\25
الصادر يف 2008-10-9

سن االقتراع

مشاركة
المجنسين

مشروع قانون الهيئة الوطنية
الخاصة بقانون اإلنتخاب -
مشروع بطرس
املرفوع إىل احلكومة اللبنانية يف
2006 5-31

قانون اإلنتخاب
2000\171
الصادر يف 2000-1-6

مالحظات

حييل القانون اجلديد يف موضوع السن القانونية
لالقرتاع إىل نص الدستور .لِذا ،يتوقف هذا
“لكل لبناين أو لبنانية أكمل
اإلصالح الذي على ٍ
تعديل للمادة  21من
السن احملددة يف الدستور”“ .لكل لبناين اكمل الثامنة عشرة
“لكل لبناين او لبنانية اكمل
الدستور.
من العمر“.
املادة 3
احلادي والعشرين من عمره احلق
أقر جملس النواب اللبناين يف جلسته املنعقدة
1
املادة
من
بلغ
لبناين
“لكل مواطن
ّ
يف ان يكون ناخبا”.
يف  19اذار  2009اقرتاح تعديل املادة 21
العمر إحدى وعشرين سنة كاملة
املادة 9
من الدستور وخفض سن اإلقرتاع إىل 18
حق يف ان يكون ناخباً”...
ٌ
سنة .أبلغ القرار إىل احلكومة على أن تبت به
املادة  21من الدستور اللبناين
خالل مهلة أربعة أشهر من تاريخ إحالته.

اقرتاعاً
بعد انقضاء  10سنوات على
صدور مرسوم جتنيسه.
املادة 5
ترشحاً
بعد انقضاء  10سنوات على
صدور مرسوم جتنيسه.
املادة 8

اقرتاعاً
 4سنوات بعد احلصول على
اجلنسية.
املادة 3
ترشحاً
بعد انقضاء  10سنوات على
صدور مرسوم جتنيسه.
املادة 6

يشكل تعليق حق اجملنسني بالرتشح واالقرتاع
على شرط مرور عشرة سنوات على صدور
مرسوم جتنيسهم خرقا دستوريا ملبدأ املساواة
بني املواطنني املنصوص عنه يف املادة  7من
اقرتاعاً
الدستور.
فوراً بعد احلصول على اجلنسية.
إضافة خلرقه للمادة  21من اإلعــالن العـاملي
املادة 9
حلقـوق اإلنسان الذي أبرمه لبنان وأدرج يف
مقدمة الدستور.
ترشحاً
تنص املادة  21من اإلعالن اآلنف الذكر
بعد انقضاء  10سنوات على
على التايل:
جتنيسه.
لكل فرد احلق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون
املادة 6
العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني
خيتارون اختياراً حراً )..( ...لكل شخص
نفس احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة
يف البالد.
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إدارة
االنتخابات

وزارة الداخلية و البلديات

“اهليئة املستقلة لالنتخابات”
هي هيئة ادارية ذات صفة
قضائية تتمتع باالستقالل
االداري واملايل ،ويكون هلا مركز
خاص هبا.
الفصل الثاين ،املادة 9
تتوىل  ،خالفا الي نص
آخر ،مجيع الشؤون املتعلقة
باالنتخابات النيابية.
املادة 19

وزارة الداخلية و البلديات

أبقى قانون االنتخابات اجلديد 2008\25
تظيم وإدارة اإلنتخابات يف لبنان من
صالحية وزارة الداخلية والبلديات بدالً من
إنشاء اهليئة املستقلة لالنتخابات .يشار إىل
أن إنشاء هذه اهليئة هو أهم إصالح اقرتح يف
مشروع قانون اهليئة الوطنية .إذ أنيط هبا تطبيق
ومراقبة سائر اإلصالحات الباقية.
يشار أيضاً إىل أن هيئة اإلشراف على احلملة
أقرت يف قانون 2008\25
اإلنتخابية اليت ّ
غري مستقلة ومرتبطة بوزير الداخلية وتنحصر
صالحياهتا باإلشراف على املنافسة اإلنتخابية.

تنظيم
المنافسة
اإلنتخابية

«هيئة االشراف على احلملة
يع ّد تنظيم املنافسة االنتخابية من أهم العوامل
إضافة إىل تنظيم العملية
اإلنتخابية» وهي مرتبطة بوزير
يف تأمني عدالة االنتخابات وشفافيتها.
االنتخابية ،تتوىل “اهليئة
الداخلية والبلديات.
بالتايل ،من األجدى أن عملية مراقبة اإلنفاق
املستقلة لالنتخابات” مهمة
املادة  11إىل املادة 23
واإلعالم واإلعالن االنتخابيني من قبل هيئة
االشراف على املنافسة
يتطرق قانون 2000\176
االنتخابية وتنظيمها من حيث مل ّ
مستقلة لتنظيم وإدارة اإلنتخابات كتلك اليت
إليها.
تنحصر صالحيات هذه اهليئة
أقرت يف مشروع بطرس ،وليس جمرد هيئة
ضبط اإلنفاق واإلعالن واإلعالم
ّ
بتنظيم ومراقبة اإلنفاق واإلعالن
مصغرة تابعة لوزارة الداخلية.
االنتخابيني ،وذلك يف إطار
االنتخايب وفقاً ألحكام هذا
مع اإلشارة بأن إنشاء هذه األخرية يع ّد خطوة
العمل على شفافية ودميقراطية
القانون.
إجيابية باجتاه اعتماد اهليئة املستقلة.
اإلنتخابات.
املادة 19

النظام
اإلنتخابي

نظام اقرتاع خمتلط .انتخاب ثلثي
النواب على أساس األكثري
وثلث على أساس النسيب.
نظام اقرتاع أكثري يف  14دائرة
نظام اقرتع أكثري يف  26دائرة
 77نائب وفقاً للنظام األكثري
متفاوتة احلجم بني الوسطى تدعم احلملة نظام التمثيل النسيب إذ من شأنه
صغرى على أساس القضاء مع
على أساس القضاء.
تأمني التمثيل العادل لكل األطراف.
الكربى.
بعض التعديالت.
 51نائب ضمن لوائح وفقاً
املادة 62
املادة 1
للنظام النسيب على أساس
احملافظة.
املادة 29

موعد إجراء
االنتخابات

دعوة الهيئات
الناخبة
الكوتا
النسائية

“جتري االنتخابات النيابية
يف يوم واحد جلميع الدوائر
االنتخابية”.
املادة 43

إجراء اإلنتخابات إلزامياً يف
يوم واحد.
املادة 53

“تدعى اهليئات الناخبة مبرسوم.
تدعى اهليئات الناخبة قبل 90
وتكون املهلة بني تاريخ نشر هذا
يوما بقرار صادر عن اهليئة
املرسوم واجتماع اهليئات الناخبة
املستقلة.
تسعني يوماً على األقل”.
املادة 54
املادة 44
غري ملحوظة مع اإلشارة إىل
عدم إمكانية تطبيق الكوتا
النسائية يف نظام أكثري.

ترشحت يف
على كل الئحة ّ
الدوائر اخلاضعة للنظام النسيب
ان تضم بني اعضائها نسبة ال
تقل عن  30يف املئة من النساء.
املادة 64

“يعني موعد االنتخاب يف يوم يؤدي إجراء االنتخابات على مدى أربعة ايام
ٍ
أحد متتالية إىل “اقرتاع ّرد فعل” بني الدوائر.
واحد جلميع الدوائر وجيوز ان
يعني موعد خاص لكل دائرة او إذ تتأثّر نتائج الدوائر الالحقة بنتائج الدوائر اليت
سبق أن مت اإلقرتاع فيها.
اكثر اذا اقتضت ذلك سالمة
يقطع هذا اإلصالح الطريق على عملية نقل
االمن”.
املاكينات االنتخابية من منطقة إىل أخرى.
املادة 7
تدعى اهليئات الناخبة قبل 30
يوما مبرسوم صادر عن وزارة
الداخلية.
املادة 7

يعطي صدور مرسوم دعوة اهليئات
الناخبة قبل  90يوماً على األقل من تاريخ
إجراء اإلنتخابات بدالً من  30يوماً مهلة
أكرب للسلطات واملواطنني للتحضري هلذا
اإلستحقاق.

غري ملحوظة مع اإلشارة إىل
عدم إمكانية تطبيق الكوتا
النسائية يف نظام أكثري.

الكوتا هي إجراء مرحلي يرمي إىل كسر
الطابع النمطي والذكوري يف ممارسة السياسة
و احلكم وإىل متكني املرأة يف احلياة السياسية.

االنفاق
االنتخابي

حساب خاص يف مصرف
عامل يف لبنان يسمى “حساب
احلملة االنتخابية” ال خيضع
للسرية املصرفية.
على املرشح فتح” حساب
احلملة االنتخابية” وهوحساب تعيني مفوض مايل واحد تناط
به حصرا صالحية حتريك هذا
خاص غري خاضع للسرية
احلساب باالضافة اىل مدقق
املصرفية .يتم من خالل هذا
احلساب استالم مجيع املسامهات حسابات مسجل لدى نقابة
ودفع مجيع النفقات االنتخابية خرباء احملاسبة اجملازين يف لبنان
الجل تدقيق حسابات احلملة
خالل كامل فرتة احلملة
وفقا لالصول.
االنتخابية.
على املرشح ان يعني لذلك
ال جيوز قبض او دفع اي مبلغ
مدقق حسابات.
ال جيوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق اخلمسماية الف لرية اال
يفوق ما يوازي مليون لرية لبنانية مبوجب شك او اي وسيلة دفع
أخرى غري نقدية.
شك.
إال مبوجب ً
املادة 72
حيدد القانون سقف إنفاق ثابت
مقطوع قدره مئة ومخسون مليون سقف ثابت ،مئة مليون لرية
لبنانية.
لرية لبنانية.
سقف متحرك ،الف لرية لبنانية
املادة 55
عن كل ناخب من الناخبني
املسجلني.
سقف متحرك مرتبط بعدد
املادة 74
الناخبني يف الدائرة االنتخابية،
حيدد مبرسوم يتخذ يف جملس
الوزراء بناء القرتاح وزير الداخلية خيضع حساب احلملة لرقابة
اهليئة املستقلة.
والبلديات.
مادة  ،19فقرة 12
املادة 57
يكون للهيئة حق االطالع يف
أي وقت تشاء على «حساب
احلملة االنتخابية» العائد
لكل من املرشحني وطلب
أية معلومات ومستندات أو
إيضاحات.
بنهاية العملية يُقدَّم إىل اهليئة
تقر ًير بنتيجة أعمال التدقيق
حيث يتوجب على كل
واملراقبة ُ
مرشح بعد انتهاء االنتخابات
تنظيم بيان حسايب شامل وفق
األصول احملاسبية.
املواد 61 ،60

يقدم املفوض املايل لدى انتهاء
مهمته كشفا حسابيا وتقريرا
باعمال ادارته اىل املرشح.
املادة 72
خالل مهلة الشهر الذي
يلي إجراء االنتخابات على
كل مرشح تقدمي بيان حسايب
شامل مصادق عليه من مدقق
احلسابات املعتمد ويتضمن
بالتفصيل جمموع الواردات
املقبوضة ،وجمموع النفقات،
املدفوعة او املرتتبة حبسب
طبيعتها وتوارخيها ،خالل مدة
الفرتة االنتخابية.
املادة 77

مل يلحظ القانون رقم
 2000|171إي تنظيم
لإلنفاق اإلنتخايب.

مراقبة و تنظيم اإلنفاق اإلنتخايب يؤدي
إىل إضعاف دور املال يف التأثري على جمرى
اإلنتخابات .إذ يهدف هذا التشريع إىل احلد
من التعسف يف استعمال املال واخلدمات
للتأثري على قرار الناخب .إضافة إىل تأمني
احلد األدىن من املساواة بني املرشحني.

37

الدليل التدريبي حول االنتخابات

اقتراع غير
المقيمين

لكل لبناين ورد امسه يف القوائم
االنتخابية ان يعلن عن رغبته
باإلقرتاع وذلك بالتسجيل يف
السفارة أو القنصلية اللبنانية يف
مكان إقامته باخلارج.
جتري عملية االقرتاع يف اخلارج
 .يقرتع الناخب بواسطة بطاقة
قبل عشرة أيام على األكثر من
اهلوية اللبنانية او جواز السفر
املوعد املعني لإلنتخابات يف
اللبناين الصاحل.
لبنان ،وذلك يف مركز السفارة
حتدد اهليئة بقرار منها وبالتنسيق
أو القنصلية أو يف أي مركز آخر
مع وزارة اخلارجية واملغرتبني
مناسب.
دقائق تطبيق هذا القانون جلهة
يقرتع الناخب بواسطة بطاقة
اجراء عملية االقرتاع يف اخلارج
اهلوية اللبنانية أو جواز سفره
للبنانيني غري املقيمني على
اللبناين العادي الصاحل.
االراضي اللبنانية.
الفصل العاشر
املواد 117 ،116 ،115

غري وارد يف قانون
2000\171

حق اإلقرتاع لغري املقيمني هو حق دستوري.
إذ أن الدستور اللبناين مل مييز بني لبناين مقيم
وغري مقيم يف حق ااإلقرتاع .وبالتايل ،مل يعط
قانون  2008\25غري املقيمني هذا احلق بل
أقر آلية تسمح هلم مبمارسته .إال ان التطبيق
ّ
أجل لالنتخابات التالية النتخابات عام
ّ
 2009لتصريح وزارة اخلارجية عجزها عن
تأمني اجلانب اللوجسيت هلا.

اجلزء النظري

أجل القانون تطبيق هذه اآللية
ّ
إىل االنتخابات العامة النيابية
اليت تلي انتخابات عام 2009
كحد أقصى
املادة 114

وثيقة اإلقتراع
38

كيفية االقتراع

بطاقة اهلوية أو جواز السفر
الصاحل.
املادة 88

“ ...للناخب عند دخوله القلم
أن حيمل بصورة مسترتة ورقة
تتضمن أمساء املرشحني الذين
يريد انتخاهبم أو أن يأخذ ورقة
بيضاء من بني األوراق البيضاء
املوضوعة على الطاولة يف املعزل
يكتب عليها أمساء املرشحني
الذين يريد إنتخاهبم”.
املادة 87

بطاقة اهلوية.

االقرتاع بواسطة اوراق اقرتاع
رمسية تضعها مسبقا اهليئة
بالنسبة لكل دائرة انتخابية
وتكون متوافرة فقط يف قلم
االقرتاع اعتبارا من الساعة
السابعة صباحا.
املادة 106

البطاقة االنتخابية.
املادة 49

اإلقرتاع بواسطة اهلوية أو جواز السفر بدال من
البطاقة اإلنتخابية جينّب التجاوزات اليت كانت
تتم عرب حجز البطاقات من قبل املاكينات
االنتخابية.

“ للناخب عند دخوله القلم
ان حيمل بصورة مسترتة ورقة تشكل بطاقة اإلقرتاع املطبوعة سلفاً محاية حلق
تتضمن امساء املرشحني الذين السرية يف اإلقرتاع .إذ أن هذا األسلوب حيول
يريد انتخاهبم او ان يأخذ ورقة دون ورود األوراق امللغاة بسبب األخطاء يف
كتابة األمساء أو إضافة األلقاب .واألهم
بيضاء من بني االوراق البيضاء
املوضوعة على الطاولة يف املعزل من ذلك إنه يلغي ما يعرف باللوائح امللغومة
املرمزة أو املش ّفرة واليت تسمح
يكتب عليها امساء املرشحني
أو اللوائح ّ
للماكينات اإلنتخابية بتق ّفي صوت الناخب.
الذين يريد انتخاهبم”.
املادة 47

الدعاية،
اإلعالن
واإلعالم

ميّز القانون بني:
اإلعالن االنتخايب :كل نشرة تروجيية
على وسائل االعالم اخلاص اليت
جلهة مرشحة تبث ضمن الفرتات
ترغب يف املشاركة يف االعالن
املخصصة لإلعالنات التجارية.
االنتخايب ان تتقدم من اهليئة قبل
الدعاية االنتخابية :كل ما يتعلق بربامج عشرة ايام على االقل من بداية
اجلهات املرشحة و محالهتا اإلنتخابية .فرتة احلملة االنتخابية بتصريح تعلن
االعالم االنتخايب :املواد اإلخبارية و
فيه رغبتها يف هذه املشاركة مرفقا
التحاليل و التصاريح و ما شاكلها.
بالئحة باسعارها.
املادة 63
ال حيق هلا ان ترفض أي اعالن
يسمح باالعالن االنتخايب املدفوع على انتخايب مطلوب من قبل الئحة
وسائل االعالم املطبوع ،املقروء واملرئي
او مرشح و يصار إىل االلتزام
واملسموع اخلاص و الرمسي.
باالسعار واملساحات احملددة و
ال جيوز ألي جهة ختصيص مؤسسة
املتفق عليها مع اهليئة.
اعالم واحدة بأكثر من  %50من
استعمال مدفوع األجر لوسائل
جممل انفاقها الدعائي او االعالين
األعالم الرمسية املرئية و املسموعة
بالنظر للفئة نفسها من الوسائل.
من اجل االعالن .اما االعالم
املادة 66
لعرض الربامج االنتخابية فيكون
يعود للهيئة صالحية تقدير امكانية
و مدى احتساب ظهور املرشحني يف دون مقابل .على ان تلتزم الوسيلة
وسائل االعالم الفضائية غري اللبنانية .االعالمية موقف احلياد يف مجيع
مراحل العملية االنتخابية.
املادة 75
ابتداء من الساعة الصفر لليوم
مينع توزيع أي أوراق اقرتاع أو منشورات
السابق ليوم االنتخابات ولغاية
أو أي مستندات أخرى ملصلحة مرشح
اقفال صناديق االقرتاع ،حيظر على
أو ضده ،طيلة يوم االنتخاب على
أبواب مركز االقرتاع أو أي مكان آخر مجيع وسائل االعالم املرئي واملسموع
الرمسي واخلاص بث اية دعاية او
يقع ضمن حميط مركز االقرتاع.
نداء انتخايب كما حيظر عليها بث
املادة 72
ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق أي حوار او لقاء مع املرشحني.
ً
ليوم االنتخابات ولغاية إقفال صناديق على وسائل اإلعالم االستحصال
االقرتاع ،حيظر على مجيع وسائل
على اذن للمشاركة يف تغطية
اإلعالم بث أي إعالن أو دعاية
عمليات االقرتاع والفرز.
أو نداء انتخايب مباشر ،باستثناء ما مع مراعاة احكام قانون العقوبات
يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة وقانون املطبوعات وقانون االعالم
لدى التغطية املباشرة جملريات العمليات املرئي واملسموع ،للهيئة ان تفرض
االنتخابيةُ .
حيث تقتصر التغطية على على وسائل االعالم املرئي واملسموع
االنتخابية.
العملية
نقل وقائع
اخلاصة سلسلة من العقوبات
73
املادة
تتناسب مع جسامة املخالفة وترتاوح
ميكن للهيئة ان توجه تنبيهاً إىل وسيلة بني التنبيه او اإللزام ببث اعتذار او
اإلعالم املخالفة أو ان تلزمها ببث
متكني املرشح املتضرر من ممارسة
اعتذار أو بأن متكن املرشح املتضرر من حق الرد ،فرض غرامة مالية ترتاوح
ممارسة حق الرد .وحملكمة املطبوعات قيمتها بني مخسني ومئة مليون لرية
ان حتكم على الوسيلة املخالفة بالغرامة لبنانية ،الوقف عن البث جزئيا،
ترتاوح قيمتها بني مخسني ومئة مليون
مدة ال تتعدى ثالثة ايام ،حبيث
لرية لبنانية ،أو بوقفها عن العمل
يشمل هذا الوقف مجيع الربامج
أيام،
جزئياً ،مدة ال تتعدى ثالثة
والنشرات واملقابالت والندوات
امج
رب
ال
مجيع
حبيث يشمل هذا الوقف
السياسية واالخبارية ،وصوالً إىل
السياسية
ات
و
الند
والنشرات واملقابالت و
وقف وسيلة االعالم املخالفة عن
املخالفة،
ار
ر
تك
واإلخبارية .ويف حال
العمل كليا واقفال مجيع براجمها
العمل
عن
املخالفة
توقف وسيلة اإلعالم
اقفاال تاما ملدة اقصاها موعد اقفال
كلياً و تقفل مجيع براجمها إقفاالً تاماً
صناديق االقرتاع وذلك يف مجيع
ملدة أقصاها ثالثة أيام
احلاالت.
تالحق النيابة العامة الوسيلة
ثانيا .يف الدعاية االنتخابية
املخالفة ،تلقائيا او بناء على طلب
املواد  82إىل 96
املتضرر.
املادة  63إىل املادة 77

متنع اليافطات يف عرض الشوارع
وكذلك نشر اي اعالن او صور
للمرشحني يف غري املواضع املعينة
لالعالنات.
املادة 64
حيظر توزيع كل نشرة او
وضع قانون اإلنتخاب وللمرة األوىل يف
خمطوطة لصاحل مرشح او عدد
التشريع اإل،ختايب اللبناين آلية مفصلة ملراقبة
من املرشحني او ضدهم يوم
االعالن واالعالم و الدعاية االنتخابية .على
االنتخاب.
املرشحني والوسائل االعالمية على السواء
املادة 66
التقيد هبذه األنظمة خالل فرتة احلملة
االنتخابية اليت تبدأ من تاريخ تقدمي الرتشيح
حيظر على كافة وسائل االعالم
حيث
املرئية واملسموعة وكذلك املكتوبة وتنتهي لدى إقفال صناديق االقرتاع ُ
تكون كافة األعمال والتصرفات الواردة يف
غري السياسية ،تعاطي االعالن
هذا اإلطار خاضعة ملراقبة هيئة االشراف على
االنتخايب السياسي خالل
احلملة االنتخابية التابعة لوزارة الداخلية.
احلملة االنتخابية احملددة من
تاريخ دعوة اهليئات االنتخابية
حىت اجراء االنتخابات واعالن
النتائج النهائية حتت طائلة
التعطيل واالقفال التام بقرار
يصدر عن حمكمة املطبوعات.
املادة 68
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ان العسكريني ومن هم يف حكمهم
على اختالف الرتب سواء كانوا
من اجليش وامن الدولة ام من
ال جيوز ان يرتشح لعضوية جملس
قوى االمن الداخلي واالمن العام
النواب العسكريون ومن هم يف
والضابطة اجلمركية باستثناء افراد
حكمهم على اختالف الرتب،
خدمة العلم ال يشرتكون يف االقرتاع.

سواء اكانوا من اجليش ام من

قوى االمن الداخلي واالمن العام ان العسكريني ومن هم يف حكمهم
على اختالف الرتب سواء اكانوا
وامن الدولة والضابطة اجلمركية
من اجليش وامن الدولة ام من
حىت لو كانوا حمالني على
قوى االمن الداخلي واالمن العام
االحتياط،
االستيداع او على
والضابطة اجلمركية ال ميكن انتخاهبم
ا
و
يرتشح
ان
غري انه جيوز هلم
اعضاء للمجلس النيايب وان كانوا
اذا كانوا حمالني على التقاعد
حمالني على االستيداع او على
او قبلت استقالتهم قبل تاريخ االحتياط ،غري انه جيوز انتخاهبم اذا
كانوا حمالني على التقاعد او قبلت
االنتخاب بستة اشهر.
استقالتهم قبل تاريخ االنتخاب
املادة 7
بستة اشهر.

اجلزء النظري
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مهلة استقالة
الموظفين
العامين

 - 1ال جيوز لالشخاص
املذكورين ادناه ان يرتشحوا
خالل مدة قيامهم مبهماهتم او
وظائفهم وخالل املهل اليت تلي
تاريخ انتهاء خدمتهم او تاريخ
ح ّددت مهلة االستقالة بسنتني
قبول استقالتهم وفقا ملا يأيت
لرؤساء ونواب رؤساء اجملالس
 القضاة وفقا الحكام قانونالبلدية يف مراكز احملافظات
القضاء العديل.
ومراكز األقضية ورؤساء احتاد
 املوظفون من الفئتني االوىلالبلديات،
والثانية خالل ستة اشهر.
وبستة أشهر لباقي رؤساء ونواب
 رؤساء ،واعضاء جمالسرؤساء اجملالس البلدية.
االدارة املتفرغون يف املؤسسات
املادة 10
العامة ومؤسسات احلق العام
وشركات االقتصاد املختلط
والشركات ذات الرأمسال العام،
ومديروها العامون ومديروها
خالل ستة اشهر.
 رؤساء او نواب رؤساءاجملالس البلدية واحتاد البلديات
واملختارون ،وفقا الحكام قانوين
البلديات واملختارين.
 - 2الجل احتساب املهل
امللحوظة اعاله يؤخذ يف االعتبار
تاريخ انتهاء والية جملس النواب.
 - 3تعترب االستقالة مقبولة
حكما من تاريخ تقدميها.
 - 4يستثىن من احكام هذه
املادة افراد اهليئة التعليمية يف
اجلامعة اللبنانية.
املادة 8

املادة 28
ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس
النواب ورئاسة او عضوية جملس
ادارة مؤسسة عامة او وظيفة عامة
او اية وظيفة يف املؤسسات العامة
املستقلة والشركات ذات االمتياز
إن اختالف املهلة بني رؤساء ونواب رؤساء
يتناول
والبلديات واية وظيفة دينية
اجملالس البلدية يف مراكز احملافظات ومراكز
صاحبها راتبا او تعويضا ما خزانة
األقضية ورؤساء احتاد البلديات و باقي رؤساء
الدولة ،وكل موظف ينتخب نائبا
ونواب رؤساء اجملالس البلدية خيرق مبدأ
يعترب منفصالً حكما من وظيفته
املساواة .إضافة إىل أن هذا التمييز ال يقبل
اذا مل يبلغ رفضه عضوية اجمللس
أي تعليل أو تفسري منطقي.
النيايب خبالل شهر يلي اعالن نتيجة
انتخابه.
 وال جيوز اجلمع بني عضوية جملسالنواب والوكالة القانونية عن الدولة
او احدى مصاحلها او مؤسساهتا
العامة املستقلة او البلديات.
 وال جيوز ايضا ان يعطى امتياز اوالتزام لنائب.
املادة 29
مع مراعاة احكام املادتني 22
و 31من القانون رقم  665تاريخ
 ،1997/12/29ال جيوز انتخاب
االشخاص املذكورين فيما يلي
يف اية دائرة انتخابية مدة قيامهم
بوظائفهم وخالل الستة اشهر اليت
تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم
فعليا عن وظائفهم:
 -1املوظفون من الفئتني االوىل
والثانية.
 -2القضاة من مجيع الفئات
والدرجات.
 -3رؤساء جمالس ادارة املؤسسات
العامة ومديروها واعضاؤها.
املادة 30

مكان الفرز

مراقبة
المجتمع
المدني

جيري الفرز االويل لالصوات امام
جلنة القيد املختصة اليت تتلقى
جيري الفرز داخل قلم االقرتاع.
جيري الفرز داخل قلم االقرتاع.
مجيع صناديق وحماضر االقالم
املادة 54
املواد  94و 95
الداخلة ضمن نطاقها.
املادة 118

أعطي حق مراقبة اإلنتخابات
هليئات اجملتمع املدين ،اليت ال
تتوخى الربح ،ذات االختصاص،
الرتباط اهدافها بالدميوقراطية او
حبقوق االنسان او باالنتخابات
او بالشفافية ،مبواكبة االنتخابات
ومراقبة جمرياهتا على ان تتوافر
فيها شرو ٌط حمددة تعكس
استقالهلا السياسي.
وكذلك تلتزم هذه اهليئات
مبيثاق الشرف الذي تضعه وزارة
الداخلية والبلديات اليت يعود هلا
قبول او رفض الطلبات ،إضافة
إىل حتديد اصول وآليات مواكبة
االنتخابات ومراقبة جمرياهتا بقرا ٍر
يصدر قبل موعد االنتخابات
بشهر على االقل.
املادة 20

أعطي حق مراقبة اإلنتخابات
هليئات اجملتمع املدين ذات
االختصاص مبواكبة االنتخابات
ومراقبة جمرياهتا على ان تتوافر
فيها شرو ٌط حمددة تعكس
اسقالهلا السياسي واملادي،
وارتباط اهدافها بالدميوقراطية او
حبقوق االنسان او باالنتخابات
او بالشفافية .إضافة إىل شرط
أن تكون مسجلة بشكل رمسي
منذ ما يزيد عن الثالث سنوات
وان يبلغ عدد املنتسبني اليها
وفق اللوائح الرمسية مئة منتسب
على االقل بتاريخ تقدمي الطلب.
ذلك إضافة إىل االلتزام مبيثاق
الشرف الذي تضعه اهليئة
املستقلة لالنتخابات.
يعود للهيئة قبول او رفض
الطلبات ،وكذلك طلبات
اهليئات الدولية ،إضافة إىل
حتديد اصول وآليات مواكبة
االنتخابات ومراقبة جمرياهتا بقرا ٍر
يصدر قبل موعد االنتخابات
بشهر على االقل.
املادة 20

غري ملحوظة

يتعارض فرز األوراق يف قلم االقرتاع مع سرية
اإلقرتاع .إذ إنه يسمح للمندوبني بتق ّفي
األصوات نظراً للعدد القليل لألوراق.
لذلك كان من األجدى يف سبيل احلفاظ
على سرية االقرتاع ان جتمع األوراق من كافة
الصناديق يف مركز االقرتاع ليصار إىل فرزها
بشكل مركزي من دون فصل بني األقالم.

أقر قانون  2008\25حق اجملتمع املدين
ّ
مبراقبة العملية االنتخابية .وبالتايل بات هذا
احلق مكرساً يف القانون و ليس قراراً استنسابياً
لوزير الداخلية و البلديات.
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ختضع قرار هيئة األشراف على
احلملة اإلنتخابية للمراجعة أمام
جملس شورى الدولة يف مهلة
ثالثة أيام من تاريخ إبالغها أو
نشرها ،على أن يبت جملس
شورى الدولة هبا يف تاريخ ثالثة
أيام من تقدميها.
املادة 21
حيق مل رفضت وزارة الداخلية
قبول ترشيحه مراجعة جملس
شورى الدولة باستدعاء بسيط
غري خاضع للرسم ضمن مهلة
مخسة أيام من تاريخ تبلغه قرار
الرفض الصريح ،على أن يفصل
اجمللس باعرتاضه خالل ثالثة
أيام من وروده.
املادة 49

في طرق
الطعن
42

عند تقدمي طعن متعلق مبخالفة
التمويل واإلنفاق اإلنتخايب،
حيال تقرير اهليئة والبيان احلسايب
الشامل للمرشح إىل اجمللس
ضم هذان
الدستوري .ويُ ّ
املستندان إىل ملف الطعن يف
انتخاب املرشح يف حال تقدميه.
املادة 62
تق ّدم الشكاوى املتعلّقة خبرق
قواعد اإلعالم واإلعالن
اإلنتخابيني أمام اهليئة املشرفة
على احلملة اإلنتخابية .على أن
تتخذ اهليئة قراراً بشأن إحالتها
أمام حمكمة املطبوعات املختصة
خالل  24ساعة من تقدميها.
املادة 75
حتفظ لدى مصرف لبنان،
بصورة سرية ،أوراق االقرتاع
ضمن رزم تشري إىل األقالم
الواردة منها ،وذلك ملدة ثالثة
أشهر من تاريخ إعالن النتائج،
مث تتلف من قبل وزارة الداخلية
والبلديات مبوجب حمضر وفق
األصول ما مل تكن موضوع
مراجعة أو طعن أمام اجمللس
الدستوري.
املادة 101

ختضع قرارات اهليئة املستقلة
لالنتخابات للطعن أمام جملس
شورى الدولة مبهلة مخسة أيام
من تاريخ إبالغها أو تنفيذها
أو نشرها.
املادة 22
إذا رفضت اهليئة املستقلة قبول
طلب ترشيح ،حيق للمرشح
مراجعة جملس شورى الدولة
بطلب بسيط غري خاضع للرسم
نظراً لتبعية اهليئة املشرفة لوزارة الداخلية،
إذا امتنعت وزارة الداخلية عن
يف مهلة مخسة أيام من تاريخ
حرمت هذه اهليئة من أي صالحياتٍ
إعطاء
تبلغه قرار الرفض الصريح .على
عقابية مباشرة او أي قدرة مباشرة على قمع
مق ّدم طلب الرتشيح ايصاالً عن
أن يصدر اجمللس قرارا هنائيا
املخالفات مما يشكل ضعفاً يف صالحياهتا
ترشيحه ،ميكنه مراجعة جملس
اليقبل أي طريق من طرق
سيما بالنسبة لضبط االنفاق االنتخايب .تتلقى
شورى الدولة باستدعاء بسيط
املراجعة خالل ثالثة أيام من
اهليئة تقاريراً اسبوعية عن مصاريف و واردات
غري خاضع للرسم ،على أن
ورود اإلعرتاض.
املرشحني .إال ان الطريقة الوحيدة لالعرتاص
يفصل اجمللس به هنائياً يف مهلة
املادة 59
على نيابة احد املرشحني الفائزين تبقى من
ثالثة أيام.
ختضع قرارات اهليئة املستقلة
خالل الطعن امام اجمللس الدستوري استناداً
املادة 34
املتعلقة بالدعاية اإلنتخابية
اىل تقارير اهليئة.
للطعن بطريق اإلستئناف خالل
مخسة أيام من تاريخ صدورها
أمام غرفة التمييز الناظرة يف
قضايا األمور املتستعجلة ،على
أن يصدر قرارها يف مهلة مخسة
أيام من تاريخ تسجيل الطعن يف
قلم احملكمة.
املادة 95

الف�صل الثاين :النظام االنتخابي املقرتح من قبل اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات

خيتلف النظام االنتخايب يف كل بلد وفقاً للرتكيبة االجتماعية والسياسية والثقافية ومعطيات أخرى خمتلفة .وتعترب عملية اختيار النظام أحد
أهم القرارت يف أي بلد دميقراطي وتعبرياً عميقاً عن واقع احلياة السياسية .كما أن أحد أهداف أي نظام انتخايب على املدى الطويل هو
البحث عن الوسيلة األفضل لبناء مؤسسات متينة يف سبيل تعزيز نظام دميقراطي يتمتع بقدر كاف من االستقرار .علماً ان أنظمة االقرتاع
هي وليدة األنظمة السياسية والعكس صحيح أيضاً ،لذلك غالباً ما يأيت اختيار نظام اقرتاع معني نتيجةً لتوافق بني القوى السياسية الرئيسية.
حيث على
يتم تعديل األنظمة االنتخابية إثر أزمات سياسية ينجم عنها بعض االضطرابات .لذلك فعلى أي نظام انتخايب أن ّ
وعادة ما ّ
التعاون وعقد التحالفات داخل اجملتمعات غري املتجانسة.
من هنا ،نظراً لواقع النظام االنتخايب احلايل يف لبنان الذي يكرس التقسيم الطائفي واملناطقي ،كان ال بد من قيام مبادرة إصالحية للنظام
احلايل .لذلك اقرتحت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات» 6 ،مناذج انتخابية قائمة على نظام التمثيل النسبي.
يعكس تراتب النماذج التطبيقية الواردة يف هذا الفصل ،تراتبية يف األفضلية اليت متنحها اجلمعية لتلك النماذج حيث تتبىن النموذج األول
ومتنحه األفضيلة على األنظمة األخرى .علماُ ان هذا النموذج قد يبدو من الصعوبة تطبيقه يف لبنان ،لذا من املمكن اعتبارالنموذج السادس
منوذجاَ مرحلياّ تطبيقياً.
أما النماذج الستة:
النموذج الأول :لبنان دائرة انتخابية واحدة نظام ن�سبي من دون توزيع طائفي �أو مناطقي للمقاعد

هذا النموذج ،مينح كل حزب أو جتمع سياسي عدداً من املقاعد ،وفقاً للنسبة اليت حيصل عليها من األصوات احملتسبة للمقرتعني .يتميزهذا
23
النموذج بـ:
 إلغاء القيود الطائفية أواملناطقية يف توزيع املقاعد على املرشحني ،األمرالذي يؤمن الدقة يف متثيل اجملموعات واألحزاب السياسية يف
جملس النواب.
 حترتم فيه «الكوتا النسائية» يف لوائح الرتشيح ،وال نقصد بالكوتا النسائية يف اللوائح ،ختصيص مقاعد معينة يف جملس النواب للنساء،
إمنا إجبار اللوائح على ختصيص مقاعد معينّة فيها للنساء .حيث حتصل املرأة حبسب هذا النظام ،على مقعد من كل ثالثة مقاعد
على لوائح الرتشيح كحد أدىن.
 حيقق اهلدف الذي سعى إليه املشرتع اللبناين يف املادتني  24و 95من الدستور ،24اللتني نصتا على أ ّن قانون االنتخاب الذي
نسعى إليه هو قانون خيرج عن القيد الطائفي ،وأ ّن التوزيع الطائفي للمقاعد يف جملس النواب ،انتقايل ومؤقت ،إىل أن يصار إىل إلغاء
الطائفية السياسية.
 يف حال تطبيقه ،يفضل أن تكون اللوائح مكتملة ،وإال يشرتط أن تتكون الالئحة من حد أدىن من املرشحني ال يقل عن  30مرشحاً،
وأن يكون عدد أعضائها قابالً للقسمة على الرقم  ،3لكي ال حتصل النساء على عدد أقل من املقاعد املخصصة هلن على لوائح الرتشيح.
«التمثيل النسيب» ،مشروع إصالح القانون االنتخايب يف لبنان ،اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات ،2006 ،ص.49-47
23
الدستور اللبناين املادة « :24يتألف جملس النواب من نواب منتخبني يكون عددهم وكيفية انتخاهبم وفاقاً لقوانني االنتخاب املرعية اإلجراء.
24
واىل أن يضع جملس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ،توزع املقاعد النيابية وفقا للقواعد اآلتية:
أ -بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني.
ب -نسبياً بني طوائف كل من الفئتني.
ج -نسبياً بني املناطق.
املادة  :95على جملس النواب املنتخب على أساس املناصفة بني املسلمني واملسيحيني اختاذ اإلجراءات املالئمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية
وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس اجلمهورية ،تضم باإلضافة إىل رئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة اهليئة دراسة واقرتاح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقدميها إىل جملسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية.
ويف املرحلة االنتقالية:
أ -متثل الطوائف بصورة عادلة يف تشكيل الوزارة.
ب -تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة يف الوظائف العامة والقضاء واملؤسسات العامة واملختلطة وفقا ملقتضيات الوفاق الوطين باستثناء
وظائف الفئة األوىل فيها ويف ما يعادل الفئة األوىل فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بني املسيحيني واملسلمني دون ختصيص أي وظيفة ألي طائفة مع التقيد
مببدأي االختصاص والكفاءة.
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من املمكن حصول اللوائح على حد أدىن من األصوات لكي حتصل على مقاعد يف جملس النواب ،على أن ال يكون هذا احلد األدىن
أقل من  % 2من أصوات املقرتعني ،وذلك للتوازن بني الدقة يف متثيل اجملموعات الصغرية ،وعدم توزيع املقاعد داخل اجمللس ،على
نواب منفردين مل يصلوا إىل اجمللس ضمن تكتل معينّ يسعى لتطبيق مشروعه السياسي ،األمرالذي يضعف قدرة هذا اجمللس على
التوافق لتشكيل حكومة ،ولقيامه مبهامه التشريعية .كما أن إفساح اجملال أمام اجملموعات الصغرية جداً للوصول إىل جملس النواب ،قد
مينح هذه اجملموعات القدرة على املناورة عند تأليف احلكومة ،وبالتايل يساهم يف منحها نفوذاً سياسياً يفوق حجمها.
من املمكن أن تكون اللوائح اليت ترتشح على أساسها األحزاب والقوى السياسية يف هذا النظام «مقفلة» ،أي ال يستطيع املرشح أن
يع ّدل يف ترتيب أمساء مرشحي الالئحة وال ميكنه أن يشطّب أمساء بعض املرشحني ليب ّدهلا بأمساء أخرى ،أو قد تكون شبه مقفلة أي
فيصوت إما هلذا املرشح أو لالئحة كاملة.
مينح الناخب القدرة على اختيار ّ
مرشحه امل ّفضل يف الئحة معينةّ ،
يف حال شغور أحد مقاعد جملس النواب ،بعد انتهاء العملية االنتخابية ،بسبب وفاة أحد النواب أو استقالته أو فقدانه األهلية أو
غري ذلك ،مينح هذا املقعد إىل املرشح اخلاسر األول على الئحة النائب املنتهية واليته.
تتوزع املقاعد على اللوائح حبسب هذا النموذج ،وفق قاعدتني أساسيتني ،لكل منهما فوائدها وسيئاهتا ،ومها »،قاعدة الكسر األكرب
25
وقاعدة املع ّدل القوى».

النموذج الثاين :لبنان دائرة انتخابية واحدة نظام ن�سبي على �أ�سا�س لوائح مذهبية

يقوم هذا النموذج وفقا ً للوائح مذهبية ،حيث توزع املقاعد على اللوائح ،حبسب النسبة اليت حتصل عليها كل الئحة من إمجايل األصوات
26
احملتسبة للمقرتعني .هذا النموذج يتميز بـ :
 تقسم دوائر الرتشيح يف هذا النظام على أساس طائفي ال مناطقي ،حبسب التوزيع احلايل للمقاعد على املذاهب يف جملس النواب،
مناصفة بني املسلمني واملسيحني.
 حيصل كل مذهب على العدد اآليت من املقاعد يف جملس النواب :املوارنة ( 34مقعداً) ،الشيعة ( 27مقعداً) ،السنة ( 27مقعداً)،
الروم األرثوذكس ( 14مقعداً)  ،الدروز (  8مقاعد) ،الروم الكاثوليك ( 8مقاعد) ،األرمن األرثوذكس ( 5مقاعد) ،العلويون
(مقعدان) ،األرمن الكاثوليك (مقعد واحد) ،اإلجنيليون (مقعد واحد) ،واألقليات (مقعد واحد).
مرشحي األرمن الكاثوليك واإلجنليني واألقليات والعلويني وفق القاعدة األكثرية،
 لكل مقرتع  11صوتاً 5 ،أصوات ينتقي بواسطتها ّ
تتوزع املقاعد وفق القاعدة النسبية .ألنه من غري املمكن أن نطبق النسبية يف توزيع مقاعد األرمن
و 7أصوات متنح لـ  7لوائح مذهبية ّ
الكاثوليك واإلجنليني واألقليات والعلويني ،ألن لكل منهم مقعد واحد او اثنان .لذا تطبق القاعدة األكثرية يف توزيع هذه املقاعد،
ليحصل عليها املرشحون الذين حيصدون أكرب عدد من األصوات احملتسبة للمقرتعني.
 تتشكل الالئحة على أساس مذهيب ،وتتألف من العدد املكتمل ملرشحي مذهب واحد.
 تستطيع اللوائح املذهبية أن تتحالف يف ما بينها ،لتشكل ائتالفاً يضم العدد املكتمل ملمثلي مذهبني او ثالثة ...او  11مذهباً كحد
اقصى موزعني على عدد من اللوائح.
تفرغ النسبية من معناها ،وتتحول مبفاعيلها إىل
 يفضل ان تكون اللوائح مقفلة ،ونستبعد إمكانية اللجوء إىل لوائح شبه مقفلة ،لكي ال َ
نظام اكثري على أساس مذهيب يعود بنا إىل سيئات النظام االنتخايب املعمول به حالياً يف لبنان .ألن منح املقرتع إمكانية التفضيل بني
شخصي مذهيب.
مخسة مرشحني يف الئحة مذهبية واحدة ،األمرالذي يبعد املعارك االنتخابية عن طابعها الوطين وحيوهلا إىل تنافس
ّ
 تطبق النسبية وحترتم الكوتا النسائية يف توزيع  123مقعداً من مقاعد جملس النواب من أصل  ،128فتحصل النساء على مقعد من
كل ثالثة مقاعد على لوائح الرتشيح املذهبية على األقل ،ألن احرتام الكوتا النسائية يف توزيع مقاعد األرمن الكاثوليك واإلجنيليني
ّ
واألقليات يطرح مشكلة ،إذ لكل منهم مقعد واحد يف جملس النواب .وكذلك احرتام الكوتا النسائية يف املقعدين العلويني .كما قد
موزعة على أساس
أقل من املقاعد على لوائح الرتشيح ،من األعداد اليت قد حتصل عليها لو مل تكن اللوائح ّ
حتصل النساء على أعداد ّ
مذهيب ،ألن اللوائح املذهبية قد ال تتكون من أعداد قابلة للقسمة على ثالثة.
 يف حال شغور أحد مقاعد جملس النواب ،بعد انتهاء العملية االنتخابية ،بسبب وفاة أحد النواب أو استقالته أو فقدانه األهلية أو
غري ذلك ،مينح هذا املقعد إىل املرشح اخلاسراألول على الئحة النائب املنتهية واليته .أما إذا تعذر ذلك ،أي إذا فاز هذا النائب يف
25
26

للمزيد من التفصيالت عن القاعدتني وكيفية تطبيق هذا النموذج ،االضطالع على كتيب ،التمثيل النسيب ،املرجع نفسه.
«التمثيل النسيب» ،مشروع إصالح القانون االنتخايب يف لبنان ،اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات ،ص  ،68-65املرجع السابق.

االنتخابات منفرداً أو يف حال فازت الئحته املذهبية باملقاعد املخصصة ملذهبها بالتزكية كافة  ،فيصار إىل إجراء انتخابات فرعية على
أساس النظام األكثري مللء الشغور أو يتم انتخاب رديف مع كل مرشح يأخذ مكانه يف حال شغور مقعده.
 تعتمد يف توزيع املقاعد على اللوائح طرق احتساب عديدة ،منها توزيع املقاعد على اللوائح وفق «قاعدة الكسراألكرب وقاعدة املعدل
27
األقوى».
النموذج الثالث :نظام ن�سبي على �أ�سا�س مذهبي

توزع املقاعد يف هذا النظام على اللوائح حبسب النسبة اليت حتصل عليها كل الئحة من أصوات املقرتعني .أما هذا النموذج فيتميز بـ:
النواب،
 تقسم دوائر الرتشيح يف هذا النظام على أساس مذهيب غري مناطقي ،حبسب التوزيع احلايل للمقاعد على املذاهب يف جملس ّ
مناصفة بني املسلمني واملسيحيني.
 حيصل كل مذهب على العدد اآليت من املقاعد يف جملس النواب :املوارنة ( 34مقعداً) ،الشيعة ( 27مقعداً) ،السنة ( 27مقعداً)،
الروم األرثوذكس ( 14مقعداً) ،الدروز (  8مقاعد) ،الروم الكاثوليك ( 8مقاعد) ،األرمن األرثوذكس ( 5مقاعد) ،العلويون
(مقعدان) ،األرمن الكاثوليك (مقعد واحد) ،اإلجنيليون (مقعد واحد) ،واألقليات (مقعد واحد).
مرشحي مذهب واحد فقط ،بل يشرتط أن تكون اللوائح مكتملة،
تتكون من ّ
 ال ميكن تشكيل لوائح مذهبيّة ،حبسب هذا النظامّ ،
حصته وفقاً للكوتا املذهبية .لكي ال تتحول االنتخابات إىل معارك
كل حبسب ّ
ّ
وتضم مرشحني عن املذاهب املذكورة اعاله كافّةّ ،
بني أبناء املذهب الواحد وتبتعد بذلك عن طابعها الوطين ،وعن ضرورة ان تصبح املعارك االنتخابية معارك بني برامج وأفكار سياسيّة
املرشحون بالتنافس على كيفيّة تأمني مصاحل مذاهبهم للوصول إىل
على مستوى الوطن ال على مستوى املذهب الواحد ،وإال سيبدأ ّ
الربملان ولو أتى ذلك على حساب مصلحة الوطن.
تضم  128مرشحاً.
 لكل مقرتع صوت واحد مينح لالئحة كاملة بكافّة مرشحيها الذين ميثلون مجيع املذاهب ،وهي ّ
 حترتم يف هذا النظام الكوتا النسائية ،فتحصل النساء على مقعد من كل ثالثة مقاعد على لوائح الرتشيح على األقل.
النواب .على أن ال يكون هذا احل ّد األدىن أقل
 يشرتط حصول اللوائح على ح ّد أدىن من األصوات لكي حتصل على مقاعد يف جملس ّ
من  %2من أصوات املقرتعني ،لتحقيق التوازن بني الدقّة يف متثيل اجملموعات الصغرية ،وعدم توزيع املقاعد داخل اجمللس على نواّب
منفردين مل يصلوا إىل اجمللس ضمن تكتّل معينّ يسعى لتطبيق مشروعه السياسي.
 من املفضل أن تكون اللوائح يف هذا النظام مقفلة أي ال ميكن للناخب أن يؤثّر يف ترتيب أمساء املرشحني .أل ّن إفساح اجملال أمام املقرتع
مرشحه املفضل ،يف نظام نسيب ،قد يشجع فرديّة العمل السياسي ،ويعيد املنافسة بني املرشحني إىل تنافس بني األشخاص
الختيار ّ
بدل الربامج السياسية ،ألن الصوت التفضيلي ال يؤدي إىل تقدم أحد املرشحني على  127مرشحاُ آخرين ،بل يؤدي عملياً إىل
تفضيله على آخرين من أبناء مذهبه ،الذين قد يصل عددهم عند بعض املذاهب إىل  5أو ...8
 يف حال شغور أحد مقاعد جملس النواب ،بعد انتهاء العملية االنتخابية ،بسبب وفاة أحد النواب أو استقالته أو فقدانه األهلية أو
غري ذلك ،مينح هذا املقعد إىل املرشح اخلاسر األول على الئحة النائب املنتهية واليته .أما إذا تعذر ذلك ،أي إذا فازهذا النائب يف
االنتخابات منفرداً أو يف حال فازت الئحته املذهبية باملقاعد املخصصة ملذهبها بالتزكية كافة ،فيصار إىل إجراء انتخابات فرعية على
أساس النظام األكثري مللء الشغور أو يتم انتخاب رديف مع كل مرشح يأخذ مكانه يف حال شغور مقعده.
فيتم وفق قاعدتني أساسيتّني ،لكل منهما فوائدها وسيئاهتا ،ومها «قاعدة الكسراألكرب وقاعدة املعدل
 أما توزيع 29املقاعد على اللوائح ّ
األقوى».
28

مق�سم �إىل  5دوائر انتخابية نظام ن�سبي على �أ�سا�س مذهبي
النموذج الرابع :لبنان ّ

توزع املقاعد يف هذا النظام على اللوائح حبسب النسبة اليت حتصل عليها كل الئحة من أصوات املقرتعني .أما هذا النموذج فيتميز بـ :
 يقسم لبنان إىل  5دوائر انتخابية هي :دائرة بريوت ،دائرة اجلنوب ،دائرة الشمال ،دائرة البقاع ،دائرة جبل لبنان .حتصل كل دائرة على
30

27
28
29
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للمزيد من التفصيالت حول القاعدتني وكيفية تطبيق هذا النموذج ،االضطالع على كتيب« ،التمثيل النسيب» ،املرجع نفسه.
«التمثيل النسيب» ،مشروع إصالح القانون االنتخايب يف لبنان ،اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات ،ص  ،91-89املرجع السابق.
للمزيد من التفصيالت حول القاعدتني وكيفية تطبيق هذا النموذج ،االطالع على كتيب «التمثيل النسيب» ،املرجع السابق.
«التمثيل النسيب» ،ص  ،123-121املرجع السابق.

45

الدليل التدريبي حول االنتخابات

معني من املقاعد ،تتوزع على الشكل اآليت 19 :مقعداً لبريوت 23 ،مقعداً للبقاع 28 ،مقعداً للشمال 23 ،مقعداً للجنوب،
عدد ّ
و 35مقعداً جلبل لبنان.
 تتوزع املقاعد يف هذا النظام على املذاهب اللبنانية انطالقاً من الكوتا املذهبية ،مناصفة بني املسلمني واملسيحيني ،وذلك كاآليت:
كل دائرة
عدد مقاعد َ
دائرة بيروت =  19مقعداً

 6مقاعد للسنة 3 ،مقاعد لألرمن األرثوذكس ،مقعدان للشيعة ،مقعدان للروم
األرثوذكس ،مقعد للدروز ،مقعد ماروين ،مقعد للروم الكاثوليك ،مقعد لألرمن
الكاثوليك ،مقعد لإلجنيليني ،مقعد لألقليات.

دائرة البقاع =  23مقعداً

 8مقاعد للشيعة 5 ،مقاعد للسنة 3 ،مقاعد للموارنة 3 ،مقاعد للروم الكاثوليك،
مقعدان للروم األرثوذكس ،مقعد لألرمن األرثوذكس.

دائرة الشمال =  28مقعداً

 11مقعداً للسنَة 9 ،مقاعد للموارنة 6 ،مقاعد للروم األرثوذكس ،مقعدان للعلويني.

دائرة الجنوب =  23مقعداً
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توزيع مقاعد كل دائرة على المذاهب

 14مقعداً شيعياً 3 ،مقاعد للسنّة ،مقعدان للروم الكاثوليك ،مقعدان للموارنة ،مقعد
درزي ،مقعد للروم األثوذكس.

 19مقعداً مارونياَ 5 ،مقاعد للدروز 3 ،مقاعد للشيعة 3 ،مقاعد للروم األرثوذكس،
دائرة جبل لبنان =  35مقعدا
ً مقعدان للسنّة ،مقعدان للروم الكاثوليك ،مقعد لألرمن األرثوذكس.
 حترتم يف هذا النظام الكوتا النسائيّة ،اليت تفرض على اللوائح أن متنح مقعداً من كل ثالثة مقاعد على لوائح الرتشيح على األقل،
حصتهن يف أنظمة انتخابية أخرى مقرتحة ،أل ّن عدد مقاعد الدوائر
ولكن يبدو أ ّن احلّصة
أقل من ّ
ّ
املخصصة للنساء يف هذا النظام ّ
االنتخابيّة ال يقسم على  .3فتحصل النساء على األقل ،على  6مقاعد من كل الئحة ترتشح يف بريوت ،وعلى  7مقاعد من كل
الئحة ترتشح يف دائرة اجلنوب ،وعلى  9مقاعد من كل الئحة من لوائح دائرة الشمال 7 ،مقاعد يف دائرة البقاع ،وعلى  11مقعداً
من كل الئحة من لوائح جبل لبنان ،أي ما جمموعه  40مقعداً.
 يشرتط يف اللوائح أن تكون مكتملة ،وإال فقدت النسبيّة معناها .فإذا تنافست يف بريوت مثالً لوائح مكونة من عدد قليل من
كل من مذهب خمتلف عن اآلخر ،فتعطي النسبية يف هذه احلال مفاعيل النظام األكثري.
ّ
املرشحنيَّ ،
يتحول الصوت
 لكل مقرتع صوت واحد مينح لالئحة كاملة بكافّة ّ
مرشحيهاّ ،
ويفضل يف هذا النظام أن تكون اللوائح مقفلة لكي ال َ
املفضل ،إىل تفضيل مذهيب أو ذي طابع فردي ضيَق.
التفضيلي الذي مينحه املقرتع ّ
ملرشحه ّ
ّ
النموذج اخلام�س :لبنان مق�سم �إىل  9دوائر انتخابية نظام ن�سبي على �أ�سا�س مذهبي

كل الئحة من أصوات املقرتعني .اما هذا النموذج فيتميز بـ:
توزع املقاعد يف هذا النظام على اللوائح حبسب النسبة اليت حتصل عليها ً
 يقسم لبنان يف هذا النظام إىل  9دوائر انتخابية هي :دائرة اجلنوب األوىل ،دائرة اجلنوب الثانية ،دائرة البقاع اجلنويب ،دائرة البقاع
الشمايل ،دائرة الشمال األوىل ،دائرة الشمال الثانية ،دائرة جبل لبنان األوىل ،دائرة جبل لبنان الثانية ودائرة بريوت.
 من املمكن التعديل يف التقسيمات اإلداريّة اللبنانية ليصبح عدد احملافظات اللبنانية تسعاً ،فتتماثل عند ذلك الدوائراالنتخابية املقرتحة
مع احملافظات اللبنانية اجلديدة.
 تتوزع املقاعد على الدوائر االنتخابية على الشكل اآليت:
31

دائرة اجلنوب األوىل  12مقعداً
دائرة اجلنوب الثانية  11مقعداً

دائرة البقاع اجلنويب  13مقعداً

31

 6شيعة 2 ،سنّة 2،موارنة 1 ،روم كاثوليك 1 ،روم أرثوذكس.
 8شيعة 1 ،سنة 1 ،درزي 1 ،روم أرثوذكس.

 3سنّة 2 ،شيعة 2 ،روم أرثوذكس 2 ،موارنة 2 ،روم كاثوليك 1 ،أرمن أرثوذكس 1 ،درزي.
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دائرة البقاع الشمايل  10مقاعد
دائرة الشمال األوىل  14مقعداً
دائرة الشمال الثانية  14مقعداً

 6شيعة 2 ،سنّة 1 ،ماروين 1 ،روم كاثوليك.

 5سنّة 4 ،روم أرثوذكس 2 ،علويون 3 ،موارنة.
 6سنّة 6 ،موارنة 2 ،روم أرثوذكس.

دائرة جبل لبنان األوىل  16مقعداً  11موارنة 2 ،روم أرثوذكس 1 ،شيعة 1 ،روم كاثوليك 1 ،أرمن أرثوذكس
دائرة جبل لبنان الثانية  19مقعداً  8موارنة 5 ،دروز 2 ،شيعة 2 ،سنّة 1 ،روم أرثوذكس 1 ،روم كاثوليك.
دائرة بريوت  19مقعداً









 6مقاعد للسنة 3 ،مقاعد لألرمن األرثوذكس ،مقعدان للشيعة ،مقعدان للروم األرثوذكس،
مقعد للدروز ،مقعد للموارنة ،مقعد للروم الكاثوليك ،مقعد لألرمن الكاثوليك ،مقعد
لإلجنليني ،مقعد لألقليات.

وتضم
تتكون من مرشحي مذهب واحد ،بل يشرتط أن تكون اللوائح مكتملةّ ،
ال ميكن تشكيل لوائح مذهبية ،حبسب هذا النظامّ ،
حصته وفقاً للكوتا املذهبية .وذلك لكي ال تتحول االنتخابات إىل معارك
ّ
كل حبسب ّ
مرشحني عن املذاهب املذكورة أعاله كافةّ ،
بني أبناء املذهب الواحد وتبتعد بذلك عن طابعها الوطين ،ولكي تتحول املعارك االنتخابيّة إىل معارك بني برامج وأفكار سياسيّة على
املرشحون بالتنافس على كي ّفية تأمني مصاحل مذاهبهم للوصول إىل الربملان
مستوى الوطن ال على مستوى املذهب الواحد ،وإال سيبدأ ّ
ولو أتى ذلك على حساب مصلحة الوطن.
مرشحيها.
لكل مقرتع صوت واحد مينح لالئحة كاملة بكاّفة ّ
األقل.
حترتم يف هذا النظام الكوتا النسائّية ،فتحصل النساء على مقعد من ثالثة مقاعد على لوائح الرتشيح على ّ
املرشحني .ألن إفساح اجملال
من األفضل أن تكون اللوائح يف هذا النظام مقفلة أي أن ال يتم ّكن الناخب من التأثري يف ترتيب أمساء ّ
فردية العمل السياسي .وأل ّن الصوت التفضيلي يف هذا النظام ال
أمام املقرتع الختيار مرشحه ّ
يشجع ّ
املفضل ،يف نظام مذهيب ،قد ّ
يؤدي عملياَ إىل تفضيله على آخرين من أبناء مذهبه.
بل
ين،
ر
آخ
ا
ح
مرش
127
على
املرشحني
يؤدي إىل تق ّدم أحد
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
يف حال شغور مقاعد أحد جملس النواب ،بسبب وفاة أحد النواب أو استقالته أو فقدانه األهلية أو غري ذلك ،مينح هذا املقعد إىل
ترشح على أساسها هذا
املرشح اخلاسر األول على الئحة النائب املنتهية واليته .أما يف حال تعذر ذلك ،أي إذا كانت الالئحة اليت ّ
النائب قد فازت جبميع املقاعد املخصصة ملذهب النائب املنتهية واليته ،فإما أن يصار إىل إجراء انتخابات فرعية على أساس النظام
األكثري مللء الشغور ،يف مهلة أقصاها شهرين من تاريخ شغورهذا املقعد ،أو يتم انتخاب رديف مع كل مرشح يأخذ مكان هذا
32
األخري يف حال شغور مقعده.

النموذج ال�ساد�س :التمثيل الن�سبي ،دوائر متو�سطة.

ان النموذج األول هو األمسى والذي تطمح اجلمعية إىل تطبيقه يوماً ما يف لبنان ،لكن مرحلياَ وكاقرتاح عملي تدعو اجلمعية إىل تطبيق
النموذج السادس حيث يقرتح ما يأيت:
تقسم لبنان إىل دوائر انتخابيّة تتوفّر فيها املعايري اآلتية:
األقل دوائر متوسطة (حنو  20مقعداً) لكي تعطي النسبيّة مفعوهلا ،ألن الدوائر املتوسطة حتقق ما يأيت:
 أن تكون الدوائر على ّ
تؤمن ديناميكية تغيري حبدها األدىن.
 ّ
 تش ّكل مرحلة انتقالية من دوائر صغرى (قضاء) وصوالً إىل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
املتعصب وحي ّد من الشخصانية
التجمعات السياسيّة ،ما حي ّد من اخلطاب السياسي
ّ
 ّ
تشجع على بناء حتالفات بني األحزاب و ّ
يف العملية االنتخابية.
 أل ّن هذا التقسيم قد يساهم يف حتويل االنتخابات من «تصويت لألشخاص» إىل «تصويت لألفكار» وللربامج السياسية.
 أل ّن املبدأ العام املرافق لتطبيق نظام التمثيل النسيب ،يظهر أنّه كلّما كربت الدائرة االنتخابيّة ،ارتفعت قدرة اجملموعات الصغرية يف
الوصول إىل جملس النواب.
32

«التمثيل النسيب» ،املرجع نفسه.
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املروجني هلا
 باملقارنة مع الدوائر الصغرية أو الدوائر الفردية ،يضعف هذا النموذج من ح ّدة الزبائنية السياسية ،اليت سيصعب على ّ
جملرد أهنم ق ّدموا «اخلدمات» ألبناء دائرهتم الصغرية أو ألبناء مذهبهم.
الوصول إىل الربملان ّ
تؤمن الدوائر املتوسطة املساواة بني الناخبني اللبنانيني (قيمة صوت الناخب)
على أن ّ
توزع املقاعد على اللوائح يف هذا النظام وفق قاعدة الكسر األكرب.
على ان ّ
املتوجب احلصول عليها لتتمثل الالئحة (على أن حت ّدد بدقّة أكرب عند اختيار الدائرة).
حتديد عتبة انتخابية حبيث تش ّكل احلد األدىن ّ
األقل.
تكون اللوائح مقفلة مع إمكانية تشكيل لوائح غري مكتملة من ثلثي مقاعد الدائرة على ّ

النموذج

عدد الدوائر

عدد المقاعد

الكوتا النسائية

األول

لبنان دائرة انتخابية  128مقعداً
واحدة

مقعد واحد من كل ثالثة مقاعد
على لوائح الرتشيح كحد أدىن

الثاني

لبنان دائرة انتخابية  128مقعداً
واحدة

مقعد واحد من كل ثالثة مقاعد
على لوائح الرتشيح كحد أدىن

الثالث

لبنان دائرة انتخابية  128مقعداً
واحدة

مقعد واحد من كل ثالثة مقاعد
على لوائح الرتشيح كحد أدىن

الرابع

لبنان مقسم إىل  5دائرة بريوت =  19مقعداً
دوائر انتخابية
دائرة البقاع =  23مقعداً

 6مقاعد

دائرة الشمال =  28مقعداً
دائرة اجلنوب =  23مقعداً

دائرة جبل لبنان =  35مقعداً
الخامس لبنان مقسم إىل  9دائرة اجلنوب األوىل =  12مقعداً
دوائر انتخابية
دائرة اجلنوب الثانية =  11مقعداً
دائرة البقاع اجلنويب =  13مقعداً
دائرة البقاع الشمايل=  10مقاعد

دائرة الشمال األوىل=  14مقعداً
دائرة الشمال الثانية =  14مقعداً

 7مقاعد

مالحظات

مقعد واحد من كل
ثالثة مقاعد على األقل

 9مقاعد
 11مقعداً
 7مقاعد
 4مقاعد
 3مقاعد

مقعد واحد من كل
ثالثة مقاعد على األقل

 4مقاعد
 3مقاعد
 4مقاعد
 4مقاعد

دائرة جبل لبنان األوىل=  16مقعداً
دائرة جبل لبنان الثانية =  19مقعداً  6مقاعد

السادس دوائر متوسطة

دائرة بريوت =  19مقعداً
حنو  20مقعداً

 5مقاعد
 6مقاعد

ما يقارب  6مقاعد يف كل دائرة مقعد واحد من كل
ثالثة مقاعد على األقل

الف�صل الثالث :اجلهة املنظمة لالنتخابات ودورها يف لبنان:

جترى االنتخابات يف لبنان وفق النظام األكثري البسيط ،حيث يكون االقرتاع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة .يطبق قانون االنتخابات على
كل من االنتخابات النيابية والبلدية واالختيارية.
لقد خضع قانون االنتخابات للتعديل عدة مرات ،وصوالّ إىل تعديل عام  ،2008الذي مبوجبه أجريت االنتخابات النيابية والبلدية يف .2010-2009
مبوجب هذا القانون ،تدير وزارة الداخلية والبلديات العمليات االنتخابات النيابية والبلدية العامة والفرعية يف لبنان وتشرف عليها ،على غرار
العديد من الدول العربية حيث تدير العملية االنتخابية وزارة الداخلية من ناحية التنظيم ،اإلدارة ،واإلشراف على سري االنتخابات إبتداءً
من األعمال التحضريية إىل يوم االقرتاع ففرز األصوات وإعالن النتائج.
ال بد من الذكر ،أن غالبية دول العامل اجتهت إلنشاء جهاز مستقل توكل إليه مهام إدارة العملية االنتخابية (فلسطني والعراق).
الق�سم الأول :الإطار التنظيمي احلايل لالنتخابات يف لبنان و�إجراءاتها

كل من:
تدير وزارة الداخلية والبلديات العمليات االنتخابية النيابية والبلدية العامة والفرعية واالختيارية يف لبنان وحتديداَ يدير هذه االنتخابات ّ
 دائرة االنتخابات يف املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني.
 دائرة األحوال الشخصية (إلعداد لوائح الشطب).
 مكتب وزير الداخلية.
 غرفة العمليات (إدارة العملية االنتخابية يوم االقرتاع)
 هيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية (.)2009
كل من:
كما يشارك يف مراحل العمليّة االنتخابية ّ
 وزارة العدل (عرب تشكيل جلان القيد العليا واالبتدائية)
 بعض األعمال قد تتعاقد وزارة الداخلية مع شركات خاصة للقيام هبا.
 بعض األعمال قد ينفذها ممولون وواهبون.
 وزارة الرتبية يف تأمني املدارس كمراكز اقرتاع (من دون بدل مايل)
33
يظهر الرسم أدناه الهيكلية الحالية إلدارة االنتخابات في لبنان:

Preliminary Issues for a Feasibility Study on an Independent Electoral Commission In Lebanon,
33
.2010 Europeene Union – IFES,USAID, July
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يتضمن اإلطار التنظيمي ما قبل االنتخابات األعمال التحضريية والقوائم االنتخابية اخلاصة بالعملية االنتخابية .وقد رعى قانون االنتخابات
النيابية رقم  ،2008/25كيفية تشكيل القوائم حبيث يكون قيد الناخبني يف القوائم إلزامياَ ودائماً ،وتتضمن أمساء الناخبني وفقاً لسجالت
األحوال الشخصية ،وال يقيد أحد يف غري قائمة واحدة 34.يتوجب على رؤساء وأقسام النفوس يف املناطق أن يرسلوا سنوياً إىل املديرية
العامة لألحوال الشخصية لوائح أولية تتضمن أمساء األشخاص املسجلني الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد يف القوائم االنتخابية.
وبعدها ترسل املديرية العامة لألحوال الشخصية القوائم االنتخابية األولية إىل البلديات وإىل املختارين وإىل مراكز احملافظات واألقضية وإىل
سفارات وقنصليات لبنان يف اخلارج هبدف نشرها وتعميمها .تعلن وزارة الداخلية بواسطة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ،عن
35
جاهزية القوائم االنتخابية ،وتدعو الناخبني إىل اإلطالع عليها أو نسخها.
ومن األعمال التحضريية أيضاً ،تنشأ يف كل دائرة انتخابية جلنة قيد أو أكثر ، 36حيث تتوىل املهام اآلتية:
 النظر يف طلبات التصحيح على القوائم االنتخابية.
 تلقي نتائج االنتخابات بعد إقفال أقالم االقرتاع ودرس احملاضر واملستندات واختاذ القرارت املناسبة بشأهنا.
 مث القيام بعملية مجع األصوات وتنظيم اجلدول العام بالنتيجة اليت ناهلا كل مرشح ورفعها إىل رؤساء جلان القيد العليا املختصة.
تنشئ وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل يف كل دائرة انتخابية جلنة قيد عليا ، 37حيث تتلقى النتائج املرفوعة إليها من جلان القيد يف
الدائرة االنتخابية مع املستندات العائدة هلا وجدول النتائج امللحقة هبا وتقوم بالتدقيق يف هذه املستندات.
لقد نصت املادة  43من قانون االنتخابات النيابية رقم  ،2008/25على ان «االنتخابات جترى يف يوم واحد جلميع الدوائر االنتخابية،
وذلك خالل  60يوماً اليت تسبق انتهاء والية جملس النواب ،باستثناء احلالة اليت حل فيها اجمللس املذكور ،حيث جتري االنتخابات خالل
الثالثة أشهر اليت تلي نشر مرسوم احلل» .ويف حاالت شغور أي مقعد من مقاعد جملس النواب بسبب الوفاة او االستقالة أو إبطال النيابة
أو ألي سبب آخر ،جتري االنتخابات مللء املقعد الشاغر خالل شهرين من تاريخ الشغور حيث جتري االنتخابات الفرعية على مستوى
38
الدائرة االنتخابية العائد هلا هذا املقعد ،ويشرتك فيه الناخبون املقيمون فقط وحتديد مراكز االقرتاع ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.
جيوز ملن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً يف اجمللس النيايب ،أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت ،وذلك بتقدمي تصريح إىل الوزارة موقعاً
منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لنموذج يتضمن البيانات اآلتية:
 إسم املرشح
 تعيني املقعد والدائرة اليت يرغب برتشيح نفسه عنهما.
قانون االنتخابات النيابية رقم  ،2008/25الفصل الرابع ،يف األعمال التحضريية والقوائم االنتخابية ،املواد .26-25-24
34
«دليل املراقبني ووسائل اإلعالم» االنتخابات البلدية واالختيارية ،آيار  ،2010وزارة الداخلية والبلديات ،ص .46-45
35
تتألف كل جلنة قيد من قاض عامل ،رئيساً،أحد رؤساء أو أعضاء جمالس البلديات يف الدائرة االنتخابية ،من موظف من األحوال الشخصية عضوين.
36
يلحق بكل جلنة قيد موظف أو أكثر من موظفي األحوال الشخصية بقرار من الوزير .قانون االنتخابات النيابية رقم ،2008/25
املادة  38من قانون االنتخابات النيابية رقم  2008/25مرجع سابق.
تتألف من مستشار لدى حمكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف ،رئيساً ،قاض عامل ،مفتش من النفتيش املركزي ،عضوين ،رئيس دائرة النقوس ،رئيس
37
قسم أو موظف يف املديرية العامة للحوال الشخصية ،مقرر ،املادة  ،41-40ص ،46املرجع نفسه.
املادة  ،45من قانون االنتخابات النيابية رقم 2008/25مرجع سابق
38

كما يرفق ربطاً بالتصريح املستندات اآلتية:
 سجالً عدلياً ال يتجاوز تارخيه شهراً واحداً
 صورتني مشسيتان
 إيصال مايل من صندوق املالية يثبت إيداعه رسم الرتشيح البالغ مليوين لرية لبنانية ،والتأمني االنتخايب البالغ ستة ماليني لرية لبنانية
39
 شهادة مصرفية تثبت فتح حساب احلملة االنتخابية املنصوص عليه يف هذا القانون.
كما حيق لكل من فاز يف االنتخابات أن يسرتد قيمة التأمني ما عدا اخلاسرين إال إذا حصلوا على نسبة  % 20على األقل من األصوات.
أما باب الرتشيح فيقفل قبل املوعد احملدد لالنتخابات بستني يوماً ،على املرشح أن يودع تصرحيه يف الوزارة مرفقاً بكامل املستندات وحيصل
باملقابل على إيصال من قبل الوزارة بتسجيل ترشحه .أما يف حال انقضت مدة الرتشيح حىت بعد التمديد ،ومل يتقدم ملقعد معني إال مرشح
واحد ،يعترب هذا املرشح فائزاً بالتزكية 40.وأخرياً ال جيوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إال مبوجب تصريح قانوين مصدق لدى الكاتب العدل
يودع لدى الوزارة ،قبل موعد االنتخابات خبمسة وأربعني يوماً على األقل .وبعد إقفال باب الرتشيح تعلن الوزارة أمساء املرشحني املقبولني
41
وتبلغ ذلك إىل احملافظني والقائمقامني مث تنشرها حيث يلزم.
الإطار التنظيمي احلايل يف يوم االقرتاع

تقسم الدائرة االنتخابية يف لبنان يوم االقرتاع بقرار من وزير الداخلية والبلديات إىل عدد من مراكزاالقرتاع تتضمن عدداً من األقالم .كما
يعني احملافظ أو القائمقام كل يف نطاق اختصاصه ،لكل قلم اقرتاع رئيساً وكاتباً أو أكثر يكلفون من بني موظفي الدولة وخيتار من بينهم
رئيساً للمركز ومساعداً له لإلشراف على عملية الفرز .42يوم االقرتاع ،حيضر رئيس القلم مع الكاتب عند الساعة السادسة لتحضري العملية
االنتخابية .ويتألف نصاب هيئة القلم خالل العملية االنتخابية من رئيس قلم وعضوين على األقل من هيئة القلم .يتمتع رئيس القلم وحده
بسلطة احملافظة على النظام داخل القلم ،وال جيوز ألي من عناصر القوى األمنية الوجود داخله إال بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً ألجل
تأمني سالمة العملية االنتخابية.
قبل الشروع بعملية االقرتاع يقوم رئيس القلم بتحضري أقالم االقرتاع (نسخة عن قوائم الناخبني ،نسخة عن قانون االنتخابات ،حمضر قلم
االقرتاع ،نسخة عن لوائح الشطب ،مغلفات رمسية ممهورة .43)....كما تزود وزارة الداخلية والبلديات مبا تقتضيه العملية االنتخابية من لوازم
وقرطاسية ،كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقرتاع واحد مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة .حيث يفتح رئيس القلم قبل
الشروع بعملية االقرتاع الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم واملندوبني انه فارغ مث يقفله إقفاآلً حمكماً ويكون لكل قلم اقرتاع معزل واحد أو
أكثر ويعترب وجوده إلزامياً لسري العملية االنتخابية.44
يعلن رئيس قلم االقرتاع عند الساعة السابعة صباحاً إفتتاح القلم وجتري عملية االقرتاع لغاية الساعة السابعة مساء ،وتستمر يوماً واحداُ
فقط يكون دائماً يوم أحد.
على هيئة قلم االقرتاع التحقق من ان أصابع الناخب كلها ليست مدموغة باحلرباخلاص ،والتأكد من أن الناخب حيمل وثائق التعريف
الالزمة للمشاركة يف االنتخابات (بطاقة هوية أو جواز السفر العادي الصاحل) ،كما يعود لرئيس القلم التحقق مرة ثانية من هذه األمور
ويتحقق أيضاً من إسم الناخب على لوائح الشطب .ال جيوز ألحد أن يقرتع إال إذا كان إمسه مقيداً يف الئحة الشطب العائدة للقلم ،أو إذا
كان قد استحصل من جلنة القيد املختصة على قرار بقيد إمسه .جيري االقرتاع بواسطة مغلفات مصمغة غري شفافة من منوذج واحد جلميع
الناخبني تقدمها وزارة الداخلية وتوضع حتت تصرف الناخبني على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه املغلفات املطبوعة عليها عبارة «وزارة
الداخلية» متهر خبامت احملافظة أو القضاء.45
للناخب عند دخوله القلم أن حيمل بصورة مسترتة ورقة تتضمن أمساء املرشحني الذين يريد انتخاهبم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بني األوراق
البيضاء املوضوعة على الطاولة يف املعزل يكتب عليها أمساء املرشحني الذين يريد انتخاهبم .يتوجب على الناخب اإلدالء بصوته داخل املعزل
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قانون االنتخابات النيابية رقم  ،2008/25املادة  ،47-46املرجع السابق.
املادة  ،50-49قانون االنتخابات النيابية رقم  2008/25مرجع سابق
املادة  ،53-52قانون االنتخابات النيابية رقم  2008/25مرجع سابق
قانون االنتخابات النيابية ،الفصل السابع ،يف عملية االقرتاع ،املادة  ،79-78ص ،52املرجع السابق.
الدليل الشامل لالنتخابات البلدية واالختيارية»،حتضري أقالم االقرتاع» ،انتخابات  ،2010وزارة الداخلية والبلديات ،ص .23-22
قانون االنتخابات النيابية رقم  ،2008/25مادة  ،86-85ص  ،54-53املرجع السابق.
مادة  88من قانون االنتخابات النيابية رقم  2008/25مرجع سابق
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الدليل التدريبي حول االنتخابات
اجلزء النظري

52

يشكل إلزامي ويدخل إليه مبفرده ،لكن حيق لذوي االحتياجات اخلاصة الذين حيتاجون إىل من يساعدهم يف التصويت االستعانة بناخب
آخر ليعاوهنم .يضع الناخب املغلف يف صندوق االقرتاع ويطلب منه التوقيع مقابل إمسه أو أن يبصم على الئحة الشطب يف حال كان ال
جييد القراءة والكتابة ،كما يطلب من الناخب دمغ اهبام يده اليسرى باحلرب اخلاص كدليل أنه أدىل بصوته.46
يعلن رئيس القلم ختام عملية االقرتاع حبلول الساعة السابعة مساءً ،ما مل يكن مثة ناخبون حاضرون يف الباحة الداخلية ملركزاالقرتاع مل يدلوا
بصوهتم بعد ،حينئذ يصار إىل متديد املدة حلني متكينهم من االقرتاع.47
الإطار التنظيمي بعد االقرتاع ( الفرز و�إعالن النتائج)

عند الساعة السابعة مساءً ختتتم عملية االقرتاع يف مجيع الدوائر االنتخابية على كامل األراضي اللبنانية ،ويقفل باب االقرتاع وال يسمح
بالبقاء داخل القلم إال هليئة القلم ومندويب املرشحني الثابتني و /أو املتجولني واملراقبني املعتمدين .تقوم الوزارة بتجهيز مجيع أقالم االقرتاع
بكامريات خاصة وأجهزة تلفزيونية حبيث يتم تسليط جهاز الكامريا على ورقة االقرتاع بشكل يسمح بظهور مضموهنا على شاشة التلفزيون،
ما يتيح ألعضاء هيئة قلم االقرتاع ومندويب املرشحني واملراقبني املعتمدين ،من االطالع بسهولة على األمساء الواردة فيها أثناء عملية فرز
ويدون عددها يف
األصوات  ،بعد حتضري كامل األمور الالزمة لعملية الفرز ،يفتح صندوق االقرتاع وحتصى املغلفات املوجودة يف الصندوق ّ
احملضر حيث جيب أن يكون عدد املغلفات مساوياً لعدد تواقيع الناخبني على الئحة الشطب.
يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة ،ويضع ورقة االقرتاع أمام الكامريا للمراقبة ويقرأ بصوت ٍ
عال االسم أو األمساء اليت متّ االقرتاع
هلا من قبل الناخبني ،وذلك حتت الرقابة الفعلية للمرشحني أو مندوبيهم ،واملراقبني املعتمدين يف حال وجودهم.48
أما أوراق االقرتاع فتعترب باطلة يف حال:
مرشح أو أي شخص آخر
 كان حيوي املغلف عالمات تعريف أو إساءة إىل ّ
 إذا مل حيمل املغلف اخلتم الرمسي
 إذا مل يكن املغلف حيمل توقيع رئيس القلم
 إذا إحتوى املغلف أكثر من ورقة اقرتاع واحدة.
تفرز أوراق االقرتاع امللغاة يف جمموعتني« :املغلفات امللغاة» و»أوراق االقرتاع امللغاة» .أما األوراق البيضاء فتعترب تصويتاً صحيحاً وال حتتسب
من األوراق امللغاة.
ويف ما خيص عملية عد األصوات ،يكتب كاتب قلم االقرتاع أمساء املرشحني على رأس كل قسم من ورقة فرز األصوات ،يف الوقت الذي
يقرأ فيه رئيس القلم األمساء ،يشطب الكاتب النقاط يف اخلانة املخصصة باملرشح ،مث يشطب النقاط من اليسار إىل اليمني .ما إن ينتهي
اخلط املؤلف من  10نقاط ،يضع الكاتب دائرة حول األرقام  ....،10،20املوازية للخط .49بعد االنتهاء من العد وإحصاء األوراق
امللغاة واألوراق البيضاء ،حيصي رئيس القلم والكاتب األصوات اليت حصدها كل مرشح ،مث يدون إعالن نتيجة االقرتاع استناداً إىل ورقة
فرز األصوات وذلك بذكر اسم املرشح الذي نال أكرب عدد من األصوات فالعدد الذي يليه ويتوجب ذكر أمساء املرشحني كافة بغض
النظر عن عدد األصوات اليت حصدوها .يعلن الرئيس على إثر فرز األصوات نتيجة االقرتاع املؤقتة ويوقع عليها ،ويلصق فوراً اإلعالن الذي
يتضمن النتيجة على باب قلم االقرتاع .مث يضع الرئيس يف ملف خاص لوائح الشطب ومجيع أوراق االقرتاع وورقة فرز أصوات الناخبني،
وخيتم امللف بالشمع األمحر وينقله رئيس القلم ومساعده إىل مركز جلنة القيد مبواكبة امنية حيث يصار إىل تسليمه مع كافة املستندات إىل
رئيس جلنة القيد .تقوم جلان القيد بدراسة احملاضر واملستندات وتتحقق من عدد األصوات اليت ناهلا كل مرشح ومجعها ،وجتمع جلنة القيد
األصوات الواردة يف اجلداول وتدون النتيجة النهائية يف الدائرة االنتخابية على اجلدول النهائي باألرقام واألحرف وتوقع على اجلدول العام
وعلى احملضر ،مث تعلن أمام املرشحني أو مندوبيهم النتائج النهائية اليت ناهلا كل مرشح .وأخرياً ،ترسل النتائج مع احملضر النهائي إىل وزارة
الداخلية والبلديات اليت تتوىل إعالن النتائج النهائية الرمسية وأمساء املرشحني والفائزين.50
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الدليل الشامل لالنتخابات البلدية واالختيارية»،االقرتاع والدمغ باحلرب» ،ص  ،28-27املرجع السابق.
الدليل الشامل لالنتخابات البلدية واالختيارية »،ختام عملية االقرتاع» ،ص  ،32املرجع نفسه.
قانون االنتخابات النيابية ،الفصل الثامن يف أعمال الفرز وإعالن النتائج ،مادة  ،95-94ص  ،55املرجع السابق.
الدليل الشامل لالنتخابات البلدية واالختيارية»،الفرز والعد» ،ص  ،39املرجع السابق.
قانون االنتخابات النيابية رقم  ،2008/25املادة  ،100-99ص  ،56-55املرجع السابق.

الف�صل الرابع :واقع العملية االنتخابية النيابية يف لبنان و�إجراءاتها
ملحة تاريخية عن املجال�س املنتخبة يف لبنان:

لطاملا شكلت االنتخابات حمطة مفصليّة يف احلياة السياسيّة للدول وارتبطت بالقدرة على حتقيق االستقرار السياسي واألمين واالقتصادي
واالجتماعي فيه .فهي تؤدي إىل إعادة تشكيل السلطة السياسيّة وحتديد توجهاهتا ،من خالل ترمجة رأي الشعب وخياراته يف إدارة احلكم
عرب ممثليه.
غري أن واقع العمليات االنتخابية املتتالية كان منذ القدم وما يزال يف لبنان يتأثر بعدة عوامل وتشوبه مجلة من الشوائب اإلجرائية اليت ختل
باملبادئ الدميقراطية اهلادفة لتحقيق التمثيل الصحيح.
يعود تاريخ التمثيل االنتخايب يف لبنان إىل حقبة القائمقاميتني حيث أرست تعليمات شكيب أفندي عام  ،1845إنشاء جمالس إداريّة يف
كل قائمقاميّة تكون منتخبة من قبل املطارنة وشيوخ العقل وباستطالع آراء القائمقامني لناحية األهلية لرتشحهم .ومن أهم شروط الرتشح
اليت كرستها هذه التعليمات ،أن ال يكون املرشح قد تعاون مع أو طلب مساعدة أي أجنيب ،وأن يكون منتمياً إىل اإلدارة اجلبليّة 51ويف
فتكرس من خالهلا
الواقع أن هذه التعليمات أتت لتخفف من حدة االنقسام الطائفي الذي برز يف أحداث عام  1842وثورة عام ّ 1845
مبدأ التمثيل االنتخايب الطائفي يف اجملالس اإلدارية بشكل متسا ٍو بني الطوائف ومعطياً الفرصة للفالحني بأن يتمثلوا فيها إذا توفرت فيهم
شروط الرتشح.52
وبعد تزايد ح ّدة التوترات الطائفية والعاميّات والثورة الفالحية ،مت االتفاق بني الدولة العثمانية والدول األوروبية على إصدار نظام أساسي
للبنان عام  1861أدخلت عليه تعديالت يف بروتوكول  .1864فتم إلغاء نظام القائمقاميتني وجمالسه وحل حمله جملس إدارة يتألف من
إثين عشر عضواً يتم انتخاهبم من مشايخ القرى على القاعدة الطائفية ،ويتم انتخاب مشايخ القرى من قبل الشعب ،غري ان هذا اجمللس
بالرغم من طابعه التمثيلي ال ميكن اعتباره شبيها بأنظمة اجملالس النيابية حيث إن وظيفته اقتصرت على تقدمي االستشارات للمتصرف ـ
احلاكم الفعلي للبنان ـ واألمور املالية واإلدارية  .53وغالبا ما كانت جترى االنتخابات وفقاً إلرادة املتصرفني ،وبتدخل وضغط مباشر على
الناخبني من القائمقامني يف انتخاب مشايخ القرى ،مع ما يرتافق ذلك من فساد ورشوة وتزوير وخمالفة القوانني ما أدى إىل إعالن الصدر
األعظم العثماين عن تعديل النظام األساسي للبنان حبيث ال تتدخل احلكومة بانتخابات مشايخ القرى واجمللس اإلداري.54
وقد أدى تكريس النظام الطائفي إىل إظهار مصلحة الوطن من خالل مصلحة الطوائف فيه ،ما انعكس بشكل جذري على املمارسات
االنتخابية للناخب اللبناين.
ومع سقوط احلكم العثماين وإعالن دولة لبنان الكبري ،كانت أول انتخابات متثيلية العام  ،1920غري أن اجمللس املنتخب مل يكن تشريعياً
حيث بقي الفرنسيون يصدرون التشريعات كافة .ومع إعالن الدستور اللبناين عام  1926انطلقت احلياة الربملانية يف لبنان على القاعدة
كرست يف املادة  95منه .وتوالت االنتخابات النيابية حىت العام  1972قبل احلرب األهلية ،فتوقفت خالهلا لتعود العام
الطائفية اليت ّ
55
 1992مع انتهاء احلرب ،سبق ذلك وضع وثيقة وفاق وطين وتعديل دستوري يف العام  1989أشري فيها إىل جمموعة من اإلصالحات
املرتبطة بقانون االنتخاب وبإعادة توزيع املقاعد يف جملس النواب مناصفة بني الطائفتني (ملحق ب).
تعددت القوانني االنتخابية يف لبنان منذ العام  1922وكان آخرها العام  .2008وهي مبجملها كانت تأيت تلبية حلاجات أو
مصاحل حمددة ويف إطار أحداث وظروف سياسيّة متباينة.
من حيث حجم الدوائر ،اعتمد لبنان منذ االنتداب الفرنسي ( )1943-1920وحىت عام  1950مخس دوائر انتخابية كبرية وهي عبارة
عن احملافظات .ومبوجب قانون العام  1950قسم لبنان إىل  9دوائر انتخابية متوسطة .واملرسوم االشرتاعي رقم  1952/6اعتمد الدوائر
الصغرية فقسم لبنان إىل  33دائرة ( 22دائرة فردية و 11دائرة ذات مقعدين) .أما قانون العام  1957فقد قسم الدوائر االنتخابية إىل 27
دائرة ،أما يف العام  1960فقد مت اعتماد القضاء كدائرة انتخابية .قانون العام  1992اعتمد احملافظة من جديد فقسمت األراضي اللبنانيّة
إىل  6دوائر انتخابية .قانون عام  1996اعتمد  10دوائر انتخابية (  4حمافظات و 5أقضية) .قانون عام  2000اعتمد  14دائرة انتخابية
تتنوع يف أحجامها .وقانون  2008استند يف القسم األكرب منه إىل القضاء واعتمد  26دائرة انتخابية صغرى .والعتماد كل من الدوائر
51
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ميشال مرقص« ،تاريخ احلياة االنتخابيّة يف لبنان ،1970-1843وكالة النشر العربية -جونية ،لبنان ،1970 ،ص.14-13
جورج سعادة»،تاريخ االنتخابات يف لبنان من صدر التاريخ حىت اليوم» ،وكالة النشر العربية – جونية ،لبنان ،1964 ،ص .20 -17
ضاهر غندور ،النظم االنتخابية ،املرجع السابق ،ص.298-294 .
ميشال مرقص ،تاريخ احلياة االنتخابيّة يف لبنان  ،1970-1843ص  ،29-23املرجع السابق.
وثيقة الوفاق الوطين (وثيقة الطائف) املصدقة بتاريخ 1989/11/5
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االنتخابية الصغرى أو الكربى نتائج خمتلفة .فمن إجيابيات اعتماد الدائرة الكربى أي احملافظة ،هي تغليب املصلحة الوطنية على املصلحة
الفئوية فيعتمد املرشحون خطابات معتدلة ويقيمون حتالفات أوسع على املستوى الوطين .من ناحية أخرى ،إن اعتماد الدائرة الصغرى يعزز
العالقة املباشرة بني الناخب واملرشح .إال أنه ويف ظل ثنائية التمثيل الطائفي واملناطقي وعدم وجود نظام حزيب حقيقي فاعل عابر للطوائف
واملناطق ،تساهم الدائرة الصغرى يف تعزيز العصبيات الطائفية والفئوية حيث يسعى املرشح لكسب تأييد أبناء طائفته ومنطقته.
كذلك مع كل تعديل للقوانني االنتخابية تغريعدد النواب ،ما كان له أثر كبري على جمريات االنتخابات .فمع ختفيض العدد تعاظمت
56
النزعات الطائفية والتشنجات الفئوية حيث إن التنافس على عدد مقاعد قليل يؤدي إىل خلق التشنجات بني أفراد حلف سياسي واحد.
حاليّاً ومنذ اتفاق الطائف اصبح عدد أعضاء اجمللس النيايب  128عضواً
قانون

عدد الدوائر

عدد النواب

 1920ـ 1943
(االنتداب)
وحتى 1950

 5دوائر كبرية (احملافظة)

1950

 9دوائر:

 17 :1920عضواً
 30 :1922عضواً
 46 :1927عضواً

 3دوائر على أساس احملافظة (اجلنوب ،البقاع ،بريوت)
 3دوائر جلبل لبنان
 3دوائر للبنان الشمايل
المرسوم االشتراعي رقم
1952/6

 33دائرة:

 77عضواً

 25 :1934عضواً
 63 :1937عضواً
 55 :1943عضواً

 44عضواً

 22دائرة فردية
 11دائرة ذات مقعدين
1957

 27دائرة متوسطة

1960

 26دائرة (القضاء)

1992

 6دوائر (احملافظة)

1996

 10دوائر (احملافظة والقضاء)

2000

 14دائرة متنوعة

2008

 26دائرة صغرى

 66عضواً
 99عضواً

 128عضواً
 128عضواً
 128عضواً
 128عضواً

رغم تغيرّ القوانني واإلجرائات املنظمة للعملية االنتخابية ،اتسمت االنتخابات مبجموعة كبرية من التجاوزات والشوائب اليت أثرت وتؤثر
على جمرياهتا بشكل جذري خملة بدميقراطيتها ونزاهتها ،وقد تسىن للمجتمع املدين متابعتها منذ ما بعد اتفاق الطائف حيث دأب على
مراقبة التجاوزات والتعديات كافة اليت حتصل ما قبل العملية االنتخابية ،يف يوم االقرتاع وما بعد إعالن النتائج واملهلة لتقدمي الطعون .ولعل
اخلربات اليت راكمتها «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات» يف إطار قيادهتا للتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات هي
األهم على هذا الصعيد.
فمنذ تأسيسها العام  1996واكبت اجلمعية العمليات االنتخابية كافة اليت توالت ،فرصدت ووثقت العديد من املخالفات اليت شهدهتا منذ
إعالن بدء احلمالت االنتخابيّة وحىت البت بآخر طعن يف اجمللس الدستوري .وقد تنوعت املخالفات والتجاوزات لتطال جوانب العملية
56

مؤلف مجاعي« ،مسائل يف الدميقراطية اللبنانية» ،املركز اللبناين للدراسات القانونية واالقتصادية ،لبنان ،1999 ،ص . 52-49

االنتخابية كافة من إدارة االنتخابات واحلمالت االنتخابية واإلعالم واإلعالن االنتخابيني ،اإلنفاق االنتخايب إخل...57
اجلمعية خالل مراقباتها ال�سابقة:
الق�سم الأول� :شوائب وجتاوزات ر�صدتها
ّ

«متيّز النظام اللبناين منذ تأسيسه بوجود حريّات كفلها الدستور اللبناين مل ترتجم يف بناء نظام دميقراطي مبين على مبادئ حقوق اإلنسان،
بالرغم من التزامه باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان منذ سنة  1948وتوقيعه على كل من املعاهدة الدولية حول احلقوق السياسية واملدنية
سنة  1966ومعاهدة القضاء على أشكال التمييز كافة ضد املرأة سنة  1979لكنه ولألسف فشل يف ترمجة ذلك يف التشريعات والقوانني
االنتخابية .فالقوانني االنتخابية اليت عرفها لبنان منذ االستقالل وحىت اليوم وبالرغم من التطور الذي طرأ عليها ،ال تزال تعاين عجزاً يف
آليات تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان بشكل كامل وسليم ،هذا ما دعا اجلمعية إىل تسليط االضواء على الشوائب والتجاوزات كمحاولة
تتجسد بأنظمة وقوانني انتخابية عصرية ومتطورة ،متوافقة مع املعايري الدولية لالنتخابات.
إلصالح الواقع والوصول إىل ارساء اسس سليمة ّ
فمن خالل التجارب املتعددة يف مراقبة جمريات العملية االنتخابية يربز واضحا لكل مراقب ،املشكالت والنقاط املعيقة لتحقيق املبادئ اليت
سبق ذكرها حتىّ وبالرغم من حتقيق تقدم إصالحي جديد وملحوظ يف القانون االنتخايب االخري اال ا ّن عددا كبريا من املشكالت ما زالت
موجودة وما زالت تعرقل مسرية اإلصالح من جوانب متعددة».58
ما زالت وزارة الداخلية والبلديات حىت يومنا هذا اجلهة املسؤولة عن إدارة االنتخابات وتنظيمها .وباستثناء حاالت قليلة شهدت العملية
االنتخابية استغالالً واسعاً ملن هم يف مواقع السلطة متثل يف عمليات دعم وضغط وتأثري مباشر وغري مباشر على املرشحني ،واستغالل املوارد
املؤسساتية املتاحة وتسخريها خلدمة أغراض انتخابية للتأثري على خيارات الناخبني .وقد أمثر احنياز السلطة ع ّدة مرات تغيرياً يف املعادالت
االنتخابية مؤثراً يف نتائجها .ولطاملا شهدت القوائم االنتخابية يف مرحلة اإلعداد لالنتخابات تالعباً فاضحاً للتأثري على النتائج.
ئيسي يف احلمالت االنتخابية .فتنتشر الرشوة يف كل موسم انتخايب وتتعاظم ظاهرة شراء
على صعيد آخر ،لطاملا كان للعامل املايل دور ر ّ
األصوات بني عملية انتخابية وأخرى .ومع تعاظم دائرة الزبائنية السياسيّة واخلدماتيّة وانتشار الفساد املايل يف ظل صعوبة إثبات الرشوة،
تعاظم دور املال يف إيصال املرشحني إىل الندوة الربملانية متجاوزين املمارسة األخالقية والدميقراطية.
كذلك ،تؤدي الوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة واملكتوبة واملواقع اإللكرتونية دوراً رئيسيّاً يف الرتويج لبعض املرشحني والتأثري على آراء
الناخبني .فتقوم احلمالت اإلعالميّة واحلمالت اإلعالمية املضادة لتخرج عن كل أصول العمل اإلعالمي االنتخايب الصحيح اهلادف إىل
عرض الربامج االنتخابية ونقل وقائع العملية االنتخابية كما هي دون التأثري على الرأي العام والرتويج للمرشحني  .ولعبت استطالعات
الرأي يف مراحل خمتلفة دوراً كبرياً يف التأثري خبيارات الناخبني وقد نظم قانون 2008/25يف املادة  74منه عملية إجراء استطالعات الرأي
لتأمني مصداقيتها وعدم السماح هلا بالتأثري على خيارات الناخبني حيث منع نشر أي استطالع للرأي خالل فرتة العشرة أيام اليت تسبق
يوم االنتخاب.
شهدت العملية االنتخابية يف لبنان أعمال عنف متعددة واكبت اإلجراءات االنتخابية من هتديد مباشر وغري مباشر للناخبني إىل منعهم
من الوصول إىل مراكز االقرتاع ،إىل إجبار البعض على االقرتاع ملصلحة مرشح معني ،وصوالً إىل التعرض اجلسدي والرتهيب ملرشحني أو
لناخبني على ح ّد سواء.
فضالً عن جمموعة من الشوائب اليت تشهدها العملية االنتخابية من نقص يف مستلزمات أقالم االقرتاع ،واالقرتاع خارج املعزل ،والضغط الذي
يتعرض له الناخب داخل مركز وقلم االقرتاع جراء وجود مندوبني أو دعايات انتخابية أو حىت وجود مراكز انتخابية داخل مراكز االقرتاع،
مرة ،وجود القوى األمنية داخل أقالم االقرتاع...
االقرتاع من دون أوراق ثبوتية ،االقرتاع أكثر من ّ
الق�سم الثاين :الف�صل يف النزاعات والطعون االنتخابية النيابية
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نصت املادة التاسعة عشرة من الدستور اللبناين على أن« :ينشأ جملس دستوري ملراقبة دستورية القوانني والبت يف النزاعات والطعون الناشئة
عن االنتخابات الرئاسية والنيابية .يعود حق مراجعة هذا اجمللس يف ما يتعلق مبراقبة دستورية القوانني إىل كل من رئيس اجلمهورية ورئيس
جملس النواب ورئيس جملس الوزراء أو إىل عشرة أعضاء من جملس النواب ،وإىل رؤساء الطوائف املعرتف هبا قانوناً يف ما يتعلق حصراً
باألحوال الشخصية ،وحرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية ،وحرية التعليم الديين».
تقرير «اجلمعية اللبنانيّة من أجل دميقراطية االنتخابات» ،بريوت ،لبنان.2009 ،
57
تقرير اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات»  ،2009املرجع السابق.
58
موقع اجمللس الدستوري على شبكة اإلنرتنت http://www.conseil-constitutionnel.gov.lb ،والقانون رقم  250الصادر بتاريخ
59
 1993/7/14املعدل بالقانون رقم  150الصادر بتاريخ  1999/10/30القاضي بإنشاء اجمللس الدستوري.
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وبذلك يعترب اجمللس الدستوري هيئة مستقلة ذات صفة قضائية هلا الصالحية يف النظر والبت بالشكاوى والطعون االنتخابية .وهو يتألف
من عشرة أعضاء نصفهم معني من قبل جملس النواب ،والنصف اآلخر من قبل جملس الوزراء ملدة  6سنوات غري قابلة للتجديد.
يتوىل اجمللس الدستوري الفصل يف صحة نيابة مرشح منتخب والنظر يف النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء جملس النواب وذلك
مبوجب طلب يقدمـه املرشح اخلاسـر يف الدائرة االنتخابيــة نفسها إىل رئاسة اجمللس الدستوري يف مهلــة أقصاها ثالثون يوماً تلي تاريـخ إعالن
نتائـج االنتخاب يف دائرته حتت طائلة رد الطلب شكالً.
يقدم الطعن يف صحة نيابة مرشح ما مبوجب استدعاء يسجل يف قلـم اجمللس الدستوري ،يذكر فيه اسم املعرتض وصفته والدائرة االنتخابية
اليت ترشح فيهـا واسـم املعرتض على صحة انتخابـه واألسباب اليت تؤدي إىل إبطال االنتخاب وترفق بالطعن الوثائق واملستندات اليت تؤيد
صحة الطعن .وتأميناً لشفافيّة العملية االنتخابية على املستوى التقين «حتفظ لدى مصرف لبنان ،بصورة سرية ،أوراق االقرتاع ضمن رزم
تشري إىل األقالم الواردة منها ،وذلك ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن النتائج ،مث تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات مبوجب حمضر
وفق األصول ما مل تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام اجمللس الدستوري».60
ال يؤدي الطعن بنتيجة االنتخاب إىل تعليق نتائج االنتخابات .فيعترب املنتخب نائباً وميارس مجيع حقوق النيابة منذ إعالن نتيجة االنتخابات
وحىت إعالن قرار اجمللس الدستوري بعدم صحة الطعن؛ فيتابع النائب القيام مبهامه .ويف حال إعالن صحة الطعن عندها إما تبطل النتائج
ويفوز مقدم الطعن باملقعد النيايب ،أو يعترباملقعد شاغراً ويعاد إجراء االنتخابات عليه.
ومع إصدار قانون االنتخابات النيابية رقم  2008/25برزت أنواع خمالفات انتخابية تتعلق باإلنفاق االنتخايب والتجاوزات يف أعمال
احلمالت االنتخابيّة وسلوك هيئات أقالم االقرتاع.61
فـ»يعاقب كل من يقدم عن قصد على خمالفة أي من أحكام هذا الفصل (الفصل اخلامس يف التمويل واإلنفاق االنتخايب) باحلبس ملدة
أقصاها ستة أشهر وبغرامة ترتاوح بني مخسني ومئة مليون لرية لبنانية أو بإحدى هاتني العقوبتني وذلك من دون املساس بالعقوبات اليت
تتناول جرائم جزائية منصوص عليها يف القانون .وعند تقدمي الطعن حيال تقرير اهليئة والبيان احلسايب الشامل للمرشح إىل اجمللس الدستوري
ضم هذان املستندان إىل ملف الطعن يف انتخاب املرشح يف حال تقدميه» كما ورد يف املادة  62من القانون.
ويُ ّ
من ناحية أخرى أعطت املادة  76من هذا القانون احلق هليئة اإلشراف على احلملة االنتخابية توجيه تنبيهات للوسائل اإلعالمية وإلزامها
الرد وإحالة القضايا املتعلقة بالتجاوزات اإلعالمية إىل حمكمة املطبوعات اليت هلا احلق بإصدار عقوبات تندرج من دفع غرامات
مببدأ حق ّ
ماليّة وتصل إىل توقيف عمل املؤسسة اإلعالمية بشكل جزئي مل ّدة أقصاها ثالثة أيام.
أما التجاوزات اليت قد يقوم هبا رؤساء األقالم وختلفهم عن القيام مبهامهم فقد تصل عقوبتهم حبسب املادة  79من القانون إىل احلبس ملدة
تراوح بني شهر أو ثالث سنوات أو دفع غرامات مالية من مليون إىل ثالثة ماليني لرية لبنانية.
على صعيد آخر ،يتضمن قانون العقوبات اللبناين العديد من العقوبات املتعلقة مبخالفات ميكن أن تغري يف جمريات العملية االنتخابية ،فضالً
عن معاقبة أي موظف رمسي يستعمل نفوذه للضغط على الناخبني أو التالعب بنتائج االنتخابات.
الق�سم الثالث :الإ�صالحات املطروحة
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«الحملة المدنية لإلصالح االنتخابي» هي حتالف واسع جلمعيات اجملتمع املدين ،انطلق العام  2006قبيل صدور مسودة القانون
االنتخايب املقرتحة من قبل اهليئة الوطنية لالنتخابات برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس ،وهي اليوم تضم اكثر من  85مجعية مدنية منتشرة
على مجيع االراضي اللبنانية تسعى وتدعو إىل إصالح االنظمة االنتخابية النيابية والبلدية منها .جنحت احلملة منذ  2006حىت اليوم
بادخال مفهوم اإلصالح إىل احلياة السياسية السيما التأثري على النقاشات العامة اليت سادت حول إصالح القانون االنتخايب النيايب
والبلدي مؤخراً ،كما استطاعت الضغط يف اجتاه اعتماد عدد ال بأس به من اإلصالحات على القانون النيايب  ،2008/25وقد سعت
احلملة يف اآلونة األخرية إىل تعديل قانون االنتخابات البلديّة واالختيارية خاصة اهنا قد اعدت مسودة مشروع قانون متكامل قدمته إىل
مجيع النواب والوزراء وعملت جاهدة إىل اعتماده.
نظمت احلملة عدداًكبرياً من اللقاءات يف مجيع املناطق اللبنانية هبدف نشر التوعية االنتخابية وتغيري الثقافة االنتخابية لدى املواطن اللبناين
من خالل ممارسته حلق االقرتاع .كما سعت إىل ارساء روح التغيري لدى اجملموعات الشبابية والناشطني يف اجملتمع املدين عرب تنظيم ورش عمل
لرتسيخ الثقافة االنتخابية .كما أهنا مل تُغفل أي فرصة ضغط على احلكومة وجملس النواب والقوى السياسية ،من أجل تطبيق اإلصالحات
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قانون االنتخابات النيابيّة رقم  ،2008/25املادة  ،101املرجع السابق.
التقرير النهائي لبعثة االحتاد اإلورويب ملراقبة االنتخابات النيابيّة يف لبنان ،2009،ص .30
جمموعة وثائق احلملة املدنية لإلصالح االنتخايب.2010

اليت كانت وما زالت تطالب هبا هبدف تأمني أعلى مستوى ممكن من املعايري الدميقراطية لالنتخابات حىت إنهّ ا استطاعت ان توصل مندوبني
عن اجملتمع املدين للمشاركة يف اجتماعات جلنة اإلدارة والعدل.
منذ تأسيسها تسعى احلملة إىل اعتماد عدد من اإلصالحات اليت تتناسب واملعايري الدولية لدميقراطية االنتخابات وهي:
1 .1هيئة مستقلّة إلدارة االنتخابات واإلشراف عليها.
2 .2التمثيل النسيب
3 .3تنظيم اإلعالم واإلعالن االنتخابيني
4 .4خفض سن االقرتاع والرتشح
5 .5اقرتاع اللبنانيني غري املقيمني على األراضي اللبنانية
6 .6االقرتاع يف أماكن السكن
7 .7تطبيق اإلصالحات الالزمة لتسهيل اقرتاع الناخبني ذوي االحتياجات االضافية
8 .8تنظيم اإلنفاق االنتخايب
9 .9ضمان سريّة االقرتاع
1010تشجيع ترشح النساء عرب إدخال الكوتا النسائية املرحلية على لوائح الرتشيح
ّ
م�ستقلة لإدارة االنتخابات وتنظيمها:
 -1هيئة

 تكوينها:
إن اهليئة املستقلة قد تت ّكون من  10إىل  12عضواً ،وتكون دائمة ،ومدة والية أعضاؤها  4سنوات حيث يتم إعادة انتخاب نصف أعضائها
كل سنتني (يتم يف البداية اختيار النصف األول من األعضاء بالقرعة).
 أقسام اهليئة:
 املكتب الرئيسي للهيئة
 املكاتب االنتخابية املناطقية التابعة للهيئة (تبعاً لتقسيم الدوائر االنتخابية)
 مكتب تنظيم اللوائح االنتخابية
 مكتب اإلشراف املايل
 مكتب تنظيم اإلعالم والإلعالن االنتخابيني
 مكتب التدريب والتأهيل
 مكتب تثقيف الناخبني
 أهدافها:
العامة والفرعية واالنتخابات البلدية.
 تنظيم االنتخابات النيابية ّ
 املراجعة الدورية لقوانني وإجراءات االنتخاب وإعداد خرائط الدوائر االنتخابيّة وتقدمي توصيات إىل احلكومة تتعلق بالتشريعات
االنتخابية أوالتعديالت على قوانني االنتخاب.
 العمل على نشر الثقافة االنتخابيّة لدى املواطنني والتأ ّكد من قدرة مجيع الناخبني على التواصل مع اهليئة املستقلّة ،لالستفسارعن
أي إيضاحات حول اهليئة املستقلّة وعملها.
أي موضوع يرتبط بالعملية االنتخابية ،أو للحصول على ّ
ّ
 إعداد اللوائح االنتخابية النهائيّة او ما يعرف بلوائح الشطب ،وأيضاً إعداد وطبع قسائم االقرتاع الرمسية.
مرشح/ة أو الالئحة ومراقبة اإلنفاق االنتخايب للمرشحني
كل ّ
 مراقبة ونشر جدول باهلبات و ّ
التربعات الرئيسيّة اليت حيصل عليها ّ
واللوائح على احلمالت االنتخابية.
 وضع تقارير دورية حول كيفيّة سري العملية االنتخابية.
 اإلشراف على تدريب مجيع العاملني يف خمتلف مراحل العملية االنتخابية.
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الدليل التدريبي حول االنتخابات

 اعداد خرائط الدوائر االنتخابية.
 تعيني مراكز االقرتاع والتأ ّكد من سهولة وصول مجيع الناخبني إليها ،مبا يف ذلك ذوي االحتياجات اإلضافية.
 تعيني رؤساء األقالم والكتّاب يف مجيع أقالم االقرتاع.
كل املو ّاد اليت حتتاجها أقالم االقرتاع طوال يوم االقرتاع.
 التأ ّكد من تأمني ّ
 مراقبة اإلعالم واإلعالن االنتخابيني.
البت هبا او إحالتها وإمكانية إحالتها للقضاء املختص.
 تل ّقي الشكاوى الناجتة من العملية االنتخابية و ّ
 تكوين غرفة عمليات مشرتكة مع القوى األمنية املسؤولة عن أمن عمليات االنتخاب.
 نشر تقاريرها ومجيع التقارير اليت تتلقاها من قبل املرشحني أو اللوائح أو اهليئات ورفع تقاريرها إىل رئيس اجلمهورية ورئيسي جملس
النواب والوزراء وأيضاً إىل اجمللس الدستوري.
 تتمتع اهليئة بالشخصية املعنوية واليت تساعدها على إمتام عملها على أكمل وجه ،كما يكون هلذه اهليئة ميزانية مستقلة يصادق
عليها سنوياً جملس النواب.

اجلزء النظري

الهيكلية املقرتحة للهيئة امل�ستقلة لالنتخابات يف لبنان
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املكتب التنفيذي/املدير ومساعدوه
مكتب اهليئة يف املناطق
مكتب العمليات االنتخابية
 مكتب تنظيم عمليات اقرتاع غري املقيمني
 مكتب إصدار أوراق االقرتاع
 مكتب حتديد مراكز االقرتاع وإعدادها
 مكتب تسجيل املرشحني
 مكتب اعداد لوائح الشطب
 مكتب تصاريح املراقبني واإلعالميني
مكتب اإلشراف املايل
مكتب تنظيم اإلعالم واإلعالن االنتخابيني
مكتب التدريب والتثقيف
مكتب التقنيات
مكتب اللوجستيات
مكتب تلقي الشكاوي
املكتب اإلعالمي
مكتب االستشارات القانونية
مكتب املوارد البشرية

 -2التمثيل الن�سبي وتق�سيم الدوائر:

 يقسم لبنان إىل دوائر انتخابيّة تتوفّر فيها املعايري اآلتية:
األقل دوائر متوسطة (حنو  20مقعداً) لكي تعطي النسبيّة مفعوهلا ،ألن الدوائر املتوسطة حتقق ما يأيت:
 1 .1أن تكون الدوائر على ّ
تؤمن ديناميكية تغيري حبدها األدىن
 ّ
 تش ّكل مرحلة انتقالية من دوائر صغرى (قضاء) وصوالً إىل لبنان دائرة انتخابية واحدة
املتعصب وحي ّد من الشخصانية
التجمعات السياسيّة ،ما حي ّد من اخلطاب السياسي
ّ
 ّ
تشجع على بناء حتالفات بني األحزاب و ّ
يف العملية االنتخابية
 هذا التقسيم قد يساهم يف حتويل االنتخابات من «تصويت لألشخاص» إىل «تصويت لألفكار» وللربامج السياسية
 املبدأ العام املرافق لتطبيق نظام التمثيل النسيب ،يظهر أنّه كلّما كربت الدائرة االنتخابيّة ،كلما ارتفعت قدرة اجملموعات الصغرية
يف الوصول إىل جملس النواب
املروجني هلا
 باملقارنة مع الدوائر الصغرية أو الدوائر الفردية ،يضعف هذا النموذج من ح ّدة الزبائنية السياسية ،اليت سيصعب على ّ
جملرد أهنم ق ّدموا «اخلدمات» ألبناء دائرهتم الصغرية أو ألبناء مذهبهم
الوصول إىل الربملان ّ
تؤمن الدوائر املتوسطة املساواة بني الناخبني اللبنانيني (قيمة صوت الناخب)
 أن ّ
توزع املقاعد على اللوائح يف هذا النظام وفق قاعدة الكسر األكرب ()règle du plus grand reste
 ّ
املتوجب احلصول عليها لتتمثل الالئحة (على أن حت ّدد بدقّة أكرب عند اختيار الدائرة)
 حتديد عتبة انتخابية حبيث تش ّكل احلد األدىن ّ
األقل
 تكون اللوائح مقفلة مع إمكانية تشكيل لوائح غري مكتملة من ثلثي مقاعد الدائرة على ّ
 -3تنظيم الإعالم والإعالن االنتخابيني:63

 إستكمال القانون مبدونة سلوك تلتزم هبا كل وسائل اإلعالم واإلعالميني فتش ّكل حالً أيضاً للمؤسسات اإلعالمية من ان حت ّد
ميس ذلك مبوضوعيتها وأمانتها حيال اخلرب.
من ّ
تطرف اخلطاب عرب آليات التغطية وحترير األخبار من دون ان ّ
 اعادة النظر بالقوانني اليت ترعى وسائل اإلعالم وتوزع ملكيتها.
(احلل يكون بإمكانية اقتطاع مبلغ من رسم الرتشح
 ضرورة انتاج برامج تثقيفية انتخابية من قبل اجلهة املنظمة للعملية االنتخابية ّ
املقطوع ،إضافة إىل إلزام الكتل باملشاركة من خالل اقتطاع مبلغ آخر من محلتهم االنتخابية).
 تضمني القانون ما يُلزم اعتماد برامج املرشحني كأساس يف الربامج احلوارية.
 حتديد السلطات املعطاة للهيئة املشرفة على االنتخابات ومدى قدرهتا التنفيذية هبدف ممارسة دورها ومهامها.
 تعزيز دور اإلعالم الرمسي وإلغاء تبعيته لوزير اإلعالم.
 إمكانية إلزام الفضائيات وليس فقط احملطات االرضية اللبنانية بالقانون املتعلق باإلعالم االنتخايب.
 جيب التوضيح لوسائل اإلعالم أنه من غري املمكن نقل كالم السياسي عندما يتضمن حتريضاً وختويناً مثالً ومثل هذا األمر يعاقب
عليه القانون .وبالتايل جيب تفعيل آلية احملاسبة املوجودة يف القانون احلايل اليت تسمح بإحالة املؤسسات اإلعالمية إىل القضاء
يف حال خمالفتها أحكام القانون.
 حتديد كوتا إعالمية وإعالنية مسبقاً عرب القانون ،وإقرار مساحة لالئحة املكتملة وغري املكتملة واملرشح املنفرد وذلك تأميناً
للمساواة يف الظهور اإلعالمي .وتكون اجلهة الرمسية املشرفة على االنتخابات املسؤولة عن تنظيم هذه الكوتا.
 وضع ضوابط يف القانون خصوصاً مبوضوع اإلحصاءات االنتخابية وأيضاً للمواقع اإللكرتونية احلزبية أو التابعة للمرشحني أو
الالئحة او للمواقع اإللكرتونية األخرى اليت تنقل أخبار سياسية .وأيضاً جيب إدخال الشريط  bandeاإلخباري الذي مير
 24/24ساعة ضمن املواضيع املتوجب مراقبتها من قبل اجلهة املسؤولة ( أو املشرفة) عن تنظيم االنتخابات.
 ميكن للمحكمة املختصة ان تفرض غري الغرامات نشر ما يشري للمخالفة اليت ارتكبتها الصحيفة يف صفحتها األوىل وعلى
مساحة واضحة منها ،وأيضاً بالنسبة للوسائل املرئية وذلك عرب الشريط املتحرك الذي ميّر بأسفل الشاشة.
ضرورة أن تصدر اهليئة املستقلة تقارير أسبوعية ترصد كل الوسائل اإلعالمية ،وتبينّ فيها مدى احرتامها أو خمالفتها للقوانني.
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 -4خف�ض �سن االقرتاع والرت�شح:64













 خفض سن االقرتاع إىل  18سنة وسن الرتشح إىل  22سنة لألسباب اآلتية:
للتوفيق بني سن الرشد القانوين واالجتماعي ( املتمثل بسن الـ  )18وسن الرشد السياسي.
حق أساسي للشباب من دون احلاجة إىل مربرات.
الشباب كوادر وحمركون يف عمل املاكينات االنتخابية.
الشباب مل يدخلوا بعد إىل سوق العمل ما جيعل صوهتم بالتايل حمرراً أكثر.
متكني الشباب عرب منحهم حق االقرتاع هو املدخل إىل مقاربة موضوع السياسات الشبابية جبدية.
قدرة الشباب على االقرتاع ،وبالتايل التأثري على التمثيل ،هي دافع رئيسي الهتمام السياسيني املنتخبني بقضايا الشباب والسياسات املؤثرة عليهم.
يساعد على اخنراط الشباب يف احلياة السياسية والتطوعية وقضايا الشأن العام.
إن ممارستهم للعملية االنتخابية ،ليس فقط كمراقبني ،امنا كناخبني ،ستسهم يف تعزيز قناعة الشباب باخليارات املدنية والدميقراطية.
حتفيز املزيد من النشاط من جانب الشباب للمسامهة يف إيصال األفكار والقيم اليت يتبنّوهنا إىل الندوة الربملانية أو اجمللس البلدي.
خفض سن الرتشح إىل  22وذلك بسبب فرتة مرور أربع سنوات (دورة برملانية واحدة) من بعد حق االنتخاب ولتشجيع النخب
الشبابية للوصول إىل السلطة.

 .5اقرتاع اللبنانيني غري املقيمني على الأرا�ضي اللبنانية:65

أقره النظام االنتخايب اللبناين وليس حقاً جديداً.
 حق مكتسب ّ
 جيب التمييز بني اللبنانيني غري املقيمني والذين يتمتعون باجلنسية اللبنانية وبني املتحدرين من أصل لبناين وهؤالء ال حيق هلم االنتخاب
إال إذا حصلوا على اهلوية اللبنانية عرب إستيفائهم الشروط القانونية لذلك.
نص على حق اللبنانيني غري املقيمني باالنتخاب.
 تطبيق الفصل العاشر من القانون رقم  2008/25الذي ّ
�أ -يف عملية االقرتاع:










مراكز االقرتاع :السفارات والقنصليات أو أي مكان آخر ،وذلك بعد احلصول على موافقة الدولة املضيفة .استناداً إىل املعايري الدولية،
ليس من الضروري أن تنظم االنتخابات يف كل البلدان ويف كل املناطق لكن جيب اتباع معايري موحدة الختيار إجراء انتخابات يف
بلد معني (نسبة املقرتعني املسجلني ،تواجد سفارة أو قنصلية ،موافقة الدولة املضيفة.)...
يفتح باب التسجيل الطوعي لللبنانيني املقيمني يف اخلارج ،،وهبذا يصبح لدينا الئحتا شطب واحدة داخلية للمقيمني وثانية خارجية
لغري املقيمني يف لبنان.
االنتهاء من فرتة التسجيل قبل موعد االقرتاع بنحو  3أو  4أشهر لتأمني إقفال لوائح شطب الداخل واخلارج وبالتايل يتم مقارنتهما
ليتم تفادي تواجد اإلسم مرتني(.حبسب القانون احلايل  2008/25آخر مهلة لتسجيل الناخبني املقيمني يف اخلارج هي  31كانون
األول  2012وهي مهلة منطقية).
موعد االقرتاع والفرز :االقرتاع جيري خالل أسبوع أو أسبوعني قبل موعد اقرتاع الداخل ،وعلى الفرز أن يتم مباشرة بعد امتام عملية
االقرتاع ،لكن إعالن النتائج يتم بالتزامن مع إعالن النتائج من الداخل.
ال يتم ختصيص نواب لغري املقيمني (وذلك لصعوبة حتديد املعايري لتوزيع املقاعد على أساس مذهيب أو جغرايف ).
توقيت الرتشح واالنسحاب يكون على أساس التوقيت يف بريوت.

ب -يف �آليات االقرتاع:

 االقرتاع اإللكرتوين غري ٍ
جمد بسبب غياب النسخة الورقية وبالتايل غياب إمكانية التدقيق يف األخطاء يف حال حصوهلا.
 يف حال االقرتاع اإللكرتوين مع النسخة الورقية تصبح كلفة االقرتاع أعلى من كلفة االقرتاع عرب الربيد العادي.
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 االقرتاع الربيدي سيعاين من إشكالية تأمني سرية االقرتاع وعدم التالعب به .
 االقرتاع املباشر هو األكثر أماناً .عندها من املمكن استعمال قسيمة االقرتاع املطبوعة سلفاً ومغلفان يف حال تعدد الدوائر كي ال
يستعمل عدد كبري من الصناديق .فبعد أن يقرتع الناخب املغرتب يضع الئحته داخل مغلف صغري ويكتب عليه إسم الدائرة ومن مث
يوضع هذا املغلف يف مغلف أكرب منه لضمان سرية االقرتاع وتسهيالً لعملية الفرز.
 اجلهة املنظمة :اهليئة املستقلة لالنتخابات من خالل إرسال مسؤول إىل كل دولة تنظم فيها انتخابات وتوظّف وتشرف على تدريب
عاملي اللجنة من اللبنانيني املقيمني يف اخلارج.
 -6االقرتاع يف �أماكن ال�سكن:

 االقرتاع يف ماكن اإلقامة هو االقرتاح املرحلي للحملة املدنية لإلصالح االنتخايب لالنتخابات النيابية القادمة وهو يعين أن يقرتع
الناخب من مكان إقامته للدائرة اليت أصل قيده منها وذلك للحد من عمليات نقل الناخب من مكان إقامته إىل مكان أصله والتأثري
على خياراته.
 حتديد مسافة جغرافية معينة يتم من خالهلا السماح للناخب باالقرتاع مكان إقامته (كأن ال يسمح لناخب املزرعة الساكن يف األشرفية
االقرتاع مكان إقامته لقرب املسافة اجلغرافية).
 أما طرح احلملة لالنتخابات البلدية فهو االقرتاع يف أماكن السكن حبيث يتم االنتخاب لصاحل مرشحي البلدية اليت يسكن الناخب
ضمنها ،على أن يتم تسجيل إمسه مسبقا بعد ان يكون قد استوىف الشروط القانونية (ورقة ملكية البيت ،أو عقد إجيار )....وهنا خيتار
الناخب أي بلدية ينوي املشاركة يف انتخاباهتا ( لألشخاص الذين لديهم أكثر من مكان سكن واحد ).
 -7تطبيق الإ�صالحات الالزمة لت�سهيل اقرتاع الناخبني ذوي االحتياجات اال�ضافية:66
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توعية كافة األشخاص الذين هلم عالقة بتنظيم العملية االنتخابية حول طريقة التعاطي والتعامل مع األشخاص املكفوفني ،وإخضاعهم
لدورة تدريبية وتوزيع املواد املطبوعة اليت تكفل اقرتاع الشخص األصم
تعرف بالعملية االنتخابية ،أو املتعلقة باالنتخابات ،بطريقة مالئمة لألشخاص املكفوفني« :برايل» ،مسعية،
توفري كافة املستندات اليت ّ
كاسيت ،قرص مدمج ،أو ورقية مكربة لألشخاص ضعيفي البصر
تعميم الصور املتضمنة للعبارات الشائعة واملستعملة يف عملية االقرتاع باللغة املؤشرة ،مبا يضمن سهولة التواصل بني املقرتع األصم
ورئيس القلم ومساعديه ،وأن تتم عملية االقرتاع باستقاللية.
تكليف أشخاص من قبل اهليئة املستقلة (أو وزارة الداخلية) املعنية ،وبشكل رمسي ،ملرافقة الشخص املكفوف داخل مركز االقرتاع،
من أجل إمتام عملية االقرتاع مع مراعاة رأي الشخص املكفوف بقبول أو عدم قبول املساعدة.
املوحدة واملعدة مسبقاً للمرشحني ،من قبل اهليئة املستقلة لالنتخابات (أو من وزارة الداخلية حبال تعذر إنشاء اهليئة)،
اعتماد اللوائح ّ
يف كل الدوائر االنتخابية كي يتم تكييفها لألشخاص املكفوفني.
تضمني اللوائح املوحدة واملعدة مسبقاً للمرشحني صورة الشخص املرشح جبانب امسه ورمز الكتلة ،احلزب ،اجلهة املرشحه له يف
االنتخابات
اعتماد وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع اجلمعيات املختصة لقلم انتخايب تدرييب جوال قبل االنتخابات ،لتدريب األشخاص
املعوقني مسعياً على امتام عملية اقرتاع مستقلة ،وتعريفهم على حقوقهم السياسية
املعوق ممارسة
اعتماد مراكز اقرتاع مؤهلة تتمتع باملواصفات املنصوص عليها يف املرسوم  2214على  ،2009واليت تسمح للشخص ّ
حقه باستقاللية تامة
املعوق باالشرتاك يف العملية السياسية (ترشحاً ،إدارة واقرتاعاً)
التأكيد على حق الشخص ّ
توعية وتدريب العاملني على إدارة ومحاية العملية االنتخابية على حقوق األشخاص املعوقني السياسية
توعية اجملتمع على احلقوق السياسية لألشخاص املعوقني وأمهيتها
إلزامية توعية كافة األشخاص الذين هلم عالقة بتنظيم العملية االنتخابية حول طريقة التعاطي والتعامل مع األشخاص املعوقني ذهنياً،
باعتبارهم أشخاصاً كاملي األهلية للمشاركة يف العملية السياسية .وإخضاعهم لدورة تدريبية وتوزيع املواد املطبوعة اليت تكفل اقرتاع
للمزيد من التفصيالت حول هذا املوضوع يرجى مراجعة كتيب آليات اقرتاع ذوي االحتياجات اإلضافية الصادر عن اجلمعية
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املعوق ذهنياً باستقاللية
الشخص ّ
املعوق ذهنياً باختيار الشخص الذي يراه مناسباً ملساعدته يف إمتام عملية اقرتاعه
 السماح للشخص ّ
 -8تنظيم الإنفاق االنتخابي:67
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حتديد السقف املتحرك بشكل يعزز املساواة يف اإلنفاق بني املرشحني ،أي حتديد قيمة السقف تبعا ً حلجم الدوائر وعدد املقاعد،
وعدم اعتماد قيمة واحدة ثابتة لكل الدوائر.
عدم حصر امل ّدة املتعلقة بالتقدميات االجتماعية الدورية وعلى اختالفها ،بثالث سنوات ،بل متديدها إىل مخس سنوات على األقل،
للح ّد من ظاهرة تأسيس اجلمعيات اخلدماتية يف الفرتة الفاصلة بني االنتخابات النيابية املتتالية.
تعزيز الشفافية واملساءلة من خالل ضمان حق الوصول إىل املعلومات وتوفري احلماية لألفراد الذين يبلّغون عن أعمال الفساد («محاية
كاشفي الفساد»)
العمل على فصل النيابة عن الوزارة وذلك لضمان نزاهة عمل الوزارات خالل احلمالت االنتخابية وعدم استعمال املرافق العامة وإدارات
الدولة ملصاحل شخصية ،وحبال تع ّذر ذلك ال بد من مراقبة دقيقة ألنشطة الوزارات والوزراء خالل فرتة احلمالت االنتخابية وخارجها.
األخذ يف احلسبان عند احتساب إنفاق املرشحني واألحزاب املبالغ املخصصة منهم للمعامالت املتعلقة بإصدار بطاقات اهلوية
وجوازات السفر للناخبني ،وكذلك رسوم نقل الناخبني أكان داخل لبنان أم خارجه.
اعتماد أسعار موح ّدة يف عملية احتساب النفقات املخصصة لإلعالنات وعدم التقيّد باألسعار املقدمة من الشركات اليت يتعامل معها املرشحون.
نشر التقارير املالية جلميع املرشحني واللوائح لتكون يف متناول املواطنني اللبنانيني ،وذلك عمالً مببدأ احلق يف اإلطّالع على املعلومات.
إلزام املرشحني بتقدمي بياناهتم احلسابية خالل الفرتة احملددة من قِبل اجلهة املنظمة ،ومعاقبة املخلّني.
إلزام املرشحني بتعيني حماسبني إىل جانب مدقق احلسابات لتوخي الدقة واالحرتاف يف عملية احتساب النفقات خالل إعداد التقارير
املالية املتعلقة باإلنفاق.
فرض غرامات مالية على البلديات واملرشحني يف حال عدم التزامهم البند املتعلق بتخصيص أماكن للصق اإلعالنات مع مراعاة مبدأ
«املساحة املتساوية».
التشدد يف مراقبة مقدمات نشرات األخبار والربامج الكوميدية اليت تتضمن تروجياً أو دعاية انتخابية ،واحتساهبا ضمن النفقات
املخصصة للدعاية ،ومعاقبة وسائل اإلعالم املخالفة.
منع استعمال خمصصات النواب (الزفت وغريها )...خالل فرتة احلملة االنتخابية.
ختفيض قيمة الشيكات الصادرة عن املرشحني إىل اكرب فئة عملة نقدية لبنانية اي  100000ل.ل.
تقدمي املرشحني تقريراً أسبوعياً بالنفقات إىل اجلهة املشرفة على االنتخابات.
التطوع من خالل اعتماد سند قانوين للعمل التطوعي موقع من قبل املتطوعني.
ضبط ّ
ربط فرتة مهلة تقدمي الطعون بفرتة تقدمي التقارير املالية للتمكن من االستناد على التقارير املالية يف حال اراد احد املرشحني تقدمي طعن.
فتح باب الرتشح أقله ستة أشهر قبل موعد االنتخابات وبدء احتساب نفقات احلملة االنتخابية من تاريخ فتح باب الرتشح.
حتديد اإلنفاق املشروع والنفقات غري املشروعة.
رفع السرية املصرفية عن مجيع حسابات املرشحني وأصوهلم وفروعهم.

� - 9ضمان �سرية االقرتاع:

 التشدد يف احرتام حميط املراكز واألقالم.
 التشدد يف طلب رئيس القلم من الناخبني يف الدخول خلف العازل وعدم السماح ألحد باالقرتاب منه .باإلضافة إىل عدم اقرتاب
أي من املندوبني او القوى األمنية من املعزل ألي سبب من األسباب.
 إعداد وطباعة قسائم اقرتاع رمسية تعتمد حصراً يف عملية االقرتاع.
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1تقوم اهليئة املستقلة ( أو وزارة الداخلية حبال عدم وجود اهليئة املستقلة) بإعداد القسائم الرمسية وتوزيعها على احملافظات قبل يوم االقرتاع
على ان تقوم اجلهات اليت هتتم بإيصال التجهيزات اللوجستية إىل القلم بتوصيل البطاقات إىل رؤساء األقالم على أن يراعي القانون
املهل الزمنية اليت جيب ان تعطى للوائح لتسجيل نفسها وللوزارة إلنتاج القسائم.
2ختتار اللوائح لون واسم وشعار الالئحة وتسجله قبل فرتة حيددها القانون لدى اهليئة املستقلة (أو وزارة الداخلية) على أن حتتوي هذه
القسائم على لغة اإلشارة تسهيالً لعملية اقرتاع ذوي االحتياجات اإلضافية.
3جيب حتديد حجم الورقة قبل حتديد حجم الصندوق.
4لألحزاب واملواطنني احلق يف احلصول على منوذج عن القسيمة غري خمصصة لالستعمال هبدف القيام بلقاءات تثقيفية ملاكيناهتم.
فرز األصوات داخل مركز االقرتاع بدالً من قلم االقرتاع:
1بعد االنتهاء من عملية التصويت ،تقوم هيئة القلم بعملية ع ّد األصوات فقط ال غري حيث تسجل يف احملضر عدد األصوات املوجودة
يف كل صندوق اقرتاع وترفعه إىل رئيس مركز االقرتاع( .على ان تقوم الوزارة بتعيني رئيس للمركز من بني رؤساء األقالم أو من خارجهم).
2تنقل الصناديق من القلم إىل غرفة الفرز يف املركز بواسطة رئيس القلم ومعاون له إضافة إىل مرافقة أمنية ومرافقة املندوبني واملراقبني إذا
رغبوا.
3جتمع الصناديق يف مركز الفرز وتشكل هيئة القلم من رئيس وأصغر رؤساء األقالم وأكربهم سناً وتبدأ عملية الفرز حبضور املندوبني،
يسجل يف احملضر عدد األصوات اليت ناهلا كل من املرشحني ،عدد األوراق البيضاء (وهي ال تعترب ملغاة) ،عدد
وبعد مجع األصوات ّ
األوراق امللغاة مع التعليل وعدد القسائم املتبقية .واإلشارة إىل عدد األوراق املتنازع عليها إذا وجدت مع إرفاقها باحملضر ويرفع احملضر
البت النهائي.
إىل جلنة القيد العليا اليت يعود هلا ّ
إلغاء التوزيع الطائفي واجلندري لصناديق االقرتاع ألن الناخب اللبناين يقرتع تبعاً ملعطيات خمتلفة تبدأ بالتقسيم اجلغرايف والطائفي مث
املذهيب مث اجلندري تبعاً جلنسه (مذكر أو مؤنث) ،األمر الذي يساهم يف معرفة اجتاهات املقرتعني .من هنا يأيت هذا اإللغاء عن طريق
االعتماد على سجالت القيد (من رقم  1إىل رقم  20يف قلم رقم  1غرفة رقم  1مثالً).
تقوم القوى االمنية بعد حتديد نطاق حميط املراكز حسب النصوص القانونية مبنع أي عنصر من املاكينات االنتخابية بالدخول إليه.
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تفتقر املرأة إىل التمثيل احلقيقي يف مراكز أخذ القرار يف كافة دول العامل ،فاملشاركة النسائية يف عملية االقرتاع غري متكافئة مع حجم متثيلها
يف احلياة السياسية خصوصاً يف البلدان اليت تعتمد النظام األكثري .لذلك ال بد من إجياد آلية تشريعية تلزم القوى السياسيّة برتشيح النساء
وذلك عرب آلية مرحلية وهي الكوتا كإجراء مؤقت إىل حني حتقيق التمثيل النسائي العادل .لذلك هناك ضرورة إلقرار مبدأ الكوتا يف الرتشح
بنسبة ال تقل عن الثلث كحد أدىن .
 إقرار مبدأ الكوتا النسائية حبيث تلزم اللوائح بكوتا للنساء يف الرتشح بنسبة ال تقل عن الثلث كحد أدىن .
 اعتماد اللوائح االنتخابية املغلقة بدون صوت ترجيحي لكي ال تتم تصفية املرأة انتخابياً وحرماهنا من التمثيل.
 حتدد آلية الكوتا مواقع النساء على أي الئحة :إمرأة واحدة على األقل ضمن كل جمموعة من ثالثة مرشحني.
 إعتبار الكوتا النسائية مبثابة تدبري إجيايب مؤقت لتفعيل املشاركة السياسية للنساء ،تطلب احلملة اعتماده ملدة أربع دورات انتخابية.
الأ�سباب املوجبة:

 تش ّكل النساء اجلزء األكرب ولو بقليل من الناخبني املسجلني على لوائح الشطب والناخبني املدلني بأصواهتم ،لكن حصتهن باملقاعد
الربملانية ما زالت متدنية ،إذ بلغت  % 3،12من املقاعد الربملانية املنتخبة عام  ،2009من الضروري تصحيح هذا اخللل.
 أبرم لبنان اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة العام  ،1997ولكن حىت اآلن مل توضع االتفاقية حيز النفاذ وتتحول
إىل سياسات عمل واليت من شأهنا ان تسهم يف تفعيل املشاركة السياسية للنساء واإلسراع يف ردم هوة الالمساواة بني اجلنسني .وقد
نصت االتفاقية صراحة على مبدأ التمييز اإلجيايب يف املادة « :4ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل
باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزاً باملعىن الذي تأخذ به هذه االتفاقية ،ولكنه جيب أال يستتبع ،على أي حنو ،اإلبقاء على معايري
غري متكافئة أو منفصلة ،كما جيب وقف العمل هبذه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة»
68
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 إن اعتماد الكوتا النسائية من شأنه أن يسهم يف تغيري قسمة األدوار النمطية والبىن الذهنية الثقافية السائدة يف اجملتمع ما يسهم يف
تغيري النظرة السائدة إىل النساء والسلوك االنتخايب حياهلن ،مبا يؤدي إسرتاتيجياً إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ،وذلك كما ورد يف
املادة  5من االتفاقية املذكورة أعاله« :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق « ..تغيري األمناط االجتماعية والثقافية
لسلوك الرجل واملرأة ،هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي
من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر ،أوعلى أدوار منطية للرجل واملرأة».
طور املؤمتر العاملي الرابع للمرأة الذي انعقد يف بكني عام  1995مفهوم التمييز اإلجيايب او التدابري املؤقتة ،يف حني ألزمت مقرراته
 كما ّ
الدول باعتماد الكوتا لتفعيل مشاركة املرأة السياسية« :حشد جهود املرأة والرجل بالتساوي على مستوي صنع القرار والسياسات
لتحقيق برامج العمل اخلاصة باجملاالت اآلتية :وضع حد لالمساواة يف مواقع السلطة وصنع القرار ،ختصيص حصص كسقف أدىن
ملشاركة النساء بنسبة  % 30حىت العام »2005
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الباب الثالث:

العامة ملراقبة االنتخابات يف العامل
املبادئ
ّ

يرتبط قيام انتخابات دميقراطية االلتزام حبقوق اإلنسان اليت نصت عليها املواثيق واملعاهدات واإلعالنات الدولية ،بشكل غري جمتزأ .وتصب
عملية املراقبة ضمن هذا اإلطار ،حيث هتدف إىل تفعيل شفافية ،نزاهة ودميوقراطية االنتخابات.
وعليه ،تستند عملية مراقبة االنتخابات إىل املعايري الدولية املبنية على التنافس السياسي ،حيث تقيّم العملية االنتخابية وفقاً هلذه املعايري
مع االلتزام بالقوانني احمللية لكل بلد.
والرقابة نوعان:
 الرقابة احمللية اليت تتم من خالل مجعيات ،منظمات غري حكومية وهيئات حملية من خالل مشاركة مواطين البلد املعين.
 الرقابة الدولية اليت تساهم فيها األمم املتحدة أو االحتاد األورويب أو اهليئات واملنظمات غري احلكومية الدولية واإلقليمية أو بعثات
دولية خاصة.
تشترط في عملية مراقبة االنتخابات المحلية أن تمارس من قبل مؤسسات المجتمع المدني واألهلي في البلد المعني ،من دون
اي إمكانية لمشاركة السلطة.

الف�صل الأول :املعايري الدولية ملراقبة االنتخابات (اتفاقية جمعيات املراقبة الدولية)

وقعت بلدان ومنظمات واحتادات عديدة على
يف سبيل تكملة مسرية الدميقراطية وحتقيق انتخابات نزيهة وشفافة تطمح اليها الشعوبّ ،
اتفاقيات دولية وإقليمية ،رعت املعايري األساسية للعملية االنتخابية ،خاصةً يف ما يتعلق باملراقبة الدولية لالنتخابات ،اليت عكست اهتمام
ومتجرد عن طبيعة العملية االنتخابية.
اجملتمع الدويل بتحقيق انتخابات دميقراطيّة ،وأدت دوراً حيوياً يف مضمار توفري تقييم دقيق
ّ
وعلى هذا األساس ،وضع «إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين لالنتخابات» العام
 ،200569شارك فيه أكثر من عشرين منظمة حكومية وغري حكوميّة دوليّة ،بالتعاون مع شعبة املساعدة االنتخابية لألمم املتحدة ،وقد
رعى هذا اإلعالن ،املعايري األساسية للمراقبة الدوليّة لالنتخابات إضافة إىل حتديد دور املراقب يوم االنتخاب من خالل مسودة السلوك.
باملقابل قررت جمموعات املراقبة احمللية يف العامل أن تتبلور إعالن مبادئ للمراقبني احملليني فكان «إعالن المبادئ العالمية لمراقبة حيادية
لالنتخابات من قبل المنظمات المدنية وميثاق الشرف لمراقبي االنتخابات المدنيين الحياديين» عام  ،201070حيث رعى هذا
اإلعالن بدوره أيضاً املبادئ واحلقوق الرئيسية ملراقبة االنتخابات احمللية إضافة إىل سلوكيات املراقب .وضع هذا اإلعالن مببادرة من الشبكة
العالمية لمراقبي االنتخابات المحليّين ،71اليت تضم  125عضواً من ممثلني عن شبكات إقليمية وحملية ومبادرات خاصة باملراقبة احمللية
واحملايدة لالنتخابات واليت تشكل اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات عضواً من أعضائها.
الق�سم الأول� :أهمية املراقبة الدولية

جاءت مراقبة االنتخابات من قبل منظمات وهيئات مدنية ٍ
كبعد من أبعاد التنمية الدميقراطية األكثر يف العامل .فتميزت بقدرهتا على تعزيز
نزاهة العمليّة االنتخابية ،عن طريق التصدي لكل املخالفات وأشكال الغش والكشف عنها وإصدار توصيات لتحسني العمليةّ االنتخابية.
وبوسع املراقبة أيضاً أن تعزز ثقة الناس ،حبسب الضمانات املمنوحة ،وأن ختفف من احتمال نشوب نزاعات حول االنتخابات ،فضالً على
أهنا تساعد على توطيد املعرفة الدوليّة عرب تقاسم اخلربات واملعلومات املتعلقة بتعزيز الدميقراطية.
تعترب مراقبة االنتخابات صمام األمان لضمان سري العملية االنتخابية والتأكد من نزاهتها وسالمتها .تعود امهية تطبيقها إىل حتقيق العديد
من األهداف من أبرزها:
 ضمان إجراء تقييم للعملية االنتخابية يتسم باالستقالل وعدم التحيز واملوضوعية
 تشجع على قبول نتائج االنتخابات
 تساهم يف عملية املشاركة وبناء ثقة املنتخب يف العملية االنتخابية
يسهل رصد االنتخابات فض النزاعات ،وخباصة
 ترسخ احلاجة إىل رصد محاية مجيع حقوق اإلنسان خالل فرتة االنتخابات حيث ّ
يف ما يتعلق بالقضايا املتصلة بالعملية االنتخابية.
 ميكن أن توفر مراقبة االنتخابات دعماً غري مباشر للرتبية الوطنية وبناء اجملتمع املدين

الق�سم الثاين :دور املراقب الدويل:

أكدت مدونة قواعد السلوك للمراقبني ال ّدوليني لالنتخابات ،دور املراقبني الدوليني خالل مراقبة العملية االنتخابية أبرزها:
 توفر أعداد كافية من املراقبني الدوليني لضمان تواجدهم بصورة كافية يف أماكن االنتخاب وأنشطتها
 التمتع باالستقالل وعدم التحيز واملوضوعية واملهارات اللغوية واخلربة يف إدارة شؤون االنتخابات
 التواجد منذ بداية العملية االنتخابية
 ترتيب لقاءات سابقة والحقة لالنتخابات) مع مسؤويل احلكومة وقادة األحزاب واملرشحني واملنظمات غري احلكومية وغريهم)
ملعرفة ما إن كانت حقوقهم حتظى باالحرتام وما إن كانت لديهم شواغل بشأن العملية االنتخابية
إعالن مبادئ املراقبة الدوليّة لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك ملراقيب االنتخابات الدوليّني 27 ،تشرين األول  ،2005يف األمم املتحدة – نيويورك،
69
ترمجة املعهد الدميقراطي الوطين – لبنان( ناتايل سليمان ،نور األسعد والتدقيق مي األمحر).
إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات من قبل املنظمات املدنية وميثاق الشرف ملراقيب االنتخابات املدنيني احلياديي ،مببادرٍة من الشبكة
70
العاملية ملراقيب االنتخابات احملليني ( تضم الشبكة ممثلني عن الشبكات اإلقليمية احلالية للمنظمات واملبادرات اخلاصة باملراقبة احمللية واحملايدة لالنتخابات) ،مؤلفة من
 125عضواً ،جوهانسربغ ،جنوب أفريقيا ،يف  25-24أيار/مايو .2010
شبكات من دول إفريقيا ،آسيا ،أمريكا اللالتينية ،أوروبا ،الشرق األوسط ( اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات) ،وناشطون من دول عدة.
71
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 دراسة القوانني والبيئة األساسية ،التمتع حبرية التنقل والوصول إىل مراكز االقرتاع
 رصد االستعدادات السابقة لالنتخابات فرتة احلملة االنتخابية أي عملية تسجيل ،أي تثقيف املواطنني ،وسائل اإلعالم ،االقرتاع،
عد األصوات  ،نتائج االنتخابات ومتابعتها.
ومن جهة أخرى ،ال يقتصر دوراملراقب فقط على املراقبة وتقدمي املالحظات بل هو ملزم بالتقيد وااللتزام مبدونة قواعد السلوك اليت تنص
على املبادئ التالية:72
 احترام السيادة وحقوق اإلنسان العالمية :ينبغي على مراقيب االنتخابات أن حيرتموا سيادة الّدولة املضيفة ،فضالًّ عن حقوق اإلنسان
واحلريات األساسية لشعبها.
 احترام قوانين ال ّدولة وسلطة الهيئات االنتخابيّة :على املراقبني احرتام قوانني الدولة وسلطة اهليئات املسؤولة عن إدارة العملّية
االنتخابيّة .وعليهم التزام بأي توجيه من سلطات الّدولة ،احلكوميّة ،واألمنيّة ،واالنتخابيّة .ومن واجبهم أيضاً احملافظة على موقف حمرتم
يسجلوا إذا كانت قوانني ال ّدولة و/
جتاه املسؤولني عن االنتخابات والسلطات الوطنية األخرى .باإلضافة إىل ذلك ،على املراقبني أن ّ
أو املسؤولني عن االنتخابات ،أو أحكامهم ،أو أعماهلم ،تعرقل على حن ٍو غري مالئم تطبيق احلقوق املرتبطة باالنتخابات اليت يضمنها
القانون ،أو الدستور ،أو اآلليات ال ّدولية املطبّقة.
 الحفاظ على الحيا ّدية السياسية الكاملة طيلة الوقت :على املراقبني أن حيافظوا على احلياديّة السياسيّة الكاملة طيلة الوقت ،حتىّ
بالسلطات الوطنيّة ،أو األحزاب
للراحة يف ال ّدولة املضيفة .فمن
الضروري أال يكشفوا عن ّ
ّ
حني يقضون وقتاً ّ
أي حتيّز أو تفضيل يتعلّق ّ
املرشحني ،أو قضايا اإلستفتاء ،أو أي قضية مثرية للنّزاع يف العمليّة االنتخابيّة .ومن الضروري أال جيري املراقبون أي
السياسيّة ،أو ّ
الرموز ،األلوان،
نشاط يعترب متحيزاً ألي منافس
سياسي يف ال ّدولة املضيفة ،أو عائداً عليه بالكسب املتحيّز ،كارتداء أو عرض ّ
ّ
الشعارات احلزبيّة.
و ّ
أي عنص ٍر من العمليات االنتخابيّة ،مبا يف ذلك العمليّات السابقة
 عدم عرقلة العملّيات االنتخابية :ينبغي أال يعرقل املراقبون ّ
لالنتخابات ،واالقرتاع ،والفرز وجدولة النتائج ،والعمليات اجلارية بعد اليوم االنتخايب .بإمكان املراقبني أن يلفتوا نظر املسؤولني
االنتخابيينّ فوراً إىل عمليات اخللل واإلحتيال أو املشكالت اجلسيمة ،إال إذا منع القانون ذلك ،على أن يقوم بذلك بشكل ال يؤدي
إىل عرقلة العملية .ميكن للمراقبني أن يطرحوا أسئلة عن املسؤولني االنتخابيينّ  ،وممثلي األحزاب السياسية ،وبقية املراقبني ،داخل مراكز
اخلاصة ،طاملا أن املراقبني ال يعرقلون العملية االنتخابية .عند اإلجابة عن
االقرتاع ،كما ميكن أن جييبوا عن األسئلة خبصوص نشاطاهتم ّ
األسئلة ،جيب على املراقبني أال يسعوا إىل توجيه العملية االنتخابية .كما ميكنهم طرح أسئلة على الناخبني ،واإلجابة عن أسئلتهم،
لكن ال يسمح هلم بسؤاهلم عن املرشح/ة-احلزب الذي صوتوا له.
اهلوية
 تقديم التحديد المناسب للهويّة :على املراقبني أن يعرضوا ما يثبت هويّتهم ،حبسب بعثة مراقبة االنتخابات ،فضالً ّ
عما يثبت ّ
السلطات الوطنيّة األخرى.
وفقاً ملقتضيات السلطات الوطنية ،وعليهم تقدمي هذا اإلثبات إىل املسؤولني االنتخابيينّ و ّ
 الحفاظ على دقّة المراقبة واالحترافيّة عند استخالص النتائج :على املراقبني أن يضمنوا دقّة مراقباهتم كلّها .جيب على املراقبة
املهمة وغري املهمة ،وحت ّدد املخطّطات اليت ميكن أن تؤثر
أن تكون شاملةّ ،
فتسجل العوامل اإلجيابيّة والسلبية معاّ ،ومتيّز بني العوامل ّ
مييز بني
تأثرياً هائالً على نزاهة العمليّة االنتخابيّة .ينبغي أن يستند حكم املراقبني على أعلى معايري دقّة املعلومات وحياديّة التحليل ،و ّ
العوامل الذاّتية واملوضوعيّة .باإلضافة إىل ذلك ،على املراقبني أن يرتكزوا ،عند استخالص كافة استنتاجاهتم ،على األدلة الواقعية اليت
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ميكن إثباهتا وعدم استخالص نتائجهم قبل األوان.
شعب أو اإلعالم قبل أن تصدر البعثة تصريحها :على املراقبني أن حيجموا عن اإلدالء بأيّة تعليقات
 عدم اإلدالء بتعليقات أمام ال ّ
شخصية عن مراقبتهم أو استنتاجهم أمام وسائل اإلعالم  ،أو أفراد من الشعب ،قبل أن تصدر بعثة مراقبة االنتخابات تصرحياً ،إال يف
حال أمرت قيادة البعثة بغري ذلك حتديداً .ميكن للمراقبني أن يشرحوا طبيعة البعثة ،ونشاطاهتا ،وغريها من املسائل اليت تعتربها البعثة
مناسبة ،كما ينبغي أن حييلوا اإلعالم أو بقية األشخاص املهتمينّ باألمر إىل األفراد الذين توكلهم البعثة هذه املسؤولية.
 التعاون مع مراقبي االنتخابات اآلخرين :جيب أن يعي املراقبون وجود بعثات مراقبة االنتخابات األخرى ،سواء العامليّة منها أو احمللّية،
ويتعاونوا معها وفق تعليمات قيادة بعثة مراقبة االنتخابات.
 تساعد على حماية حقوق الناخبين وتساعد الناخبني املتوقع مشاركتهم يف االنتخابات على ممارسة خيارهم االنتخايب مبطلق احلرية
«مدونة قواعد السلوك للمراقبني ال ّدوليينّ لالنتخابات» ،ترمجة املعهد الدميقراطي الوطين ،لبنان ( ناتايل سليمان ،نور األسعد ،مراجعة وتدقيق مي
72
األمحر) ،األمم املتحدة ،نيويورك 27 ،تشرين األول  ،2005ص .1
املرجع نفسه ،ص 2
73







ومن دون أي متييز يف غري حملّه ،أو قيود غري معقولة ،ومن دون أي تدخل أو إكراه .فتسعى من هذا املنطلق إىل التشجيع على احرتام
سرية االقرتاع واحرتام حقوق الناخبني املؤهلني للتصويت ،مبن فيهم النساء والشباب والسكان األصليون وأفراد من األقليات احمللية
املهمشة ،يف أن يتسجلوا للتصويت وأن حيصلوا على املعلومات الكافية والوافية
وذوو االحتياجات اخلاصة وغريهم من الفئات السكانية ّ
باللغة اليت يفهموهنا لتسهيل عملية اختيار املرشح الذي يفضلونه من بني املشاركني يف املعركة السياسية عن وع ٍي وإدراك واملشاركة يف
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جوانب أخرى من العملية االنتخابية؛
السلوك الشخصي املناسب ،وحيرتموا غريهم ،مبا يف ذلك
الحفاظ على ّ
السلوك الشخصي المناسب :جيب أن حيافظ املراقبون على ّ
السلوك احملرتف
السليم يف عمليّات التفاعل الشخصي ،والتقيّد بأعلى درجات ّ
مراعاة ثقافات الدول املضيفة وعاداهتا ،وإصدار احلكم ّ
الراحة.
طيلة الوقت ،حتىّ يف أوقات ّ
االلتزام بمبدأ الالعنف التزاماً كامالً وتدعو مجيع املشاركني يف العملية االنتخابية إىل احرتامه ،وتتخذ اخلطوات العملية املمكنة كافة
للتقليص من احتمال اندالع أعمال عنف جراء االنتخابات.
خروقات مدونة قواعد السلوك :يف حال خرق مدونة قواعد السلوك ،ميكن لبعثة مراقبة االنتخابات أن جتري حتقيقاً يف املسألة .فإذا
املعين ،أو صرفه من البعثة.
تبني أن اخلرق خطري ،ميكن إجازة املراقبة من املراقب ّ
ٍ
السلوك ،ويفهمها
السلوك :على كل
تعهد بالتقيد بمدونة قواعد ّ
شخص يشارك يف بعثة مراقبة االنتخابات هذه أن يقرأ مدونة قواعد ّ
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ويوقع على ّتعهد بالتقيّد هبا.

يظهر اجلدول ادناه دور املراقب وسلوكياته:
الدور
توفرعدد كاف من املراقبني للقيام بأنشطة االنتخابات كافة
التمتع باالستقاللية واملوضوعية وعدم التحيز
التواجد منذ بداية العملية االنتخابية
لقاءات سابقة والحقة لالنتخابات
دراسة القوانني والبيئة األساسية
حرية التنقل والوصول إىل مراكز االقرتاع
رصد االستعدادات السابقة لالنتخابات(احلملة االنتخابية ،تثقيف املواطنني ،وسائل اإلعالم ،االقرتاع،
عد األصوات ،ونتائج االنتخابات ومتابعتها).
السلوكيات
احرتام السيادة وحقوق اإلنسان العاملية
احرتام قوانني ال ّدولة وسلطة اهليئات االنتخابيّة
احليادية السياسية الكاملة طيلة الوقت
احلفاظ على ّ
عدم عرقلة العملّيات االنتخابية

تقدمي التحديد املناسب للهويّة
احلفاظ على دقّّة املراقبة واالحرتافيّة عند استخالص النتائج
إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات من قبل املنظمات املدنية وميثاق الشرف ملراقيب االنتخابات املدنيني احلياديي  ،2010مببادرٍة من
74
الشبكة العاملية ملراقيب االنتخابات احملليني ،املرجع السابق.
السلوك للمراقب ال ّدويل لالنتخابات (األمم املتحدة) ،وملحق رقم  2تعهد مراقب االنتخابات
75
جتدون مرفقاَ ملحق رقم ّ ،1
تعهد مرفق مبدونة قواعد ّ
(الشبكة العاملية ملراقيب االنتخابات احملليني).

69

الدليل التدريبي حول االنتخابات
اجلزء النظري
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عدم اإلدالء بتعليقات أمام املواطنني أو اإلعالم
التعاون مع مراقيب االنتخابات اآلخرين
محاية حقوق الناخبني من دون أي متييز
السلوك الشخصي املناسب
احلفاظ على ّ

االلتزام مببدأ الالعنف

خروقات مدونة قواعد السلوك
السلوك
تعهد بالتقيد مبدونة قواعد ّ
تقوم اجلهات املعنية مبراقبة االنتخابات برصد وحتليل املعطيات املتعلقة جبوانب العملية االنتخابية كلها ،وكذلك بالسياق السياسي األوسع
كل جانب من جوانب العملية االنتخابية،
الذي يؤثّر على طابع االنتخابات ونوعيتها .ويف حال تع ّذر اجلهات املعنية احملايدة برصد ّ
فيجدر هبا أن تراقب يف أمهية العوامل السائدة ما قبل االنتخابات وما بعدها ،وأن تضع إجراءات اليوم االنتخايب يف السياق املوازي للعملية
االنتخابية وللبيئة السياسية احمليطة هبا ،وكل ذلك من أجل السري يف سبيل حتقيق الشفافية ودميقراطية االنتخابات.
الفقرة الأوىل :مهام املراقب الدويل قبل يوم االقرتاع:

على املراقبني االطالع وتقييم بعض اجلوانب األساسية اليت تسبق يوم االقرتاع وأبرزها:
 مضامني اإلطار القانوين اليت تتألّف من أحكام الدستور ،والقوانني ،واملوجبات املنصوص عليها يف املعاهدات ،وااللتزامات الدولية
األخرى ،والقواعد ،واألنظمة املرتبطة باالنتخابات ،وسبل تطبيقها.76
 مدى حيادية هيئة إدارة االنتخابات والنشاطات احلكومية املتصلة هبا ،وشفافيتها وفعاليتها ،وآلية تعيني األعضاء يف هيئة إدارة
االنتخابات وتوكيلهم هلذه املهمة.
 ترسيم الدوائر االنتخابية.
 تسجيل األحزاب السياسية واملرشحني ،واملبادرات املطروحة لالستفتاء ،وشروط األهلية للمشاركة يف االنتخابات اقرتاعاً وترشحاً.
 تقيّد األحزاب السياسية باملوجبات القانونية واملقتضيات األخرى املتعلقة مبسائل مثل اختيار املرشحني وتنظيم احلمالت وإقرار مواثيق
الشرف.
 اإلجراءات املتعلقة بتمويل األحزاب السياسية واملرشحني واإلنفاق االنتخايب ،واإلشراف عليها.
أي احنياز سياسي ،أو استغالهلا ملصلحة أحزاب معيّنة أو
 إنفاق موارد الدولة يف سياق االنتخابات مبا يفرتض ذلك توزيعها من دون ّ
مرشحني .
 سلوكيات القوى األمنية وموظفي الدولة عند تعاطيهم بالشؤون اإلدارية ،كإصدار إجازات وتراخيص لشغل قاعات االجتماعات
وأماكن التجمعات السلمية والقيام بنشاطات احلملة مثل املهرجانات واملسريات ولصق املواد الدعائية.
حق األحزاب السياسية واملرشحني ومؤيّدي املبادرات املطروحة لالستفتاء أو معارضيها يف استخدام
 الشروط واملمارسات اليت ترعى ّ
وسائل اإلعالم.
 الشروط واملمارسات املتعلقة بوسائل اإلعالم اخلاضعة للدولة والرمسية واخلاصة عند نقل األخبار عن األحزاب السياسية واملرشحني
ومؤيّدي املبادرات املطروحة لالستفتاء أو معارضيها ،مبا فيها تلك املتعلقة برصد كمية ونوعية التغطية اإلعالمية اليت حيظى هبا
املشاركون يف املعركة االنتخابية ،ومدى تغطية القضايا املتعلقة خبيارات الناخب يف االنتخابات أو بعمليات االستفتاء.
بكل حرية دعماً لناخبني
 قدرة األحزاب السياسية واملرشحني ومؤيّدي املبادرات املطروحة لالستفتاء أو معارضيها على تنظيم محالهتم ّ
حمتملني.
إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات من قبل املنظمات املدنية وميثاق الشرف ملراقيب االنتخابات املدنيني احليادي ،اإلجراءات اخلاضعة
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للمراقبة والشروط املقبولة ،املرجع السابق.











املهمشة عادةً ،على استقاء املعلومات الدقيقة والوافية
قدرة الناخبني احملتملني ،مبن فيهم السكان األصليون والفئات السكانية األخرى ّ
وتل ّقيها (بلغة األقليات أيضاً) اليت يبنون عليها خياراهتم يف االنتخابات.
بكل دقة
قدرة األشخاص املؤهلني على تسجيل أمسائهم من أجل اإلدالء بأصوات هم واحلرص على إدراج املعلومات املطلوبة منهم ّ
ضمن سجالت الناخبني والقوائم االنتخابية.
الرتشح وأنصارهم للعنف والرتهيب والرشوة والثأر بسبب
تعرض الناخبني احملتملني واألشخاص املزمعني على ّ
احلرص على عدم ّ
خياراهتم االنتخابية ،مبا يف ذلك قدرهتم على أن حيظَوا من عناصر الشرطة والقوى األمنية األخرى وهيئة املدعني العامني واحملاكم
فعالة ومتكافئة.
حبماية قانونية ّ
يتسجل الناخب ويديل بصوته ،وكذلك
نشر التوعية املناسبة بني الناخبني ،على يد الوكاالت الرمسية حتديداً ،حول أين ومىت وكيف ّ
حول الضمانات اليت تصون سرية االقرتاع.
توزع مواقع االقرتاع يف األماكن املناسبة وسهولة الوصول إليها.
 ّ
إصدار أوراق االقرتاع واملواد االنتخابية احلساسة األخرى وتوزيعها على أقالم االقرتاع ،مثّ إعادة مجعها وحفظها.
كل مرحلة من مراحل تنفيذ القرارات املتخذة بشأن استعمال التقنيات اإللكرتونية يف جماالت إعداد سجالت
عملية صوغ السياسات و ّ
الناخبني وإجنازها ،وإمتام التصويت اإللكرتوين وجدولة النتائج وسواها من اإلجراءات اإللكرتونية احلساسة.
استمرارية العمل بالتقنيات االنتخابية ،ومدى مالءمتها للظروف وفعاليتها مقارنةً بكلفتها.

الفقرة الثانية :مهام املراقب الدويل يوم االقرتاع

على املراقبني الدوليني السعي إىل تغطية أكرب عدد ممكن من مراكز االقرتاع يف يوم االنتخاب إىل حني االنتهاء من التصويت .وينبغي هلم
إيالء اهتمام خاص مبراعاة املبادئ األساسية التالية حيث خيتلف تطبيقها أوعدم تطبيقها تبعاً للقانون االنتخايب لكل بلد:
77
  التأكد من عرض صناديق االقرتاع الفارغة وختمها قبل بدء عملية االقرتاع.
 حضورعملية فتح صناديق االقرتاع واملشاركة يف اإلجراءات التنفيذية لفتحها أمام الناخبني.
 حضورعملية االقرتاع منذ بدايتها وحىت هنايتها.
 التأكد من التجهيزات اللوجستية يوم االقرتاع ( العازل ،احلرب ،األوراق.).....
 تواجد األجهزة األمنية يف حميط مركز االقرتاع ،ما يشكل طمأنينة للناخبني.
 كيفية تعاطي هيئة القلم مع املندوبني والناخبني داخل قلم االقرتاع.
 التحرك حبرية داخل قلم االقرتاع أي الدخول واخلروج منه دون التأثري على سري العملية االنتخابية.
 توفر مراكز االقرتاع بالتجهيزات الضرورية والالزمة لذوي االحتياجات اإلضافية.
 اإلطالع على الكشوف االنتخابية والتأكد من تطابق النسخة املعلقة مبقر قلم االقرتاع مع النسخة املوجودة مع رئيس هيئة القلم.
 التنسيق مع اهليئة املنظمة لالنتخابات واحلصول منها على املعلومات املطلوبة حول العملية االنتخابية مثل املالحظات واالستفسارات
اليت يرصدها املراقب خالل قيامه بدوره.
 اصدار تقارير وتصرحيات حول سري العملية االنتخابية مع االلتزام مبعايري احلياد والشفافية.
 خماطبة الناخبني واملرشحني وتسجيل مالحظاهتم على سري العملية االنتخابية بشرط أال يؤثر ذلك على قرارهم يف االقرتاع أو يعرقل
عمل هيئة القلم.
 احلديث مع وسائل اإلعالم على ان يتم ذلك دون اإلخالل بالقواعد املنظمة لسلوكيات وادوار املراقبني.
الفقرة الثالثة :مهام املراقب الدويل عند عملية الفرز و�إعالن النتائج:

بعد االنتهاء من عملية االقرتاع وإقفال مراكز االقرتاع امام الناخبني على املراقبني الدوليني ،حضور ومراقبة عملية عد وفرز األصوات قبل
دليل مراقبة االنتخابات احمللية »،مشروع صوت الناخب» ماعت للدراسات احلقوقية والدستورية وميب ،حترير وإشراف أمين عقل ،إصدار مركز ماعت
77
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إعالن النتائج ،وذلك بتوفر املعايري اآلتية:
 ضرورة التواجد عند هناية االقرتاع وفتح الصندوق لبدء عملية عد األصوات .
 تطابق عدد األوراق املوجودة داخل الصندوق مع عدد التوقيعات يف كشوف الناخبني عند رئيس هيئة القلم.
 أن تكون عمليات عد األصوات والتحقق منها وإبالغ النتائج واالحتفاظ بالوثائق الرمسية آمنة ونزيهة.
 فرز األوراق االنتخابية لفصل البطاقات الصحيحة والبطاقات امللغاة ،على ان يتطابق عدد البطاقات الصحيحة وعدد البطاقات امللغاة
مع إمجايل عدد البطاقات املوجودة بالصندوق ومع عدد التوقيعات يف كشوف الناخبني.
 رصد ومراقبة عدد من اإلنتهاكات:
 إجراءات فرز غري صحيحة
 هتديد أو الضغط على مسؤويل الفرز أو املراقبني
 منع املراقبني من املشاركة يف عملية الفرز
 عدم تسجيل اعرتاضات أو شكاوى املراقبني أو مندويب املرشحني
 أي خطأ يف عملية احتساب وجتميع األصوات
 اختالف النتائج النهائية عن نتيجة الفرز.
  عدم خماطبة وسائل اإلعالم بشأن تقييم االنتخابات أو احلكم عليها أو على نتيجتها.
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الباب الرابع:

مراقبة االنتخابات على ال�صعيد اللبناين

منذ تأسيسها يف العام  1996ناضلت “اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات” لرتسيخ حق اجملتمع املدين مبراقبة
ومواكبة سري العملية االنتخابية يف لبنان .فدأبت ،ومببادرة من أعضائها ،ومتطوعيها وأصدقائها على مراقبة العمليات االنتخابيّة
كافة اليت توالت على خمتلف الصعد النيابيّة والبلديّة والنقابيّة واجلامعية ،فراكمت جتارب فريدة من نوعها يف هذا اجملال ،ما عزز
قدراهتا يوماً بعد يوم على تطوير أساليبها لتأمني أعلى درجة من املراقبة الفعالة .ولتعميم جتربتها على الصعيد احمللي اطلقت
اجلمعية «التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات» العام  2005والذي يضم ما يفوق عن  60مجعية من هيئات اجملتمع املدين
وشراكة  8جامعات.
مرة يف تاريخ لبنان ،احلق
ومع تطور هذه التجربة الرائدة ،أعطى املشرع اللبناين ،ويف املادة  20من القانون رقم  2008/25ألول ّ
للمجتمع املدين مبراقبة العملية االنتخابيّة.
الف�صل الأول� :إدارة عملية املراقبة ،جتربة مراقبة االنتخابات النيابية العام 200978

هتدف عملية مراقبة االنتخابات إىل رصد املخالفات والتدقيق يف مضموهنا وتوثيقها من قبل املراقبني منذ تاريخ بدء احلمالت
االنتخابية وحىت البت بآخر طعن يف اجمللس الدستوري؛ وهي تشمل إدارة االنتخابات واحلمالت االنتخابية والتغطية اإلعالمية
باإلضافة إىل رصد أداء الناخبني مما يسهل إعداد برامج توعية يف املرحلة املقبلة .ولتحقيق هذا اهلدف ،عملت «اجلمعية» ويف
إطار التحالف اللبناين ملراقبة االنتخابات على تطوير منهجية فعالة إلدارة هذه العملية من خالل وضع اسرتاتيجية مراقبة ،تستند
إىل بنود القانون االنتخايب اللبناين واملعايري الدولية لدميقراطية االنتخابات واملراسيم والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والقرارات
الصادرة عن هيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية يف ما يتعلق باالنتخابات ،مستهدفة الفئات اآلتية:
.1
.2
.3
.4
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1وزارة الداخلية والبلديات مبا فيها هيئة اإلشراف وجلان القيد والبلديات واجلهات األمنية :مراقبة آليات التنظيم واألداء
واملهل الزمنية قبل وخالل وبعد يوم االقرتاع.
2املرشحون واللوائح واالحزاب السياسية :مراقبة االمتثال للقانون يف الرتشح واإلنفاق االنتخايب واإلعالم واإلعالن
االنتخايب
3وسائل اإلعالم :مراقبة االمتثال للقانون واملساحات اإلعالنية والدعاية وحمتوى الرسائل اإلعالمية
4الناخبون :مراقبة االمتثال للقانون ونوع األسئلة االستعالمية اليت يطرحوهنا ونوع املخالفات اليت يرصدوهنا

جمموعة وثائق متعلقة مبنهجية إدارة عملية مراقبة االنتخابات النيابيّة 2009

الق�سم الأول :ا�سرتاجتية املراقبة� ،آلية التن�سيق وفريق العمل:

 -انطلقت اسرتاتيجية املراقبة العام  2009من احملاور األربعة الواردة يف الرسم البياين التايل:

75

فبعد دراسة معمقة لقانون االنتخاب رقم  2008/25ومراجعة املعايري الدولية ،واملراسيم والتعاميم الالحقة الصادرة عن وزارة
الداخلية والبلديات وهيئة اإلشراف على احلمالت االنتخابية ،ارتأت اجلمعية ختصيص أربعة حماور رئيسيّة لعملها ،ومتّ تطوير 267
معياراً يغطي مستويات املراقبة كافة قسمت على الشكل اآليت:





إدارة االنتخابات (وزارة الداخلية وهيئة اإلشراف وجلان القيد والبلديات واجلهات األمنية والسلطات القضائية) 181 :معياراً
احلمالت االنتخابية للمرشحني واللوائح واألحزاب السياسية 41 :معياراً
التغطية اإلعالمية 27 :معياراً
أداء الناخبني 18 :معياراً

وبعد حتديد هذه املعايري متّ حتويلها إىل لوائح تدقيق استعانت هبا املنسقية العامة للتأكد من مشولية عملية املراقبة وعدم استثناء
أي مستوى من املستويات اليت مت رصدها .كما متّ اعتماد هذه املعايري لتطوير أدوات التوثيق والتدقيق والتقارير األسبوعية ليتم
استخدامها من خالل املراقبني يف الدوائر والفريق املركزي تأميناً ألعلى مستويات العمل والتنسيق وفقاً للجداول املرفقة هبذا الدليل
( ملحق رقم ) 4
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الق�سم الثاين :ا�ستقطاب املتطوعني وانتقا�ؤهم لالنتخابات النيابية العام :2009

ملا كانت عملية املراقبة تتطلب جهوداً جبارة لتغطية الدوائر االنتخابية كافة املوزعة على مجيع األراضي اللبنانية ،وخصوصاَ مع
إجراء االنتخابات النيابيّة يف ظل القانون رقم  ٢٠٠٨/٢٥الذي نص وألول مرة يف تاريخ االنتخابات يف لبنان على إجراء
االنتخابات النيابيّة يف يوم واحد ،فكان ال بد من عملية استقطاب وتدريب دقيقة الختيار أفضل املراقبني.
وبالفعل جنحت «اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات» و»التحالف اللبناين ملراقبة االنتخابات» ،باستقطاب وانتقاء
أكثر من  3000مراقب/ة لتغطية الدوائر االنتخابية كافة باعتماد آلية تنسيق فعالة للقيام هبذه املهمة.
انطلقت عملية االستقطاب من هيكلية املكتب الرئيسي ملشروع املراقبة ،فتم تعيني مسؤول ضمن وحدة االستقطاب والتدريب اليت
اضطلعت مبسؤولية رئيسية وهي تأمني االتصال والتواصل مع املنسقيني كافة يف املناطق واالجتماع هبم بشكل دوري الستقطاب
املتطوعيني وانتقاء األفضل من بينهم ،آخذين باالعتبارمعايري صارمة لناحية عدم انتماء املراقبني ألي مكنة انتخابية للمرشحني أو
األحزاب السياسية ما يضمن استقالهلم التام وحياديتهم الكاملة يف مراقبة العملية االنتخابية.
فتم حتضري لقاءات عامة يف املناطق دعي إليها املواطنون ،ومت إجراء معارض انتخابية يف العديد من اجلامعات خصوصاً املشارك
منها يف التحالف اللبناين ملراقبة االنتخابات ،وذلك هبدف استقطاب العدد األكرب من املتطوعني ،فتم شرح عملية املراقبة
واستعراض عمل اجملتمع املدين ونشاطاته يف هذه العملية بالرتكيز على أمهيتها القصوى لناحية ضمان نزاهة االنتخابات وحقوق
الناخبني .وقد أبدى العديد من املشاركني يف هذه اللقاءات اهتمامهم ،فتم إخضاعهم لثالث دورات تدريبية متخصصة حول
مراقبة االنتخابات والقوانني االنتخابية واسرتاجتية املراقبة املعتمدة إلعدادهم بأفضل ما ميكن من خالل منهجية تدريب تشاركية
خيترب من خالهلا املتطوع متارين عديدة تعكس حاالت قد يتعرض هلا أثناء املراقبة فضالً عن استعراض وسائل املراقبة والتوثيق
والتقرير اليت سوف يستعملها ،ناهيك عن نظام التبليغ الطارئ الذي استحدثته اجلمعية للتبليغ عن املخالفات الطارئة عرب الـ
« ”SMSفيكون على أعلى درجة من اجلهوزية يوم االستحقاق االنتخايب.
وبعد االنتهاء من عملية التدريب ،إجتمع املنسقون ومساعدوهم بوحدة التدريب املركزية لتقييم مستوى املتطوعني وجهوزيتهم،
متطوع على “تعهد المراقب” الذي ينص على
فتم اختيار األفضل من بينهم لتشكيل فريق املراقبة يف تلك الدائرة حيث يوقع كل ّ
أن حيرتم أصول ومعايري املراقبة خصوصاً لناحية احلياد وعدم االحنياز ألي طرف ومراقبة اجلميع بالتساوي والتبليغ عن املخالفات
االنتخابية بشكل ش ّفاف ونزيه.
وقد أدى جناح هذه اآللية الالمركزية يف استقطاب وتدريب املتطوعيني إىل تأمني العدد املطلوب والكفوء من أجل مراقبة العملية
االنتخابية.
ويف ما يأيت الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا املراقب واملعايري الرئيسية اليت جيب أن يلتزم هبا أثناء املراقبة.79
•على املراقب االلتزام مبجموعة من املعايري والصفات:
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احرتام سرية املعلومات ومصادرها وعدم التصريح عنها
التمتع بالقدر الكايف من املوضوعية
التعامل مع عملية املراقبة حبيادية تامة
التعامل مع القوى السياسية واملرشحني والقوى األمنية بلياقة واحرتام
إكتساب ثقة اجملتمع احمللي وكافة القوى والكيانات االجتماعية والسياسية
العمل بروح اجلماعة وااللتزام بالوقت
احرتام القانون واألنظمة املرعية اإلجراء واملعايري الدولية لالنتخابات.
«دليل املراقب» ،اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات.2009 ،

•يحُ ّذر على املراقب أن:80
 يعلن عن حتيزه والتعبري عن ذلك يف أي وقت وإظهار أي حتيز أو تفضيل ألي من القوى السياسية املتنافسة.
 توزيع منشورات او برامج انتخابية أو املشاركة يف الدعاية االنتخابية ألي مرشح/ة ما أو جمموعة مرشحني.
 املشاركة يف جتمعات ونشاطات ومهرجانات انتخابية ملرشح ما او جملموعة مرشحني.
 محل أو وضع أي إشارات تدل على انتماءات سياسية وأو طائفية.
 اإلدالء بتصرحيات إعالمية خالل يوم االنتخاب.
 التعبري عن رأيه باحلمالت االنتخابية إجياباً أو سلباً لوسائل اإلعالم.
 التعليق على خيارات الناخبني.
 سؤال الناخبني عن خياراهتم يوم االنتخاب وملن سيقرتعون أو ملن اقرتعوا.

•مهام املراقبني خالل الفرتة التي ت�سبق يوم االقرتاع

 -1على املستوى العام:
االطالع على قانون االنتخابات رقم 2008/25
اإلطالع على كافة التعاميم والقرارات اليت تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات ذات العالقة بالعملية
االنتخابية النيابية مبا فيها ما يصدر عن «هيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية».
اإلطالع على دليل املدرب
االطالع على دليل الناخب
التنسيق مع اخلرباء يف الشؤون االنتخابية ومع اإلعالميني والقانونيني.
التأكد من التزام املؤسسات الرمسية جلهة عدم تدخلها يف العملية االنتخابية لصاحل طرف ،أو جلهة ما التأكد
من تطبيق القوانني املنظمة للعملية االنتخابية.
التأكد من التزام اجلهات الرمسية ذات العالقة يف توفري األجواء الصحية املطلوبة لتمكني املواطنني من التعبري
عن آرائهم حبرية ومن دون أي ضغوط.
متابعة اإلمكانيات املتوفرة للمرشحني وقياسها يف محالهتم االنتخابية وقدرهتم على إيصال براجمهم للناخبني.
 - 2على املستوى احمللي:
التنسيق على املستوى احمللي مع خرباء يف الشؤون االنتخابية ومع اإلعالميني والقانونيني.
القيام باتصاالت مع هيئات اجملتمع احمللي والنقابات واجلامعات.
التعرف إىل احملافظ والقائمقام ورئيس البلدية واملخاتري يف الدائرة االنتخابية.
فتح قنوات اتصال مع املرشحني ومع ماكيناهتم االنتخابية.
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توزيع املنشورات كافة املتعلقة بتفصيالت العملية االنتخابية واملتعلقة بعملية املراقبة.
مجع معلومات حول املرشحني واحلمالت االنتخابية والتأكد من التزامهم القوانني املرعية اإلجراء.
متابعة كيفية تعاطي التيارات والقوى واألحزاب السياسية مع االنتخابات.
متابعة الصحافة احمللية ورصد عملية تغطيتها للحمالت االنتخابية للمرشحني.
التأكد من سالمة لوائح الشطب وتسجيل أي نواقص فيها.
متابعة تعاطي اجلهات الرمسية والعسكرية ذات العالقة بالعملية االنتخابية مع املرشحني واملواطنني.
رصد املخالفات اإلعالنية واإلعالمية للمرشحني وتسجيلها.

اجلزء النظري

رصد عملية اإلنفاق االنتخايب للمرشحني.
العمل على حتويل مكتب املراقبة إىل مركز خمتص بالشؤون االنتخابية عرب تقدمي املعلومات كافة ملن هو
حباجة إليها.
التدريب والتمكني ليكون املراقب على جهوزية تامة لليوم االنتخايب.
التعرف ميدانياً على مراكز االقرتاع وحميطها.
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التأكد من أن املرشحني نشروا موادهم الدعائية يف األماكن املخصصة لذلك.
التأكد من عدم تعليق أو لصق أي إعالن أو صور للمرشحني خارج األماكن املخصصة لإلعالنات ،أو
أن يعلّق مرشح/ة ما أو يلصق إعالناً أو صوراً على األماكن املخصصة لغريه ،اليت سبق للسلطات احمللية
حتديدها طيلة الفرتة االنتخابية.
التأكد من عدم استخدام املرافق العامة والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة واجلامعات والكليات واملعاهد
واملدارس الرمسية واخلاصة ودور العبادة ،ألجل إقامة املهرجانات واللقاءات االنتخابية ،أو القيام بإلصاق
الصور وبالدعاية االنتخابية فيها.
•مهام املراقبني يوم االقرتاع
 التأكد من عدم إقامة مهرجانات وجتمعات بالقرب من مراكز االقرتاع.
 التأكد من مدى التزام اجلهات الرمسية ذات العالقة يف توفري األجواء السليمة املطلوبة لتمكني املواطنني بالتعبري عن خياراهتم
حبرية وبدون أية ضغوط.
 التأكد من تطبيق القوانني املنظمة للعملية االنتخابية من طرف اجلهات احلكومية (هل يتم التعامل مع كل املرشحني واملرشحات
والقوى السياسية على قدم املساواة؟ هل يتم تطبيق القانون؟).
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متارين ك�سر اجلليد والتن�شيط
متارين تطبيقية
�شرائح العر�ض

الدليل التدريبي حول االنتخابات

تقنيات ومواد التدريب� -إعداد املدربني

الدليل التدريبي حول االنتخابات

التدريب � /إعداد املدربني – تقنيات ومواد التدريب
إن التدريب التفاعلي هو عملية إحداث تغيري يف معارف ،معلومات ،مهارات ،سلوك ،اجتاهات ،املشاركني هبدف متكينهم من استغالل طاقاهتم
وخرباهتم ما يساعدهم على أداء دورهم بفعالية .والتدريب هو عملية تطوير منظمة تتضمن إجراءات خمططة لتنمية القدرات ورفعها يف مجيع املستويات
(الفرد ،اجلماعة واملنظمة) ككل لإلرتقاء بالكفايات (املعرفية ،املهارية واالجتاهية) للوصول إىل درجات عالية من الكفاءة واملهارة.
للتدريب محاور ثالثة رئيسية تطبق على مختلف المواضيع:

اجلزء التطبيقي

التدريب التفاعلي
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اك�ساب
معرفة

تغري
قناعات

اك�ساب
مهارة

خ�صائ�ص التدريب

للتدريب خصائص تساهم يف تطوير الفرد واجملموعة على ٍ
حد سواء
نشاط خمطط خيضع للتنظيم والرقابة.
عملية تعلم مرتبطة باخلربة والتطبيق.
يرتبط باجلهد واالستعداد.
يرتبط باحتياجات اجملموعة.
يسعى إىل التغيري يف مستويات املعرفة ،املهارة واالجتاهات
يركز على الفرد واجملموعة.
يهدف إىل حتسني األداء حاضراً ومستقبالً.
قواعد التدريب التجريبي

للتدريب التجرييب أربع قواعد أساسية هي:
التحليل :حتديد النتائج الرئيسية املتوقعة من التدريب.
التطوير :تطوير واختبار ومراجعة التدريب
		
التنفيذ:

تنفيذ التدريب.

التحسين :متابعة نتائج التدريب وإجراء التعديالت الالزمة
ت�صميم جل�سات التدريب

اجللسة التدريبية هي جمموعة من األنشطة والتوجيهات تتضمن عناصر وموضوعات تدريبية حمفزة تساعد يف تفعيل عملية التعلم واكتساب املهارات.
أما مراحل تصميم اجللسات:
		
ç çالتخطيط

حتديد اهلدف – حتديد املهارات – حتديد وسائل العرض

		
ç çاإلعداد

مجع املعلومات – معرفة املتدربني – ختطيط املهمة – حتديد نقطة البداية يف التدريب.

ç çالتقييم

إعداد األسئلة املتعلقة باملوضوع – تطوير وسائل إلثارة التساؤالت.

ç çإدارة الوقت

وضع الربنامج ،االلتزام باجلدول الزمين للجلسة ،إدارة وقت اجللسات

�أ�ساليب التدريب

يقصد بأساليب التدريب الطرق واألنواع اليت يتم من خالهلا عرض املادة التدريبية وهي:
أساليب العرض:نقل املعلومات واملعارف للمتدربني ( مثال :تقدمي اهداف الدورة وبرناجمها .)...هي وسيلة اتصال يف اجتاه واحد بني املدرب واملتدرب.
المحاضرة:تقدمي عرض كبري من املعلومات يف وقت قصري .عادة يكون االتصال يف اجتاه واحد .يقدم املدرب احملاضرة واجلمهور يستمع ويسجل
النقاط.
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شرائح العرض اإليضاحي يتم استخدامه لتقدمي طريقة أو مهارة معينة .يتاح للمتدربني الفرصة لرؤية النتائج املباشرة للمهارة احملددة .إما مباشرة
حيث يقوم املدرب بأداء املهمة املطلوبة أمام املتدربني أو ميكن ان يتم باستخدام تقنيات مسعية بصرية (شرائح مصورة ،فيديو ،فيلم.).....،
المناقشات يتم طرح موضوع ما من قبل املدرب وتتم مناقشته بشكل تشاركي مع املتدربني للوصول إىل استنتاجات ومقرتحات.
دراسة الحالة تتضمن اختباراً تفصيلياً لوضع حمدد ،قد يكون واقعياً .ينمي املتدربون مهاراهتم يف التفكري والتحليل واإلستنتاج حول املبادئ النظرية
والتطبيقية.
لعب األدوار يضع املدرب إطاراً افرتاضياً أو حقيقياً أمام املتدربني ويتم إعطاؤهم اخللفية الضرورية وبعض األفكار حول كيفية تنظيم أدوارهم دون
وجود أي نص او حوار حمدد بل يتم توليد ذلك أثناء لعب األدوار.
العصف الذهني توليد األفكار والتشجيع على اإلبتكار حيث يتم تقدمي موضوع أو مشكلة للمتدربني ويطلب منهم حلها ،ويتم تشجعهم على
طرح أفكارهم بكل حرية للوصول إىل أفكار أو حلول مناسبة.

اجلزء التطبيقي

مجموعة المناقشة يتم حتويره من أسلوب العصف الذهين وهو يهدف إىل توليد نقاشات تقود إىل أفكار جديدة وحلول على أساس نقاشات
جمموعات صغرية.
الدراما يتطلب اإلعداد هلذا النوع :حتديد اهلدف ،إعداد النص املناسب لتحديد اهلدف والذي يتالءم مع الفئة املستهدفة ،إجراء عروض جتريبية
(بروفات) ،إجراء العرض الدرامي حبيث يركز املتدربون على اجلوانب املطلوبة ،مث املناقشة بعد هناية العرض.
األلعاب والتمارين تساهم يف خلق أفكار من خالل اللعبة ،وتبعاً لعناصر معينة :جيب أن ال تستخدم األلعاب فقط للمرح وملء الفراغات ،اإلعداد
أللعاب ومتارين جديدة ،وضوح إطار اللعبة أو التمرين ،إعطاء قدر كاف من الوقت بعد اللعبة ملناقشة النتائج.
القصة غير الكاملة يتم سرد قصة غري مكتملة وعلى املتدربني أن يتصوروا احلل ،ترسخ املفاهيم واألفكار بشكل قوي يف أذهان املتدرب وتقوي
االبتكار واخليال لديه ،وهي تتطلب إعداداُ جيداً.
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الزيارات الميدانية التدريب عن طريق املشاهدة الفعلية ملوقع من مواقع العمل يؤدي فيه عمليات ادارية أو تطبيقية تدخل ضمن موضوع الربنامج
التدرييب.
مجموعات العمل التدريب عن طريق اعطاء مهمة معينة جملموعة من املتدربني ليعملوا هبا لفرتة حمددة مث يقوم فرد من اجملموعة بعرض هذا العمل
أمام اجملموعات األخرى.يشجع هذا األسلوب كل متدرب للمشاركة يف إبداء رأيه ،خاصة اخلجول منهم وكذلك ينمي روح الفريق ويساعد على
زيادة التنسيق بني أفراد اجملموعة أثناء عملية النقاش فيما بينهم واثناء العرض.
األسئلة واألجوبة التدريب عن طريق طرح أسئلة مرتبطة مبوضوع التدريب على املدربني من قبل املدرب .هذه الطريقة تقوي التفاعل واحلوار بني
املشاركني واملدرب وبالتايل تكسر احلواجز امام املشاركني األقل كالماُ او اخلجولني.
محاكاة التدريب عن طريق احملاكاة ،أي اختيار املوضوع وتطبيقه على األرض ،اختيار األدوار ،حتويل قاعة التدريب إىل مكان يشبه احلالة اليت يتم
تطبيقها .مثالً :يف حال كان املوضوع عن مراقبة االنتخابات ،يتم حتويل القاعة إىل قلم اقرتاع ،وضع عازل للتصويت ،توزيع األدوار( رئيس قلم،
مراقب ،ناخب)..../
الغناء التدريب عن طريق تأليف أغنية مرتبطة مبوضوع التدريب من قبل املشاركني ،ميا يسهل استيعاب الفكرة و تبقى معلقة يف أذهان املشاركني
بعد حفظ األغنية.
�أ�سمع �أن�سى �أرى �أتذكر �أطبق �أتعلم

كونفو�شيو�س

املواد التدريبية لور�شة العمل
قاعة التدريب

األخذ باالعتبار مكان التدريب أي قاعة التدريب:
اهلدوء واالنعزال عن احمليط اخلارجي من أجل تأمني القدرة على االستماع ومواكبة التدريب من دون أي تشويش خارجي
املساحة الواسعة من أجل تأمني حرية احلركة للمدرب وجملموعات العمل خالل التدريب .وهنا ،ميكن اتباع عدة طرق جللوس املشاركني
ووقوف املدرب ،منها:
خيتار املدرب مكاناً ليقف به يف القاعة وجيلس املشاركون بوجهه على شكل  .U Shapeجيب أن يقف املدرب إىل جانب اللوح القالب
الثابت يف مكانه ،بشكل يتمكن يف الوقت نفسه من التدوين عليه ومتكني املشاركني من قراءة املعلومات.
خيتار املدرب مكاناً ليقف فيه يف القاعة ،ويتوزع املشاركون إىل جمموعات صغرية يف القاعة.
يعود للمدرب اختيار طريقة اجللوس كما هو يريد ،وهو ليس ملزماً باعتماد طريقة معينة.
اإلضاءة واإلنارة اجليدة ،إن الضوء ينشط املتدربني واإلضاءة السليمة تساعد على الرتكيز
طاوالت ومقاعد مرحية حبيث تؤمن الراحة يف اجللوس وخاصة أن التدريب ميتد ليوم كامل أو لعدة أيام متتالية
التهوئة اجليدة كوهنا تساعد باستمرار الطاقة والنشاط لدى املتدربني وختفف من التكاسل والنعاس أثناء التدريب

85

الدليل التدريبي حول االنتخابات
اجلزء التطبيقي

86

الأدوات اللوجي�ستية املرفقة للتدريب

ساعة حائط لضبط الوقت توضع يف مكان مواجه للمدرب
سلة األسئلة حيث يستطيع املتدربون من وضع أسئلة من خارج موضوع التدريب وموجهة للمدرب أو املنظمة القيّمة على التدريب
جهاز العرض اإللكرتوين ()LCD Projector
شاشة العرض ()Screen
لوحة أوراق قالبة Flip Chartعدد  2باإلضافة إىل رزمة أوراق إضافية
حاسوب حممول
وصلة كهرباء متعددة القوابس
رزمة أوراق بيضاء ()A4
أقالم ملونة عريضة
مقص
مواد الصقة :شريط عريض الصق ،شريط رفيع الصق
أقالم حرب عادية
املواد املرجعية امل�صاحبة للتدريب

معاهدات ،مواثيق ،قوانني ....متعلقة مبوضوع التدريب
مراجع إضافية ميكن للمدرب توزيعها على املتدربني
مطبوعات التعريف والتمارين املرفقة هبذا التدريب
استمارة التقييم والتوقعات ما قبل ورشة التدريب
استمارة التقييم ما بعد ورشة التدريب
1
استمارة املشاركة – نبذة عن املشاركني
2
جدول األعمال اخلاص بورشة التدريب
القواعد الأ�سا�سية لإعداد ور�شات العمل

o oوضع أهداف واضحة ألي ورشة عمل يتم التحضري هلا
o oوضع وقت حمدد لكل جلسة والتقيد به
o oمشاركة املتدربني بأهداف الورشة عند البدء هبا
o oالعمل بروح الفريق الواحد ( بني املتدربني)
o oتوزيع األدوار بني فريق العمل احملضر للورشة
o oقد يشعر أحد افراد الفريق املعد للورشة بعدم القدرة على تسيري جلسة معينة ،عليه أن ال يشعر باخلجل بالطلب من شخص
آخر من الفريق بإمتام عمله (اهلدف هو امتام العمل وليس احلكم على قدرات بعضنا البعض)
o oإدارة النقاش بكل جلسة حنو اهلدف املوضوع سابقاً هلا ،فيجب على املدرب أن حيافظ على ذلك االجتاه وأن ال يدع النقاش
يسري حنو قضايا خمتلفة
o oابقاء املتدربني بالورشة متيقظني ومهتمني بالعمل
o oتشجيع مجيع املتدربني على املشاركة بالتمارين والنقاشات بالورشة وليس فقط الذين يبدون استعداداً لذلك
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o oمن املفضل للمدرب أن يكون موضوعياً وأن ال يفرض رأيه على اآلخرين
o oمن املفضل للمدرب أن يكون سهل التعامل ومرناً
o oمن املفضل للمدرب أن يسأل أسئلته أو يشرح املطلوب للجلسة بأوضح وأيسر طريقة ممكنة
o oمن املفضل دائماً للمدرب تذكر هدف العمل الذي يقوم به ليستمر باالجتاه احملدد وال حييد عنه
o oعند تقسيم اجملموعات على املدرب أن يعطي الوقت احملدد الهناء العمل ،مث املرور بكل جمموعة للتأكد من فهمهم للمطلوب
منهم وتقدمي املساعدة عند احلاجة
o oعلى فريق املدربني أن يكونوا متيقظني لفكرة أن مادة الورشة احملضرة عرضة للتغيري حسب سري ورشة العمل
o oمن املفضل للمدرب أن ال يبالغ بتصرفاته فال يكون مرحاً جداً وال جدياً جداً ،عليه أن يقوم مبا يتطلبه العمل منه وحسب
اهلدف املوضوع
o oعلى املدرب دائماً أن يتوقع أن أحد املتدربني مل يفهم املطلوب منه ،فعليه دائماً إعادة سؤال املتدربني بطرق خمتلفة لضمان
فهمهم وسؤاهلم أيضاً إن كانوا يريدون إعادة الشرح (استفادة وفهم املشاركني هي مسؤولية املدرب أوالً وأخرياً).
التعلم باخلربة

نظراً لكون التدريب التفاعلي عملية إحداث تغيري ،خصوصاً أنه مرتبط بقدرات الشخص ومدى قابليته للتغيري ،لذلك فتطبيق التمارين يساعد املشاركني
يف كسب املهارات
يبقى من معلومات و�أفكار يف
ذهن ما ي�سمعه امل�شاركون
خالل التدريب نحو %20

تبقى الأفكار عالقة يف ذهن
امل�شاركني من خالل م�شاهدة
اجلل�سات التي تت�ضمن (�أفالم
�أو �صور )....نحو %60

تبقى الأفكار واملعلومات
عالقة يف �أذهان امل�شاركني من
خالل التمارين التي يطبقونها
خالل التدريب نحو % 90
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بع�ض الأ�سئلة الإ�ضافية التي ميكن للمدرب ا�ستعمالها:

ت�أمل يف التجربة

ا�ستخال�ص عرب خا�صة

ا�ستخال�ص عرب عامة

ما الذي يعنيه ذلك لك؟

تطبيق العرب

كيف تسير األمور
هل فكرتم بـ...؟

ما الذي الحظته عندما..؟

هل فكرتم بـ...؟

ِ
مبادئ/عبر هل يمكن تخيل نفسك
ما هو شعورك حيال هذه هل هناك من
تطبق ذلك في أسبوعين؟
يمكن استخالصها؟
التجربة؟
ما الذي تعلمته من خالل هل من دروس لذلك؟
هذا التمرين؟

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة
لحياتك العملية؟

هل تتوقع صعوبات في
التطبيق؟

ما هي المبادئ األساسية كيف يمكن مواجهة هذه
التي يمكن إستخالصها؟ الصعوبات؟
هل من دروس؟
ما الذي يمكن أن نقوله عن
بناء على هذا
هذه الحالة ً
التمرين؟

؟ كيف يمكن تطبيق ما
تعلمناه اليوم؟
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من هو املدرب؟

املدرب هو الشخص القادر على نقل اخلربات وصقل املهارات وتطوير االجتاهات وسلوكيات املشاركني.

مهارات املدرب

o oاإلصغاء الفعال

o oالقدرة على االتصال والتواصل مع املتدربني
o oالتمكن من املعلومات واإلملام جبوانب املوضوع
o oالتخصص يف املوضوع التدرييب
o oاخلربة يف جمال التدريب

اجلزء التطبيقي

o oالقدرة على نقل املعلومات بأسلوب بسيط وواضح
o oاستيعاب مجيع اآلراء واألفكار
o oاملوضوعية
o oالقدرة على حل املشكالت حني حدوثها
o oإعادة تلخيص األفكار وصياغتها
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o oالديبلوماسية
o oاستعمال أساليب ومصطلحات متنوعة
o oاإللقاء اجليد والقدرة على تغيري نربات الصوت حبسب التمرين
o oحتفيز املتدربني
o oاملرونة يف طريقة العرض

صفات المدرب الناجح
على املدرب الناجح التمتع ببعض الصفات األساسية وهي:

سريع البديهة

دقيق المالحظة

بشوش الوجه

لبق في الرد
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واثق من

مثقف

نفسه

نشيط
و مندفع

صاحب
شخصية قوية

الدليل التدريبي حول االنتخابات
اجلزء التطبيقي
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التزامات املدرب

للمدرب التزامات ال بد من التقيد هبا من أجل جناح ورشة العمل اليت يديرها

�أدوار املدرب

دور املدرب ال يقتصر فقط على تدريب خالل ورشة العمل ،بل له عدة أدوار يقوم هبا قبل التدريب وخالله وبعده:

معد للتقارير

يعد التقارير عن البرنامج التدريبي

مسجل للمواد التدريبية

يعد ويضع املواد التدريبية وحيفظ السجالت اخلاصة باجللسة
التدريبية

منسق للمتابعة

يتصل باستمرار مع األفراد واهليئات املشاركة هبدف قياس أثر
الربنامج التدرييب عليهم ومواصلة تزويدهم بالدعم الالزم

إداري

يدير مجيع املور املتعلقة بالربنامج ( املكان ،الوقت ،املواصالت،
اإلقامة ،الطعام)..

مقيم

يقيس اثر الربنامج التدرييب على املشاركني

مستشار في تطوير األفراد

يدعم ويوجه املتدربني بصورة فردية ويساعدهم على معرفة قدراهتم
واستعداداهتم الشخصية هبدف التعبري عنها والتطور حنو األفضل

معلم

يعرض املعلومات واملفاهيم ويوضح األهداف ويوجد مناخ منظم
للتعلم وحيافظ على استمراره

مدرب عمل الجماعة

يدير نقاش اجملموعات الصغرية لكي يتعلم األفراد من خالل
التفاعل اجلماعي

عند تقييم جلسة التدريب من املفضل على املدرب أن ال يستعمل كلمة لكن عند شرح نتائج تقييم التدريب ،بل
يستعمل و أو من المفضل أن....
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تقنيات التدريب
للتدريب تقنيات عدة نذكر منها:
•اتصال العيون ()Eye contact
•على املدرب توزيع نظراته على مجيع املشاركني وعدم الرتكيز على شخص واحد
•كيفية استعمال اللوح القالب
•على املدرب أن ينتبه إىل طريقة استعماله للوح القالب طريقة الكتابة ،وقوفه....

اجلزء التطبيقي

•تحركات المدرب
•على املدرب أن ينتبه إىل طريقة حركته يف القاعة ،جيب عليه أن ال يتحرك بطريقة سريعة جداً و
أن ال يبقى متسمراً يف مكانه
•طريقة لفظ المدرب واختياره للعبارات والكلمات
•على املدرب ان يتحكم بادائه وطريقة لفظه ،وان حيسن اختيار الكلمات مبا يتناسب مع
املشاركني (الفئة العمرية ،املستوى العلمي ،من املستحسن عدم استعمال عبارات أجنبية ويف
حال حدوث ذلك ،جيب ترمجة الكلمات األجنبية إىل العربية فوراً)
•مالبس المدرب
•على املدرب أن حيسن اختيار مالبسه مبا يتناسب مع احلضور أو املنطقة املوجود فيها

94

•ترتيب الغرفة
•على املدرب أن يرتب الغرفة مبا يتناسب مع مواد التدريب ( كراسي ،طاوالت) والطريقة األنسب
للتدريب هي بوضع الكراسي بطريقة نصف دائرية وتوزيع الطاوالت جملموعات العمل يف ناحية
أخرى من الغرفة)
•توزيع المهام بين المدربين
•يف حال وجود اكثر من مدرب واحد ،على املدربني توزيع املهام يف ما بينهم قبل بدء العمل
وعلى املدربني التقيد باألدوار املنسوبة إليهم وعدم التعدي على أدوار الغري
•طريقة التعاطي مع اإلشارات التي يرسلها المشاركون
•يف حال أرسل املشاركون من خالل نظراهتم أو حركاهتم ( تأرجح بالكرسي ،تثاؤب) على
املدرب أن يعيد املشاركني إىل جو التفاعل اإلجيايب من خالل تغيري نربة صوته ،طريقة أدائه،
القيام بلعبة تنشيطية)

تقييم التدريب

عمليات التقييم تؤدي إىل تسهيل عمليات الرقابة واملراجعة وجعل القرارات أكثر فعالية وللتقييم مستويات:
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التن�شيط
مترين خيتاره املدرب يف بداية كل جلسة من الورشة اليت تكون عادة مقسمة إىل
عدة جلسات ،لتنشيط املشاركني .وميكن االنتقال من جلسة إىل أخرى من دون
استعمال أي مترين تنشيطي إال إذا ظهرت عوامل التعب واخلمول لدى اجملموعة
خصوصاً بعد فرتة االسرتاحة او الغذاء ،عندها من األفضل للمدرب أن يستعمل
متريناً تنشيطياً يعيد احلركة ويضفي نوعاً من املرح والديناميكية على اجملموعة
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ك�سراجلليد والتعارف
مترين ضروري ال بد من استخدامه يف بداية الورشة ويهدف إىل التقارب والتعارف
بني املشاركني وبينهم واملدرب تساعد متارين كسر اجلليد والتعارف على البدء يف
تطبيق جلسة تدريبية واالنطالق يف التدريب هبدف توجيه اهتمام املشاركني ألمهية
اجللسة

متارين ك�سر اجلليد والتعارف
عنوان التمرين
نوع التدريب

إصطفوا
كسر اجلليد وتعارف

األهداف
األسلوب والتعليمات

وسيلة لتلطيف األجواء.
•يطلب من اجملموعة االصطفاف حبسب الطول ،األقصر إىل األمام واألطول يف
اخللف .الكالم ممنوع إال أنه يسمح بالتواصل بلغة اجلسد واإلشارات.
•على املدرب أن يتحقق من الرتتيب الصحيح بعد ذلك.
•ميكن تكرار التمرين حبسب معيار آخر حبيث تكون اللعبة مسلية من دون أن
تنذر بأي هتديد (مثالً :بنطلون جينز او عادي ،لون الثياب اسود او ملون،
الشعر الطويل او القصري ،حذاء عادي او رياضي)........ ،

عدد المشاركين

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

الوقت

 10دقائق

المواد المستعملة

ال يوجد

عنوان التمرين
نوع التدريب

لعبة األرقام
كسر اجلليد وتعارف

األهداف
األسلوب والتعليمات

تقارب املشاركني يف ما بينهم ـ كسر حاجز الصمت
على املدرب أن يطلب من املشاركني أن يقفوا جمموعة حسب الرقم الذي يقوله
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أمثلة( :رقم هاتفي اخلليوي ينتهي بـ  ،3أستيقظ صباحاً يف الساعة الـ  ،7أخويت وأخوايت
عددهم .).....،4
على املدرب أن يغري هذه األرقام يف كل مرة تشكل فيها اجملموعات ،على أن ال يهدر
الوقت الكثري ،وكل جتمع يقل عن العدد الذي يقوله املدرب ،خيرج املشاركون من اللعبة،
ويستمر هبذا األمر حىت يتبقى جمموعة صغرية هي اليت تفوز
عدد المشاركين
الوقت
المواد المستعملة

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى
 10دقائق
ال يوجد

الدليل التدريبي حول االنتخابات

عنوان التمرين
نوع التدريب

اجلدار
كسر اجلليد و تعارف

األهداف

التأكد من حفظ املشاركني أمساء بعضهم

األسلوب والتعليمات

تنشيط اجللسة
بعد تعريف كل مشرتك عن امسه على املدرب فصل املشاركني إىل جمموعتني
تقسيم املشاركني إىل جمموعتني يفصل بينهما حائط (عبارة عن شرشف كبري)
على كل جمموعة ان تنتدب شخصاً للجلوس أمام احلائط مباشرة ،عند العد يقطع احلائط ،على
املشاركني املتواجدين املناداة بأمساء بعضهم.
من يسبق اآلخر يف تسمية إمسه يلحقه مبجموعته

اجلزء التطبيقي
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عدد المشاركين

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

الوقت
المواد المستعملة

 10دقائق
شرشف كبري

عنوان التمرين

قراءة اليد

نوع التدريب

كسر اجلليد/تعارف

األهداف

التعارف بني املشاركني من خالل خلفية كل مشارك

األسلوب والتعليمات

•توزع على املشاركني جمموعة من األوراق البيضاء ويطلب من كل فرد ان يرسم يده
على الورقة (حسب الرسم املرفق رقم )1
•يكتب كل فرد خالل مخس دقائق يف كل أصبع معلومات تكون مبثابة بطاقة تعريف
خاصة به حسب التعلميات اآلتية:
•يف اخلنصر :اخللفية العلمية
•يف البنصر :طموحاتنا أو أهدافنا يف احلياة
•يف الوسطى :خترب عن موقف طريف حصل معك
•يف السبابة :اجلانب الشخصي
•يف اإلهبام :ارسم فيه رمزاً يعين لك الكثري مع إعطاء تفسري وشرح له
للمجموعة
• بعد االنتهاء يتم تعليق األوراق على احلائط ويعود للمدرب تقرير إما
قراءة كل ورقة أثناء هذا التمرين أو توزيع ذلك خالل اجللسات من أجل
تغيري اجلو.
 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

عدد المشاركين
الوقت
المواد المستعملة

 10دقائق
أوراق بيضاء  ،A4أقالم

عنوان التمرين

الصور

نوع التدريب

كسر جليد وتعارف

األهداف
األسلوب والتعليمات

•اجملموعة اليت ال يعرف كل واحد فيها اآلخر أو اليت يعرف كل واحد فيها اآلخر
•وسيلة للتعارف بني املشاركني
يطلب من املشاركني أن يرمسوا أمساءهم يف صور .وحتاول اجملموعة بعد ذلك ختمني االسم.
بالنسبة للمجموعة اليت يعرف كل واحد فيها اآلخر يقوم شخص واحد برسم  6صور عن
اجملموعة كلها ،حتدد العناصر املهمة هلم أو عنهم .وعلى اجملموعة بعد ذلك أن ختمن اسم
الشخص الذي تنطبق عليه جمموعة الصور.

عدد المشاركين

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

الوقت

 10دقائق

المواد المستعملة

أوراق بيضاء ،أقالم ملونة

عنوان التمرين

منوذج تعارف

نوع التدريب

كسر اجلليد وتعارف

األهداف

مجع املعلومات
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تعارف بني املشاركني
األسلوب والتعليمات

•توزع أوراق مطبوعة عليها األسئلة على املشاركني مع أقالم
•كل مشرتك عليه أن خيتار أحد من زمالئه وحياول مجع قدر ممكن من املعلومات عنه.
•بعد االنتهاء من الرد على األسئلة إما أن يعرض عنه كل شيء أو أن ال يعرض عنه
شيئاً (.حسب املرفق رقم )2

عدد المشاركين

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

الوقت

 10دقائق

المواد المستعملة

أوراق وأقالم

الدليل التدريبي حول االنتخابات

عنوان التمرين

الرموز اجلماعية

نوع التدريب
األهداف

كسر جليد و تعارف
بناء الثقة

األسلوب والتعليمات

•ينقسم األفراد إىل جمموعات مخاسية ويطلب منهم اإلطالع على خلفية كل
شخص والتعارف
•بعد ذلك يكون مهمة كل جمموعة مخاسية أن تعبرّ بتمثيلية أو أغنية أو رقصة
أو رسم عن واقعها (  5دقائق)
•مث تقدم كل جمموعة متثيليتها (أو أغنيتها أو رقصتها )...للمجموعة الكاملة
 5دقائق للعرض
أكثر من  30مشرتك

الوقت

حنو  10دقائق أو أكثر

عدد المشاركين
اجلزء التطبيقي
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المواد المستعملة

أوراق بيضاء او كرتون ،أقالم ،ألبسة او شراشف.......

متارين التن�شيط
عنوان التمرين

مقايضة البطاقات

نوع التدريب
األهداف

تنشيط

األسلوب والتعليمات

عدد المشاركين

•التقارب أو التباعد بني املشرتكني من خالل تبادل اجلمل اليت تعرب عن كل
مشرتك
•إطالق النقاش للوصول إىل أهداف الورشة
•قبل بداية اجللسة االفتتاحية يقوم املدرب بإعداد جمموعة كبرية من البطاقات
(حنو  4 - 3بطاقات لكل مشارك) حبيث يكتب على هذه البطاقات بعض
اجلمل املوجزة املتعلقة مبوضوع حمدد يعرفه املشاركون ،مثل االتصال أو القيادة
أو القيم أو مسات الشخصية أو االنتخابات
•يطلب من كل مشارك التقاط أربع بطاقات عشوائياً مث حياول أن يتبادل بطاقاته
مع املشاركني اآلخرين
•إن اهلدف النهائي هو أن حياول كل مشارك قدر اإلمكان احلصول على أربع
بطاقات يتفق متاماً مع ما فيها .وال مانع من مقايضة بطاقتني مقابل بطاقة
واحدة فقط
•من الطبيعي أن حيصل بعض املشاركني على بطاقات ال ميكنهم مقايضتها
عند إعداد البطاقات ،ميكن استخدام مجل تشمل عدد متنوع من اآلراء حول
أحد املوضوعات احملددة ( .مراجعة ملحق رقم.)3
 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

الوقت

 10دقائق

المواد المستعملة

جمموعة بطاقات

عنوان التمرين

لعبة املعضلة

نوع التدريب

تنشيط

األهداف

تشجيع املشاركني على التعبري عن آرائهم واإلصغاء إىل اآلخرين وتغيري آرائهم على ضوء
فهم جديد.
•على املدرب أن حيضر  3إىل  4عبارات مثرية للجدل حول القضية اليت يعاجلها.
باإلمكان أن يقول» ألي مواطن لبناين أن ميارس حقه يف االنتخابات ما مل يكمل
 21من عمره».
•رسم خط أفقي على األرض بواسطة طبشورة أو شريط.
•على املدرب أن يشرح للمجموعة أن ميني اخلط ميثل املوافقة على الطروحات ،يف
حني أن اليسار يعين الرفض أو املعارضة .ومتثل املسافة اليت تفصل املشارك عن
اخلط درجة املوافقة أو املعارضة ،كلما بعدت ،زادت املوافقة أو عدم املوافقة .وتعترب
جدران الغرفة احلدود القصوى ،أما الوقوف على اخلط ،فيعين أن ليس للشخص
رأي حمدد.
ٍ
بصوت عال.
•على املدرب أن يقرأ العبارة األوىل
•على املدرب أن يطلب من املشاركني الوقوف على النقطة اليت متثل رأيهم من
العبارة على جانيب اخلط.
•على املدرب أن يطلب من كل شخص شرح وقوفه يف مكانه.
•على املدرب أن يدع كل من يرغب يف التكلم القيام بذلك .مث يسأل من يرغب
يف تغيري موقفه بعد ذلك.
•بعد قيام كل من يرغب يف تغيري نقطة وقوفه من على جانيب اخلط بذلك ،سؤاله
عن سبب حتركه.
•باإلمكان طرح سؤال آخر.

األسلوب والتعليمات

عدد المشاركين

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

الوقت

 10دقائق أو أكثر

المواد المستعملة

ال يوجد

101

الدليل التدريبي حول االنتخابات

عنوان التمرين

تأليف قصة

نوع التدريب
األهداف

تنشيط
املساعدة يف االنطالق إىل التمرين حبسب املوضوع

األسلوب والتعليمات

عدد المشاركين

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

المواد المستعملة

ال يوجد

عنوان التمرين

لعبة التقليد

نوع التدريب

تنشيط

الوقت

اجلزء التطبيقي

102

•على املشاركني اجللوس بشكل دائرة
•على املدرب البدء جبملة واحدة حبسب املوضوع والطلب من املشاركني
تكملة القصة
•حيق لكل مشارك جبملة واحدة وتتابع اجلمل مداورَة يف الدائرة.

األهداف

األسلوب والتعليمات

 10دقائق

إضفاء جو من املرح والضحك داخل القاعة
•يطلب من أحد املشاركني اخلروج من الغرفة وال يعود إال بعد ان تدعوه اجملموعة
•يف أثناء غياب الشخص ،يعينّ أحد احلاضرين “قائداً” للمجموعة.
•يقوم القائد حبركة ما وعلى اجلميع تقليده
•يغري اجلميع حركاته عندما يغري القائد احلركة....،
•عندما يعود الشخص الذي خرج إىل الغرفة يكون عليه مراقبة اجملموعة واكتشاف
القائد.

عدد المشاركين

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

المواد المستعملة

جمموعة بطاقات

الوقت

 10- 5دقائق

عنوان التمرين

تعالوا نبدل أماكننا

نوع التدريب
األهداف
األسلوب والتعليمات

تنشيط
إنعاش أفراد اجملموعة
يطلب املدرب من كل شخص ذي صفة حمددة تبديل مكانه مع شخص أخر
لديه الصفة نفسها.
يطرح املدرب الصفات بسرعة ( يسمح بتبديل األماكن) فيقول مثالً:
•كل شخص طويل القامة يب ّدل مكانه مع شخص مثله.
يبدل مكانه مع شخص آخر يلبس ساعة
•كل شخص يلبس ساعة ً
•كل شخص شعره أسود يب ّدل مكانه مع شخص شعره مثله.
•كل شخص.........
•يعود للمدرب وقف النشاط عندما تقوم حركة معقولة يف الغرفة

عدد المشاركين

 20مشرتكاً –  25كحد أقصى

الوقت

 5دقائق

المواد المستعملة

ال يوجد
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�شرائح العر�ض
تساعد هذه التقنية بتنظيم املعلومات وطريقة عرضها بشكل متسلسل ومرتابط وتسهل على املدرب إيصال املعلومات إىل
املشاركني بشكل أفضل ،غري أهنا ليست جوهر التدريب ،فهي ليست سوى وسيلة ملساعدة املدرب على تظهري املعلومات وال
ميكن أن تتضمن املواد كافة اليت جيب على املدرب التكلم عنها ومناقشتها ،فتكون بذلك نقطة انطالق يستخدمها املدرب
إلطالق ورشة العمل.
� ً
				
أوال � -شرائح العر�ض املتحركة)Power Point Presentation( :

•تقنيات إعداد شرائح العرض وأمهيتها
اجلزء التطبيقي

إن إعداد شرائح عرض متحركة جيدة واستعماهلا ،تعترب من الوسائل األساسيّة اليت تساهم يف إجناح التدريب ملا تقدمه
هذه التقنية من تسهيالت للمدرب يف شرح املوضوع وتقدميه بشكل ملفت للمشارك فيستحوذ على انتباهه ،وإذا كانت الشرائح
سيئة من حيث اإلعداد فقد تساهم يف إفشال العرض.
لذلك ال بد من األخذ باالعتبار مجلة من املالحظات والقواعد اليت جيب على املدرب مراعاهتا يف مرحلة إعداد شرائح العرض:
* استخدام حجم خط كبري يف الكتابة
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( ) Font Size

* استخدام تباين واضح بني لون النص املكتوب ولون اخللفية واالبتعاد عن استخدام اللون األسود واألمحر (Background
) Font Color & Slide

* ضرورة ختفيف الكتابة يف كل شرحية قدر اإلمكان
* عدم وضع معلومات كثرية على الشرحية الواحدة وإذا كانت ضرورية جيب توزيعها على عدة شرائح
* عدم استعمال خطوط ملونة ومبهرجة لعدم تشتيت ذهن املشارك
* استخدام صور ذات صلة باملوضوع وليس جمرد نصوص كتابية ،فللصور تأثري كبري على املشارك
* جتنب عرض رسومات ال حاجة إىل استخدامها يف العرض
* جتنب وضع أصوات ومؤثرات صوت يف العرض ال حاجة إليها
* جتنب قراءة النص الكتايب املوجود على الشرائح كلمة كلمة

منوذج �سيئ

تعترب االنتخابات أحد مقومات وأسس نظام احلكم الصاحل واحلياة
الدميقراطية ،وتعد أيضا الوسيلة اليت يستطيع املواطنون من خالهلا
محاية حرياهتم وحقوقهم املدنية .وتشكل املشاركة يف إدارة الشوؤن
العامة اليت تعد حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان

تنص بعض مواد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
على احرتام مبدأ عدم التمييز لتأمني أكرب قدر ممكن من املساواة
للجميع للمشاركة يف العملية االنتخابية .وقد شددت هذه املواد على
دول األطراف يف هذا العهد باحرتام املوجودين يف إقليمها من دون
أي متييز بسبب العرق ،اللون ،اجلنس ،اللغة ،الدين ،الرأي السياسي،
األصل القومي...

منوذج جيد

االنتخابات هي من مقومات احلياة الدميقراطية
جيب أن تكون حرة ونزيهة

عدم التمييز للمشاركة يف العملية االنتخابية
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طريقة عر�ض ال�شرائح
مهما كانت شرائح العرض متقنة اإلعداد ال ميكن أن تؤدي وظيفتها إن مل حيسن املدرب طريقة عرضها بالرتكيز على نقطتني
رئيسيّتني :اإللقاء واحلركة
الإلقاء:

اجلزء التطبيقي

•على املدرب أن يتكلم بشكل واضح فيسمعه املشاركون ويتابعون عرضه ،فال يتكلم بسرعة زائدة حبيث ال يتمكن
املشاركون من اإلصغاء إليه ومتابعته .كذلك عليه أن حيافظ على نربة متوسطة فال يكون صوته منخفضاً حبيث ال
يسمعه املشارك وال يكون صوته مرتفعاً جداً فيسبب إزعاجاً للحاضرين ،مع األخذ باالعتبارطبيعة القاعة اليت يتم إجراء
التدريب فيها لناحية تواتر الصوت أو يف حال وجود أجهزة صوت ميكن استخدامها فيعدل املدرب إلقاءه وفقاً لتوافرها.
•وجلذب احلاضرين للمشاركة بفعالية ،على املدرب أن يبدي درجة عالية من الثقة بالنفس واحلماسة يف عرضه للموضوع،
فال يتكلم وكأنه جمرب على إعطاء التدريب ،غري ملم مبوضوع العرض وليس مهتماً بإشراك احلاضرين .بل ينظر إىل
املشرتكني ويسعى إلشراكهم وحثهم على متابعة العرض والدخول يف النقاشات بشكل فعال.
• كثرياً ما يقع املدربون يف خطأ شائع وهو قراءة املعلومات كما هي عن شرائح العرض .إن املشارك يعرف القراءة،
وليست شرحية العرض سوى وسيلة ونقطة انطالق للمدرب لشرح موضوع معني فيقوم بشرحه بكلماته اخلاصة ملقياً
نظرات خاطفة للشرائح للعودة إىل املوضوع وعدم اخلروج عنه فال يدخل يف تفصيالت قد تكون مملة .غالباُ ما يكون
املدرب من غري البيئة اليت يعطي التدريب فيها ،لذلك عليه اإلستعداد جيداً واستخدام تعابري ومفردات تكون مألوفة
للمشاركني حبيث يتمكنون من فهمها واستيعاهبا.
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احلركة:

على املدرب اختيار حركاته بإتقان فال يشتت املشاركني من خالل اإلكثار من احلركات اجلسدية ،وال يقف جامداً بشكل ممل
مكتف اليدين ،أو يضع يديه يف جيبيه أو خلف ظهره طوال فرتة العرض ،ملقياً املوضوع من دون أي ديناميكية حتفزاحلاضرين
على املشاركة .فعلى املدرب استخدام لغة اجلسد مستخدماً حركات لتوضيح األفكار باإلشارة من دون استخدام إشارات
قد تعترب مسيئة لبيئة املشاركني أو غري الئقة .ومن األمور البديهية حني يتكلم أي شخص مع شخص آخر ينظر إليه وال
يدير له ظهره ،كذلك على املدرب أن ال يدير ظهره للمشاركني وأن يتكلم بشكل طبيعي وباختصار مشجعاً احلاضرين
على املشاركة .ولناحية التنقل داخل القاعة ،فمن املفيد التنقل وعدم الوقوف يف مكان واحد طوال العرض فرياقب املدرب
املشاركني ويتنقل فيما بينهم كوسيلة جلذب انتباههم وهنيهم عن الشرود أو إجراء أحاديث جانبية قد تؤثر على سري ورشة
العمل.

مالحظات ختامية:
 اإلستعداد ومعرفة البيئة اليت يأيت منها املشاركون :ما من عرض ناجح من دون حتضري ،فيجب على املدرب أن يضاعف جمهودهإلتقان موضوع العرض وأساليبه ومعرفة البيئة اليت يأيت منها املشاركون وتكييف العرض وفقاً هلا.
 الذهاب إذا أمكن إىل مكان التدريب والتأكد من جتهيزات القاعة واألمور اللوجستية قبل يوم التدريب :على املدرب أن يعدقائمة باألمور اللوجستية اليت يكون حباجة إليها إلجراء التدريب ،خصوصاً إذا كانت التمارين التطبيقية هلا احليز األكرب من
التدريب فيجب أن يؤمن مستلزماهتا مسبقاً.
 القدرة على تبيان املستوى املعريف لدى املشاركني :إن املدرب الناجح هو الذي باستطاعته أن حيدد املستوى املعريف للمشاركنيفيتمكن من تكييف موضوع العرض من حيث لغته ومضمونه وأساليبه ومتارينه مبا يتوافق وقدرة املشاركني على االستيعاب
واالستجابة.
 االلتزام بالوقت املخصص لعرض موضوع كل شرحية والوقت املخصص جململ العرض ككل فال يتجاوز وقت كالم املدرببشكل متواصل ألكثر من عشر دقائق ،فيتم استخدام التمارين واملنشطات واحلركة داخل القاعة حلث املشاركني على إبقاء درجة
عالية من احلماسة فال ميلوا .كذلك جيب إعطاء أمهية كبرية للفرتة املخصصة للنقاشات فغالباً ما ترجأ النقاشات إىل حلقات
أخرى بسبب كرب املوضوع وضيق الوقت ،فيجب على املدرب أن حيافظ على التوازن لناحية الوقت املخصص لعرض املوضوع
والتمارين والنقاشات.
 على املدرب أن يكون حذراً لناحية عدم اخلروج عن موضوع العرض يف األمثلة والنقاشات وأن حيرص على عدم حتويل جلسةالتدريب إىل جلسة لتلقي الشكاوى واالنتقادات على أمور يواجهها املشاركون يف حياهتم اليومية وإن كانت قريبة من املوضوع
املطروح فهي ال متت إليه بصلة.
 حتفيز احلضور على املشاركة باستعمال عبارات إجيابية وحثهم على عدم االنكفاء عن املشاركة يف التمارين واجللوس فقطواملراقبة ،كذلك حتقيق التوازن بني املشاركني الفاعلني واخلجولني منهم .وحبكم تفاوت القدرات بني املشاركني يف أي جمموعة ،على
املدرب أن يتمكن من حتقيق التجانس بني املشاركني ذوي الدرجة العالية من املعرفة وأولئك الذين لديهم معرفة حمددودة باملوضوع
فال يدع أي من اجملموعتني تؤثر على اجملموعة األخرى ويسعى إىل حتقيق املساواة على املستوى املعريف.
 على املدرب أال يُطيل من وقوفه جبانب احلاسوب ،بل أن يتنقل باستمرار يف أرجاء القاعة وال يأيت إىل احلاسوب إال عند احلجةلالنتقال إىل شرحية أخرى ،فيقرتب باستمرار من املشاركني ويتفاعل معهم
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متارين التطبيقية
دينامكي
إن جناح التدريب يعتمد على قدرة املدرب يف إعطاء أفضل ما لديه للمتدربني ،فينقل إليهم املعلومات الالزمة بشكل
ّ
تشاركي حيثهم على إكتساب األدوات املعرفية الضرورية.
وملا كانت املواضيع اليت تناوهلا هذا الدليل متنوعة ومتشعبة لناحية املضمون ،عمدنا يف هذا القسم إىل تزويد املدرب مبجموعتني
من التمارين:

اجلزء التطبيقي
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.1

1جمموعة متارين قابلة للتعديل من حيث املوضوع ،فيتمكن املدرب من اختيار جمموعة من املواضيع ميكن وضعها يف
نفس اإلطار وتتناسب مع شكل ومنهجية وسياق التمرين

.2

 2جمموعة متارين غري قابلة للتعديل وتتناول مواضيع وأمثلة حمددة ال بد للمتدرب أن خيتربها كما هي

التمارين قابلة للتعديل من حيث امل�ضمون

عنوان التمرين 1

شجرة املشكلة

الموضوع

احنياز املراقبني يف مراقبة العملية االنتخابية ،خمالفة ميثاق الشرف الذي يوقع عليه املراقب ،تكلم
أحد املراقبني أمام وسائل اإلعالم ،تدخل املراقبني يف سري العملية االنتخابية واملواجهة مع مندويب
املرشحني

عدد المشاركين

 4جمموعات من  5إىل  8أشخاص

األهداف

يهدف هذا التمرين إىل تبيان أسباب املشكلة (حبسب املوضوع املطروح) واستخالص أعراضها
وتأثرياهتا ،وربطها ببعضها البعض كما الشجرة وأغصاهنا الفرعية وجذورها.

األسلوب والتعليمات

1 .1يقسم احلضور إىل جمموعات عمل تتألف من  5إىل  8أشخاص كحد أقصى
2 .2حيدد املدرب إشكالية معينة لكل فريق عمل
3 .3يعمل كل مشارك على حتديد جمموعة من األسباب واملؤثرات للمشكلة املطروحة بشكل
فردي ويضعها على شجرته اخلاصة و خالل فرتة  10دقائق
4 .4جيلس أعضاء اجملموعة الواحدة سويّاً حيث يعملون على توليف أشجارهم سوياً يف شجرة
واحدة بعد مناقشة مجاعية وذلك خالل مدة  20دقيقة
5 .5تقوم كل جمموعة بعرض شجرهتا على باقي اجملموعات خالل فرتة  5دقائق ويطلب من
اجملموعة التدريبية الكاملة إخراج شجرة واحدة خالل  30دقيقة.

المواد المستعملة
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الوقت

 105إىل  130دقيقة

•مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 تفسري شجرة املشكلة :•اجلذور هي األسباب
•األغصان هي املؤثرات
•احلد الفاصل بني اجلذور واألغصان هو القدرة على الفصل بني ما هو سبب
•وبني ما هو نتيجة
 تشجيع املشاركني على حتليل أسباب املشكلة الرئيسية واالنطالق منها بشكل تدرجيي إلجياد املشكالت األخرى وحتديد اآلثارمن دون اخللط بني األسباب وبني املؤثرات الناجتة منها
 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة
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عنوان التمرين 2
الموضوع
عدد المشاركين

جرة األفكار
ّ

االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات ،مراقبة العملية االنتخابية ،األنظمة
االنتخابية ،اإلصالحات االنتخابية
 20شخصاً إىل 30

األهداف

حتديد املصطلحات والتعابري واملفردات اخلاصة باملوضوع املطروح حيث يتوافق املشاركون على
استعمال لغة واحدة موحدة

األسلوب والتعليمات

جرة فارغة على اللوح
1 .1يرسم املدرب ّ
2 .2حيدد املوضوع الذي سوف يتناوله التدريب
3 .3يقسم احلضور إىل جمموعات من  5أشخاص

اجلزء التطبيقي

4 .4تقوم اجملموعة مبلء اجلرة باألفكار واملفردات والتعابري لفرتة متتد ما بني  5دقائق إىل 10
حبسب عدد األشخاص يف اجملموعة
5 .5يقوم املدرب بكتابة األفكار داخل اجلرة
6 .6يقسم املدرب اجملموعة التدريبية إىل جمموعات صغرية من  5أشخاص ويعطي كل جمموعة
مجلة من املفردات والتعابري واألقكار الواردة يف اجلرة إىل كل جمموعة حيث تعمل خالل فرتة
 10دقائق على ترتيبها ووضعها يف مجل ذات معىن
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7 .7تعرض اجملموعات مجلها خالل فرتة  10دقائق ويتم النقاش مع اجملموعة التدريبية الكاملة
على مدى صوابيتها وكيفية تطويرها بشكل أفضل
8 .8خيتتم املدرب التمرين من خالل وضع اجلمل واملفردات حتت عنوان اجللسة/املوضوع فتكون
يف سياق واحد متكامل يستفيد منه املشاركون
المواد المستعملة
الوقت
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بني  40دقيقة و70

•مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 تشجيع احلضور على املشاركة بطرح أفكارهم مهما كانت. ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة

عنوان التمرين 3

أعد ترتيب اجلمل واحبث عن نقيضها

الموضوع

االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات ،مراقبة العملية االنتخابية ،األنظمة
االنتخابية ،اإلصالحات االنتخابية

عدد المشاركين

 20شخصاً 30 -

األهداف

جتذير املعلومات يف أذهان املشاركني من خالل تنمية قدراهتم على ترتيبها بشكل صحيح واحد
متكامل ،والتأكد من مدى استيعاهبم لألفكار من خالل وضعهم لنقيض هذه اجلمل

األسلوب والتعليمات

1 .1يضع املدرب جمموعة من املفردات يف مجل غري مرتبة خالل  5دقائق
2 .2يقسم احلضور إىل جمموعات من  5إىل  6أشخاص وحيدد لكل منها جمموعة من اجلمل
للعمل عليها على أن ال تتعدى اخلمس مجل
3 .3يعطي املدرب فرتة  10دقائق للمجموعات للعمل على ترتيب اجلمل
4 .4يعطي املدرب فرتة  10دقائق للمجموعات لوضع نقيض اجلمل اليت متكنوا من ترتيبها
5 .5تقوم كل جمموعة بعرض اجلمل املرتبة واجلمل املناقضة هلا
6 .6تقوم اجملموعة التدربيبة الكاملة مبناقشة مجيع اجلمل ونقيضها خالل فرتة  15دقيقة إىل 20

المواد المستعملة
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الوقت

 60دقيقة إىل 70

•مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًا كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته. ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة.
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عنوان التمرين 4

اختاذ القرار

الموضوع

مراقبة العملية االنتخابية يف االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات

عدد المشاركين

 10أشخاص إىل 15

األهداف

تنمية القدرة على أخذ القرار الصحيح لدى املشارك وتبيان مفاعيله وسلبياته وإجيابياته ومدى
تأثريه على جمموعة العمل

األسلوب والتعليمات

1.1حيدد املدرب موضوع التمرين
2.2تقسم اجملموعة التدريبية إىل ثالث فرق مراقبة ميدانية حيث حيدد املدرب مشكلة واحدة
تواجه كل فريق عمل
3.3تقوم كل جمموعة بوضع جدول ذي قسمني يتضمن:

اجلزء التطبيقي

أمساء أعضائها
الطريقة اليت خيتار كل فرد من هذه اجملموعة التعاطي مع املشكلة املطروحة من
منظاره اخلاص
4.4تقوم كل جمموعة بدراسة وحتليل تأثريات القرارات الفردية املتخذة من قبل كل فرد على
اجملموعة ككل خالل فرتة  10دقائق حيث يتم وضع جدول بكل االحتماالت املمكنة
5.5تقوم كل جمموعة بعرض جداوهلا
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6.6يضع املدرب اجلداول إىل جانب بعضها البعض حيث تقوم اجملموعة التدريبية الكاملة بتحليل
ومقارنة تأثريات اخليارات اليت قامت هبا كل جمموعة على عمل اجملموعة التدريبية ككل
خالل فرتة  20دقيقة
7.7تقوم اجملموعة مبناقشة االحتماالت كافة فتستخلص مجلة من املبادئ اليت على كل فرد أن
يلتزم هبا ويأخذها باالعتبارعند ضرورة اختاذ قرار ما
المواد المستعملة
الوقت
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 60دقيقة إىل 70

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًا كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع ،فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة

عنوان التمرين 5

حتديد األولوية

الموضوع

االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات ،مراقبة العملية االنتخابية ،األنظمة
االنتخابية ،اإلصالحات االنتخابية

عدد المشاركين

 15شخصاً إىل 20

األهداف

تنمية القدرة لدى املشارك على حتديد األولويات لعمله لتحقيق أهداف اجملموعة وفقاً لإلمكانات
املتاحة

األسلوب والتعليمات

1 .1يطرح املدرب إشكالية تتعلق مبوضوع التمرين خالل فرتة  5دقائق مثالً :ضرورة إدخال
اإلصالحات على القانون االنتخايب عارضاً اإلصالحات الرئيسيّة
2 .2يقسم احلضور إىل جمموعات من  5أشخاص حيث يناط بكل جمموعة ،خالل فرتة 15
دقيقة ،مهمة وضع جدول باألولويات لتحقيق اهلدف واضعني سلبيات وإجيابيات اعتماد
كل من اإلجراءات أو عدمها وتأثرياهتا املتبادلة على بعضها البعض .فتتوصل اجملموعة بعد
النقاش إىل ترتيب اإلجراءات ضمن قائمة أولويات واضحة
3 .3تقوم كل جمموعة بعرض أولوياهتا شارحة األسباب والتأثريات اليت انطلقت منها لتحديد
هذا الرتتيب احملدد لألولويات
4 .4تقوم اجملموعة التدريبية مبناقشة كل االحتماالت وجوجلتها بأفضل شكل للخروج جبدول
واضح موحد لألولويات تتفق عليه اجملموعة التدريبية بشكل كامل

المواد المستعملة
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الوقت

 40دقيقة إىل 70

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع ،فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة
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اجلزء التطبيقي

114

عنوان التمرين  6شبكة احلياة
الموضوع االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات ،مراقبة العملية االنتخابية ،األنظمة
االنتخابية ،اإلصالحات االنتخابية
عدد المشاركين  15شخصاً إىل 20
األهداف معرفة أمهية عناصر املوضوع املطروح يف التمرين وتبيان تأثرياته يف حال عدم وجود هذه العناصر
األسلوب والتعليمات يقسم هذا النشاط إىل قسمني :يتناول القسم األول إنشاء شبكة خصائص املدرب ويتناول
القسم الثاين تدمريها.
القسم األول:
1-1على املدرب أن يطلب من املشاركني أن جيلسوا يف حلقة
2-2على املدرب أن يشرح للمشاركني أنه جيدر هبم أن يبنوا منوذجاً عن شبكة خصائص
املوضوع املطروح
3-3على املدرب أن يبدأ النشاط ،فيمسك بكرة اخليوط يف يده ويسمي عنصراً من
اخلصائص املتصلة باملوضوع
4-4ميسك املدرب بطرف اخليط ويرمي كرة الصوف إىل أحد األشخاص يف اجملموعة
فيمسك هبا ويظهر خطاً مستقيماً بني املدرب واملشرتك.
5-5ينبغي على هذا الشخص أن يسمي عمالً تطبيقياً أو إجراء حمدداً أو إجيابية ذات صلة
بالعنصر الذي سبق أن طرحه املشارك الذي رمى الكرة باجتاهه ،مث أن ميسك اخليط
ويرمي كرة الصوف إىل شخص ثالث يف احللقة.
6-6على الشخص الثالث أن يفكر بعنصر جديد مث يرمي بكرة الصوف إىل شخص رابع
الذي يقوم بدوره بتحديد صفة أو إجيابية أو آلية تطبيقية هلذا العنصر ...
ذهاب وإياباً حول الدائرة إىل أن تنشأ شبكة
7-7تتابع اللعبة حبيث متّر كرة الصوف
ًُ
خطوط متقاطعة.
القسم الثاين:
1 .1يأخذ املدرب املقص ويطلب من املشاركني أن يعطوا أمثلة حمددة عما يضر بشبكة
احلياة لناحية املوضوع الذي مت اختياره
2 .2على املدرب أن يقطع خيط الشبكة مرة عند تقدمي كل مثال.
المواد المستعملة

كرة من خيوط رفيعة أو الصوف املتني ومقص

الوقت  30دقيقة إىل 40
•مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع ،فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة

عنوان التمرين 7

السباق إىل املعرفة

الموضوع

االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات ،مراقبة العملية االنتخابية ،األنظمة
االنتخابية ،اإلصالحات االنتخابية

عدد المشاركين

 15شخصاً إىل 20

األهداف

أن يتمكن املشاركون من استخدام املواد املعرفيّة اليت عرضها املدرب يف إطار محاسي حيثهم على
استخدامها وحفظها

األسلوب والتعليمات

1 .1يقوم املدرب بتحديد املوضوع الذي سوف يتناوله التمرين
2 .2يقسم احلضور إىل جمموعات من  5أشخاص كحد أقصى
3 .3حيدد املدرب مربعاً من 10خطوات كبرية يف العرض والطول ويقسم هذا املربع إىل أقسام
عمودية حبسب عدد اجملموعات
4 .4يقف املشاركون على أحد خطوط املربع الذي يكون نقطة انطالق السباق ،حيث تستعد
كل جمموعة بوقوفها يف صف واحد
5 .5على كل جمموعة اختيار متحدث بإمسها
6 .6يبدأ السباق عند بدء املدرب بطرح األسئلة حول املوضوع ،فيتقدم أعضاء الفريق خطوة
إىل األمام عند اإلجابة بشكل صحيح على السؤال املعريف الذي يتضمن خصائص أو
عناصر أو إجراءات أو تعريفات ذات صلة مبوضوع التمرين

المواد المستعملة

7 .7يتابع املدرب طرح األسئلة و يكون فائزاً بالسباق الفريق الذي يصل بكامل أعضائه إىل
اجلانب اآلخر من املربع
شريط الصق ملون لرسم حدود املربع على األرض

الوقت

 30دقيقة إىل 40

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع ،فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة
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عنوان التمرين 8

الثقة

الموضوع

االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات ،مراقبة العملية االنتخابية ،األنظمة
االنتخابية ،اإلصالحات االنتخابية

عدد المشاركين
األهداف

 15شخصاً إىل 20

تعزيزعامل الثقة بني أعضاء اجملموعة لناحية املستوى املعريف للمضمون

األسلوب والتعليمات

1 .1حيدد املدرب موضوع التمرين
2 .2يقسم املدرب املشاركني إىل جمموعات من  5أشخاص حيث ختتار كل جمموعة إمساً هلا
3 .3يقوم املدرب بوضع جدول بأمساء اجملموعات

اجلزء التطبيقي

4 .4جتلس كل جمموعة على حدة يف القاعة
5 .5يقوم املدرب:
أوالً ـ بالتوجه إىل كل جمموعة
ثانياً ـ بالتوجه إىل أحد أعضاء اجملموعة الذي عليه أن خيتار بطاقة من بطاقات األسئلة من عند
املدرب بشكل عشوائي
مث على هذا املشارك أن يسمي شخصاً حمدداً من اجملموعة يثق به لإلجابة عن السؤال (تتنوع
األسئلة من صح أو خطأ إىل أسئلة تتضمن تعريفات أو معلومات ذات صلة مبوضوع التمرين
ويكون لكل سؤال عدد معني من العالمات يعكس أمهيته) فيجيب عنه .يف حال اإلجابة
الصحيحة تنال اجملموعة العالمة املخصصة للسؤال.
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6 .6يقوم املدرب مبتابعة هذه العملية بالتوايل على اجملموعات إىل انتهاء بطاقات األسئلة ومن
مث يتم مجع العالمات لتحديد اجملموعة الراحبة
المواد المستعملة

FIP CHART - Question Cards - Colored Pens

الوقت

 30دقيقة إىل 40

•مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 لكل بطاقة من بطاقات األسئلة عدد حمدد من العالمات ختتلف حبسب أمهية السؤال املطروح وذلك لتشجيع املشارك علىالتفكري جيداً مبدى قدرة الشخص الذي قد خيتاره على إعطاء اإلجابة الصحيحة

عنوان التمرين 9

وأنا كنت هناك أيضاً!

الموضوع

االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات ،مراقبة العملية االنتخابية ،األنظمة
االنتخابية ،اإلصالحات االنتخابية

عدد المشاركين

 15شخصاً ـ 20

األهداف

بناء قدرة فريق العمل على مساندة بعضهم البعض

األسلوب والتعليمات

1 .1حيدد املدرب موضوع التمرين
2 .2جيلس احلضور يف دائرة
3 .3يبدأ املدرب بسرد واقعة أو قصة حصلت معه ذات صلة مبوضوع التمرين ،ويتوقف يف سرده
عند نقطة معينة حيث خيتار أحد املشاركني ملتابعة القصة كما هو يتخيلها فيقوم املشارك
مبتابعة سرد القصة وأحداثها من منظاره.
“4 .4وأنا كنت هناك أيضاً :يفسر املدرب للمشاركني أن هدف التدريب هو مساندة أعضاء
اجملموعة التدريبية لبعضهم البعض ،فعندما ال يعود باستطاعة املشارك إكمال القصة،
يتطوع مشارك آخر ويقول “أنا كنت هناك أيضاً” لسرد أحداث القصة كما يتخيلها
معطياً تفصيالت ومعلومات رمبا مل يتعرض هلا أحد ممِ َن سبقه .جيب أال تتخطى مداخلة
املشارك الواحد يف عملية السرد أكثر من ثالث دقائق متتالية على أن يتمكن من معاودة
املشاركة يف سرد القصة بعد أن يتكلم شخصان على األقل بعد مداخلته األوىل.
5 .5يشارك املدرب دائماً يف متابعة القصة فيضمن بذلك عدم احنرافها عن املوضوع األساس،
كذلك يدخل تفصيالت جديدة وأحداثاً طارئة وعناصر خارجية عن سياق السرد لدفع
املشاركني إىل استخدام املعلومات اليت مت تناوهلا يف سياق ورشة العمل ،كذلك ميكن أن
خيتار أي من أفراد اجملموعة ملتابعة القصة بعد أن يدخل عليها العناصر واألحداث الطارئة،
فيسعى إلشراك اجلميع يف التمرين
6 .6بعد انتهاء أحداث القصة ملدة تراوح بني  20دقيقة و 30يقوم املدرب بإعادة سريعة
ألحداث القصة متناوالً أحداثها الرئيسيّة عارضاً السرد على اجملموعة التدريبيّة لتقييم
أحداثها وصوابية تفصيالهتا وإجراءاهتا واخليارات املتخذة يف مدة ال تتعدى الـ  10دقائق

المواد المستعملة

Papers - Pens -FLIP CHART

الوقت

 30دقيقة إىل 40

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة
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الدليل التدريبي حول االنتخابات

عنوان التمرين 10

التمييز وتقبل اآلخر

الموضوع

االنتخابات النيابية ،االنتخابات البلدية ،انتخابات اجلامعات ،مراقبة العملية االنتخابية ،األنظمة
االنتخابية ،اإلصالحات االنتخابية

عدد المشاركين

 20شخصاً إىل 25

األهداف

أن يفهم املشاركون عناصر االختالف والتنوع بني اجملموعات املختلفة وكيف تؤثر يف آلية اختاذ
القرارات

األسلوب والتعليمات

1 .1حيدد املدرب موضوع التمرين
2 .2يتوزع املشاركون إىل جمموعات خمتلطة جداً من  5أشخاص إىل 6

اجلزء التطبيقي

3 .3حيدد املدرب لكل جمموعة مهمة معينة كمثالً :السعي إلدخال إصالح معني على القانون
أو مراقبة مركز اقرتاع معني
4 .4يطلب املدرب من كل جمموعة تدوين اقرتاحاهتم على ورقة كبرية خالل فرتة  10دقائق
5 .5تقوم كل جمموعة بعرض اقرتاحاهتا وشرحها على احلضور خالل فرتة  5دقائق
6 .6يقوم املدرب بإعادة توزيع املشاركني إىل جمموعات متجانسة ،مثالً :رجال ونساء ،حسب
األعمار ...كل جمموعة تقوم بإعادة مناقشة كل موضوع ووضع ورقة اقرتاحات جديدة
خالل فرتة  10دقائق
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7 .7تقوم كل جمموعة متجانسة بعرض ورقتها خالل  5دقائق
8 .8يطلب املدرب من كل جمموعة غري متجانسة مناقشة الصعوبات اليت واجهتها يف إقناع
اآلخرين والتواصل وطرح أفكارهم ووجهة نظرهم مع املشاركني اآلخرين يف اجملموعة خصوصاً
عند تنوع اخللفيات ألفرادها وتدوين الصعوبات على ورقة خالل  10دقائق
9 .9يطلب املدرب من كل جمموعة متجانسة مبناقشة اإلجيابيات وسهولة التواصل مع اجملموعة
املتجانسة والصعوبات اليت واجهتها وتدوينها على ورقة
1010يتم عرض كل مهمة أعطيت جملموعة متجانسة وغري متجانسة وتبيان الصعوبات يف كال
احلالتني خالل  10دقائق لكل مهمة
1111يقوم املدرب واجملموعة التدريبية مبناقشة السلبيات واإلجيابيات اليت واجهت األفراد
واجملموعات واستخالص الئحة من األمور اليت جيب أخذها باالعتبارعند السعي إلجناز
مهمة معينة خالل  20دقيقة
المواد المستعملة

Papers - Pens -FLIP CHART

الوقت

 90دقيقة إىل 140

•مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة

119

الدليل التدريبي حول االنتخابات

جمموعة متارين ثابتة من حيث امل�ضمون وطريقة التطبيق

عنوان التمرين 11

ليصح التمثيل

الموضوع

األنظمة االنتخابية ،العملية االنتخابية وشروط التمثيل

عدد المشاركين
األهداف

 20شخصاً إىل 30
التمييز بني خصائص النظام االنتخايب األكثري والنظام االنتخايب النسيب وتأثرياهتما على شروط
التمثيل

األسلوب والتعليمات

1 .1يقوم املدرب بشرح هدف التمرين وهو حماكاة عملية انتخابية حيث يتنافس املرشحون
على  5مقاعد
2 .2يسمي املرشحني أنفسهم وتسجل أمساؤهم على اللوح

اجلزء التطبيقي

120

3 .3يقوم كل مرشح بتحضري برناجمه وعرضه خالل مهلة  4دقائق

على أن يراعى متثيل املرأة مبا
يعادل  3/1من املرشحني تبدأ املرحلة األوىل من هذا التمرين بعملية اقرتاع حسب النظام األكثري
يف عملية تأليف اللوائح
4 .4يصوت احلضور للمرشحني فيمكن أن يضعوا إسم مرشح واحد أو أكثر وصوالً إىل مخس
مرشحني
5 .5تبدأ عملية الفرز ويتم وضع إشارة إىل جانب إسم كل مرشح على اللوح لكل صوت
يناله ويتم احتساب األصوات ويفوز املرشحون اخلمسة الذين حصلوا على أكرب عدد من
األصوات
تبدأ املرحلة الثانية من التمرين حيث تتم عملية االقرتاع وفق النظام النسيب
6 .6يطلب من املرشحني االجتماع يف ما بينهم لتشكيل لوائح مغلقة واالتفاق على ترتيب
األمساء يف الالئحة على أن تراعى يف عملية تأليف اللوائح متثيل املرأة مبا يعادل  3/1من
املرشحني
7 .7يتم كتابة أمساء املرشحني على اللوح تبعاً للرتتيب املتفق عليه ضمن الالئحة
8 .8يف حال عدم توافر عشرة مرشحني لتشكيل الئحتني من مخسة أعضاء يقوم املدرب
بتشجيع املشاركني على الرتشح هبدف إمتام التمرين
9 .9يطلب من رئيس كل الئحة عرض برنامج الالئحة على احلضور
1010تبدأ عملية االقرتاع حيث يصوت احلضور إلحدى الالئحتني املتنافستني
1111تتم عملية الفرز بوضع إشارة إىل جانب كل الئحة حتصل على صوت فيتم احتساب
األصوات وتوزيع املقاعد حسب النسب .وعندما ال تكون النسبة كاملة حيصل على املقعد
من لديه النسبة األعلى
1212يتم النقاش حول الفرق بني كل من النظامني األكثري والنسيب وأيهما يؤمن عدالة التمثيل

المواد المستعملة

Papers - BOX- Pens -FLIP CHART

الوقت

 60دقيقة إىل 70

•مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة
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الدليل التدريبي حول االنتخابات

عنوان التمرين 12

حدد موقفك من اجلمل اآلتية

الموضوع

مراقبة العملية االنتخابية

عدد المشاركين

 20شخصاً إىل 25

األهداف

يهدف هذا التمرين إىل مساعدة املشاركني على فهم املبادئ الرئيسيّة لعملية املراقبة

األسلوب والتعليمات

1 .1يقوم املدرب بعرض جمموعة من اجلمل ويتم قراءة كل مجلة على حدة:
مايا مراقبة ترصد مجيع خمالفات الكتائب يف بلدة بتغرين وتتغاضى عن تسجيل
خمالفات التيار العوين
سعيد مراقب ينقل يف سيارته اليت حتمل شارة مراقب ملصقات لتيار املستقبل

اجلزء التطبيقي

عبّاس مراقب يبلغ نتائج االنتخابات يف قلم النبطية لقيادي يف حركة أمل
أكرم مراقب يف عاليه احتفل بفوز احلزب االشرتاكي فور انتهاء إعالن النتائج
ترييز مراقبة ترتدي صليب القوات اللبنانية خالل توثيق املخالفات االنتخابية يف بشري
حسني مراقب يعلق لتلفزيون املنار منوهاُ مبدى التزام حزب اهلل بالقانون االنتخايب
2 .2يقوم املشاركون بتحديد موقفهم من اجلملة من خالل إما االبتعاد عن اللوح يف حال
الرفض ،االقرتاب من اللوح يف حال املوافقة أو الوقوف يف الوسط إذا مل حيددوا خيارهم

122

3 .3يتم النقاش حول كل مجلة جبملتها بعد حتديد احلضور موقفهم منها ،عارضني األسباب
اليت دفعتهم لتحديد خيارهم
4 .4يقوم املدرب باستعادة سريعة لألفكار اليت طرحت حمدداً املبادئ الرئيسيّة لعملية املراقبة

المواد المستعملة

Flip Chart- Papers - Pens

الوقت

 20دقيقة إىل 30

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاًاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة

عنوان التمرين 13

توزيع املقاعد

الموضوع

األنظمة االنتخابية

عدد المشاركين

 15شخصاً إىل 20

األهداف
األسلوب والتعليمات

يهدف هذا التمرين إىل تقدمي عمل تطبيقي الحتساب أصوات املقرتعني وتوزيع املقاعد على
املرشحني حبسب النظام النسيب وفقاً لقاعدة الكسر األكرب
.1

1يبدأ املدرب بإعطاء معلومات حول العملية االنتخابية:

عدد الناخبني= 1500
عدد املقرتعني= 1200
عدد األصوات احملتسبة= 1000
عدد املقاعد= 10
عدد اللوائح= 3
عدد األصوات اليت حصلت عليها الالئحة األوىل= 240
عدد األصوات اليت حصلت عليها الالئحة الثانية= 200
عدد األصوات اليت حصلت عليها الالئحة الثالثة= 560
.2

المواد المستعملة
الوقت

توزيع املقاعد على اللوائح املذكورة أعاله وفقا للنظام
2يطلب املدرب من املشاركني ّ
النسيب حبسب قاعدة الكسر األكرب ،علما أن احل ّد األدىن من نسبة األصوات هو
 %10ضمن فرتة  10دقائق

3 .3يقوم املدرب بفتح النقاش حول النظام النسيب حبسب قاعدة الكسر األكرب واستعادة
طريقة احتساب األصوات ،فيقوم باحتساب األصوات أمام املشاركني ويتناقش معهم
حول الصعوبات واألخطاء اليت واجهتهم يف عملية احتساب األصوات وذلك خالل
فرتة  20دقيقة
Flip Chart- Papers - Pens
 30دقيقة إىل 40

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة

123

الدليل التدريبي حول االنتخابات

عنوان التمرين 14

املستوى املعريف

الموضوع

العملية االنتخابية والقانون االنتخايب

عدد المشاركين

 20شخصاً

األهداف

حتديد املستوى املعريف للمشاركني حول العملية االنتخابية واستطالع قانون االنتخابات النيابيّة
بشكل دقيق

األسلوب والتعليمات

1 .1يقوم املدرب بتقسيم احلضور إىل أربع جمموعات
2 .2يوزع نسخة من أحد القوانني االنتخابية على كل جمموعة ( قانون  /1960قانون /2000
قانون اهليئة الوطنية اخلاصة بقانون االنتخابات  /قانون رقم “:)”2008/25

اجلزء التطبيقي

3 .3حيدد لكل جمموعة موضوع لدراسة وجوده أو عدم وجوده يف القانون وأمهيته وتأثرياته على
العملية االنتخابية يف حال تطبيقه:
o oجمموعة ( )1ما هو دور هيئة اإلشراف على احلمالت االنتخابية؟
o oجمموعة ( )2ما هي قواعد تنظيم اإلنفاق االنتخايب يف القانون االنتخايب؟
o oجمموعة ( )3ما هي قواعد تنظيم اإلعالم االنتخايب يف القانون االنتخايب؟
o oجمموعة ( )4ما هي الشروط اليت تضمن نزاهة وشفافية االنتخابات يف النهار
االنتخايب؟

124

4 .4تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلت إليه
5 .5يتم النقاش مع اجملموعة حول كل من املواضيع وأمهيتها واستخالص أمور رئيسية تؤثر يف
دميقراطية العملية االنتخابية
المواد المستعملة
الوقت

Flip Chart- Papers - Pens
 40دقيقة 80 -

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة

عنوان التمرين 15

أمهية املراقبة ودور املراقب

الموضوع
عدد المشاركين
األهداف
األسلوب والتعليمات

مراقبة العملية االنتخابية
 15شخصاً إىل 21
حتديد أمهية املراقبة ودور املراقب
1 .1يقوم املدرب بتقسيم احلضور إىل ثالث جمموعات
2 .2حيدد لكل جمموعة مسألة لإلجابة عنها خالل  10دقائق:
o oجمموعة ( )1ما هي أمهية املراقبة يف العملية االنتخابية؟
o oجمموعة ( )2ما هو دور املراقب قبل يوم االقرتاع وخالله؟
o oجمموعة ( )3ما هي النتائج املتوخاة من عملية املراقبة؟
3 .3تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلت إليه على احلضور خالل مدة  5دقائق
4 .4تقوم اجملموعة مبناقشة األوراق املقدمة من كل جمموعة وربط عملية املراقبة وأمهيتها بدور
املراقب خالل  10دقائق

المواد المستعملة

5 .5يقوم املدرب مبساعدة احلضور الستخالص أمهية املراقبة ودور املراقب خالل  10دقائق
Flip Chart- Papers - Pens

الوقت

 35دقيقة 50 -

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة
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عنوان التمرين 16

أدوات التوثيق

الموضوع

مراقبة العملية االنتخابية

عدد المشاركين

 15شخصاً إىل 20

األهداف

تدريب املشاركني على االستعانة بأدوات التوثيق واختبارها

األسلوب والتعليمات

.1

1يقسم املدرب احلضور إىل  5جمموعات

.2

2يعطي املدرب كل جمموعة أدوات توثيق املخالفات واملستندات اليت يتم استعماهلا أثناء املراقبة

.3

3يعرض على كل جمموعة حالة معينة :
اإلنفاق

اجلزء التطبيقي

خالل احلملة االنتخابية لكل من التيّار الوطين احلر والكتائب اللبنانية ،قام احلزبان بصرف مبالغ
مالية طائلة قبل يوم االقرتاع بأسبوع ،تعدت املليوين دوالر أمريكي ،وكما جتدر اإلشارة إىل أن كل
وكاالت تأجري السيارات يف بريوت وجبل لبنان مل يكن باستطاعتها تأمني ولو سيّارة واحدة لزبائنها
بسبب اإلقبال الكثيف وحجز السيارات من قبل املاكينات االنتخابية.
الدعاية
خالل فرتة احلملة االنتخابية اليت سبقت انتخابات قامت اجلهات واالحزاب السياسية املتنافسة
بإرسال رسائل دعائية للمواطنني اللبنانني حتثهم على االنتخاب واالقرتاع لصاحل أشخاص معينني.
إستغالل السلطة
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خالل الفرتة اليت سبقت االنتخابات النيابية ،حشد التيار السياسي يف مدرسة الثانوية الرمسية
ضم أكثر من عشرة أالف مناصرُ ،وّزعت عليهم املأكوالت واملشروبات.
مناصريه يف مهرجان شعيب ّ
الرشاوى
قامت إحدى املدارس يف منطقة الكورة بإرسال مغلفات حتتوي على مبالغ من املال ألهل الطالب
عرب ابنائهم مرفقة برسائل تدعوهم للتصويت لصاحل أشخاص معينني مرشحني لالنتخابات النيابية
العام .2009
اإلدارة
خالل االنتخابات وحتت إشراف وزارة الداخلية ،أديرت العملية االنتخابية وبغض الطرف عن وجود
عازل يف عدد من أقالم االقرتاع ،إضافة لوجود شوائب يف لوائح الشطب (انتخاب املوتى) ،كما
وعمدت الوزارة إىل حجز بعض اهلويات هبدف الضغط على الناخبني ملنعهم من التصويت للجهة
اليت تعارض سياسات وزير الداخلية.
.4

4يطلب املدرب من كل جمموعة توثيق املخالفات اليت متكنوا من رصدها يف كل من هذه احلاالت
خالل فرتة  20دقيقة

.5

5تقوم كل جمموعة بعرض احلالة اليت واجهتها واملخالفات اليت رصدهتا وكيفية استعماهلا ألدوات
التوثيق

.6

6تقوم اجملموعة التدريبية الكاملة مبناقشة الصعوبات اليت واجهت املراقبني يف توثيق املخالفات وما
ميكن أن يتعرضوا له يوم االقرتاع وكيفية ختطي العقبات وتفصيالت أدوات التوثيق واستعمال
املستندات

المواد المستعملة

Flip Chart- Papers - Pens

الوقت

 40دقيقة إىل 60

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة
عنوان التمرين 17
الموضوع

عدد المشاركين
األهداف

األسلوب والتعليمات

ما هو النظام األفضل
االنتخابات
 15شخصاً إىل 20
تشجيع الناخبني على استخدام املعلومات اليت اكتسبوها حول تنظيم العملية االنتخابية و
أنظمتها
1 .1يبدأ املدرب بتقسيم احلضور إىل جمموعتني
2 .2يقوم املدرب بطرح املوضوع“ :قررت إدارة اجلامعة يف بداية السنة الدراسية تكوين جملس
طالب يعىن بإيصال صوت الطالب والتعبري عن آرائهم حبرية” .كل من اجملموعتني هي
عبارة عن جمموعة من الطالب مهمتها تقدمي اقرتاح كامل متكامل عن كيفية إجراء العملية
االنتخابية وتنظيمها جبوانبها كافة وبأفضل الطرق.
3 .3على اجملموعة رقم ( )1تقدمي اقرتاح يكون فيه النظام االنتخايب نسبياً ،أما اجملموعة رقم
( )2وفقاً للنظام األكثري
4 .4على كل من اجملموعتني حتديد األمور اآلتية يف اقرتاحهم خالل  20دقيقة:
o oأمهية إجراء االنتخابات يف اجلامعة وفق النظام األكثري أو النسيب
o oسلبيات وإجيابيات النظام املقرتح
o oحتديد األطر واإلجراءات الكفيلة بضمان جناح العملية االنتخابية والتخفيف
من سلبيات النظام االنتخايب املقرتح
o oحتديد اجلهة املنظمة للعملية االنتخابية
o oحتديد اجلهة املراقبة للعملية االنتخابية
5 .5تقوم كل جمموعة بعرض اقرتاحها على احلضور
6 .6يتم النقاش حول االقرتاحات واستخالص العرب املتعلقة بطبيعة النظام االنتخايب ،تنظيم
العملية االنتخابية وإجراءاهتا
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المواد المستعملة
الوقت

Flip Chart- Papers - Pens
 40دقيقة 60 -

• مالحظات مهمة عند تطبيق التمرين:

 ضرورة االنتباه إىل االلتزام بالوقت إذ ميكن هلذا التمرين أن يأخذ وقتاً كبرياً من احلصة التدريبية يف حال عدم ضبط توقيته ضرورة االلتزام باملوضوع فقد جينح املشاركون حنو اخلروج عن املوضوع الرئيسي واالنشغال مبشكالت وتفصيالت جانبية غريمتصلة باملهمة املناطة باجملموعة

اجلزء التطبيقي
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مالحق الق�سم التطبيقي

ملحق رقم 1

رسم قراءة اليد

ملحق رقم 2

جمل البطاقات
1

أحب كل الذين حيبون مشاهدة كرة القدم

23

أحب كل الذين ألتقي هبم

2

أحب كل الذين حيبون مشاهدة كرة السلة

24

أفضل العالقة مع اجلادين

3

أحب كل الذين حيبون مساع املوسيقى الكالسكية

25

أحب بناء عالقة مع املشهورين

4

أحب كل الذين حيبون مساع املوسيقى الصاخبة

26

أفضل العالقة مع املرحني

5

أحب كل الذين يطالعون الكتب السياسية

27

التوافق يف اهلوايات معي هو أهم معايري اختيار
األصدقاء

6

ال أحب العالقة مع الذين يشوهون البيئة

28

أفضل العالقة مع الرياضيني

7

ال أحب العالقة مع الذين ال يلتزمون بالقوانني

29

ال أحب العالقة مع الذين يضيعون وقيت

8

أحب مصادقة الذين يتذوقون الوجبات السريعة
()Fast Food

30

أفضل العالقة مع الذين حيبون الفن

9

أتوافق مع الذين ال حيبون السكن يف األبنية املرتفعة

31

النزاهة هي الشيء األهم يف الصديق

10

أحب الذين يلتزمون مبواعيدهم

32

أفضل العالقة مع الذين هلم تذوق للطعام

11

أحب مرافقة الذين يشاهدون األفالم الرومانسية

33

أفضل مصادقة من يقرأ كثرياً
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12

افضل العالقة مع املتحررين فكرياً

34

أفضل العالقة مع املتدينني

13

أحب مرافقة الذين يشاهدون االفالم الكوميدية

35

أفضل العالقة مع املغامرين

14

أحب مرافقة الذين يشاهدون أفالم الرعب

36

أفضل اختيار صديق حيب السفر

15

أحب مرافقة الذين يشاهدون األفالم البوليسية

37

ال أحب بناء عالقة مع الذين يصدرون أوامر
حىت للخدم

16

أحب مناقشة املتعمقني يف الفلسفة واملاورائيات

38

ال أحب العالقة مع املتشدد على نفسه

17

أحب مرافقة الذين ميارسون الفروسية

39

أفضل العالقة مع قليلي الكالم

18

أحب الذين يدعمون قضايا حقوق اإلنسان

40

أفضل من يوافقين الطباع

19

ال أحب التواجد مع األشخاص الذين يصدرون األوامر 41

20

42

أحب التعامل مع الذين يتمتعون حبس القيادة

أفضل بناء عالقات مع أبناء البالد األخرى

أفضل بناء عالقات مع أبناء بلدي

 21ال أحب التواجد مع املدخنني

 43أفضل العالقة مع األغنياء

 22أناصر الذين يرفضون عقوبة اإلعدام

 44ال أحب الصداقة مع من ال يهتم مبظهره

ملحق رقم 3

جمموعة أسئلة :منوذج تعارف
اإلسم...................................................................................................:
الوظيفة..................................................................................................:
املستوى العلمي...........................................................................................:
العمر....................................................................................................:
احلالة االجتماعية..........................................................................................:
عدد أفراد األسرة..........................................................................................:
اللون املفضل..............................................................................................:
اليوم املفضل...............................................................................................:
الشهر املفضل.............................................................................................:
اهلوايات اليت متارس.........................................................................................:
البلد الذي حتب السفر إليه..................................................................................:
الطعام املفضل.............................................................................................:
شئ مادي فقدته يف السنة املاضية............................................................................:
أكثر شيء حتبه يف نفسك..................................................................................:
أكثر شيء تكرهه يف نفسك................................................................................:
لو حصلت على  1000دوالر ما هو أول شيء تفعله؟.........................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
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ملحق رقم 4

اسم وشعار الجهة المنظمة لورشة العمل

اسم ورشة العمل....................................................
تاريخ ورشة العمل...................................................
مكان ورشة العمل...................................................
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#
1
2
3
4
5
6
7
8

اإلسم

الصفة

المنظمة/
الجمعية/
المؤسسة

الهاتف

البريد
اإللكتروني

التوقيع

ملحق رقم 5

اسم وشعار الجهة المنظمة لورشة العمل
اسم ورشة العمل....................................................:
تاريخ ورشة العمل....................................................:
مكان ورشة العمل....................................................:
اليوم

التوقيت
10:00– 9:00

2011

الفقرة
الوصول  +تعريف هدف الجلسة

10:30 – 10:00

الجلسة األولى

11:30 –10:30

استراحة

2:00 –11:30

الجلسة الثانية

3:00 –2:00

غداء

4:00–3:00

الجلسة الثالثة

4:15–4:00

استراحة

5:15–4:15

الجلسة الختامية
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مالحق الق�سم النظري
ملحق رقم1
وثيقــة الوفـاق الوطنـي اللبنانـي
�صدقت يف جل�سة جمل�س النواب بتاريخ 1989/11/5

اإلصالحات السياسية.
أ -جملس النواب.
الدائرة االنتخابية هي المحافظة.
 -5إىل ان يضع جملس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع املقاعد النيابية وفقاً للقواعد اآلتية:
أ -بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني.
ب -نسبياً بني طوائف كل من الفئتني.
ج -نسبياً بني املناطق.
الغاء الطائفية السياسية:
الغاء الطائفية السياسية هدف وطين أساسي يقتضي العمل على حتقيقه وفق خطة مرحلية ،وعلى جملس النواب املنتخب على أساس
املناصفة بني املسلمني واملسيحيني اختاذ االجراءات املالئمة لتحقيق هذا اهلدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس اجلمهورية ،تضم
باإلضافة إىل رئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية .مهمة اهليئة دراسة واقرتاح الطرق الكفيلة
بالغاء الطائفية وتقدميها إىل جملسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية.
ويتم في المرحلة االنتقالية ما يأتي:
أ -الغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واالختصاص يف الوظائف العامة والقضاء واملؤسسات العسكرية واالمنية واملؤسسات
العامة واملختلطة واملصاحل املستقلة وفقاً ملقتضيات الوفاق الوطين باستثناء وظائف الفئة األوىل فيها ويف ما يعادل الفئة األوىل فيها
وتكون هذه الوظائف مناصفة بني املسيحيني واملسلمني من دون ختصيص أي وظيفة ألي طائفة.
اإلصالحات السياسية.
أ -الالمركزية االدارية.
 -1الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
 -2توسيع صالحيات احملافظني والقائمقامني ومتثيل مجيع ادارات الدولة يف املناطق االدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيالً خلدمة
املواطنني وتلبية حلاجاهتم حملياً.
 -3اعادة النظر يف التقسيم االداري مبا يؤمن االنصهار الوطين وضمن احلفاظ على العيش املشرتك ووحدة االرض والشعب
واملؤسسات.
 -4اعتماد الالمركزية االدارية املوسعة على مستوى الوحدات االدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب جملس لكل قضاء
يرأسه القائمقام ،تأميناً للمشاركة احمللية.
 -5اعتماد خطة امنائية موحدة شاملة للبالد قادرة على تطوير املناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً ،وتعزيز موارد البلديات
والبلديات املوحدة واالحتادات البلدية باإلمكانات املالية الالزمة.

ملحق رقم :2
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ملحق رقم :3
تعهد املراقبني املحايدين لالنتخابات
منوذج عن ّ

تعهد (قسم) مراقب االنتخابات
ّ
أتعهد (أعد أو أقسم) بأن:
أنا املوقع أدناهّ ،
1)1أعمل بصفة مراقب حمايد خالل فرتة االنتخابات املقبلة فأراقب عمليات تسجيل الناخبني ،وشروط أهلية املرشحني ،واختيار املرشحني
من قبل األحزاب السياسية ،واحلمالت االنتخابية ،والتغطية اإلعالمية ،وعملية التصويت أو فرز األصوات أو جدولة النتائج ،أو يف أي
مهمة أخرى أوافق على تأديتها وتتطلب مين املراقبة على حن ٍو ٍ
حمايد .وأمتنع عن أي نشاط منحاز من شأنه أن يؤثر على خيارات الناخبني
خالل العملية االنتخابية و/أو االستفتاءات ،وسوف أحرتم األدوار اليت تضطلع هبا السلطات االنتخابية على مستوياهتا كافة وال أتدخل
يف أي وقت من األوقات بطر ٍ
يقة غري شرعية أو غري مناسبة يف إدارة االنتخابات و/أو االستفتاءات؛
ٍ
كناشط لصاحل أي مرشح ،أو حزب سياسي ،أو جمموعة ،أو حركة أو مجعية تسعى إىل الفوز باملناصب العامة يف
2)2ال أترشح أو أعمل
االنتخابات املقبلة ،أو أعمل ناشطاً مؤيداً أو معارضاً ألي استفتاء من املتوقع إجراؤه يف املستقبل ،وال أعقد أي نيّة يف الرتشح هلذه
االنتخابات أو أستفيد من منظمة املراقبة احملايدة لالنتخابات كأساس لدعم ترشحي يف أي انتخابات مستقبلية؛
3)3التزم باحليادية التزاماً كامالً ،فأبتعد عن االحنياز السياسي لدى قيامي بأي ٍ
نشاط انتخايب وأمتنع عن التعبري علنا عن تفضيلي أو عدم
ألي مرشح ،أو حزب سياسي معينّ  ،أو جمموعة دون سواها ،أو أي حركة أو مجعية تسعى إىل الفوز باملناصب العامة ،أو حىت
تفضيلي ّ
ٍ
أتعرض هلا
ملؤيدي املبادرات املطروحة لالستفتاء أو معارضيها وأرفض أي خدمات قد تعرض علي وأجتنّب ا الرضوخ ألي هتديدات قد ّ
من قبل املشاركني يف املعركة السياسية أو مندوبيهم؛
4)4أعمل من أجل عملية انتخابية دميقراطية ونزيهة ،من دون األخذ يف االعتبار الرابح أو اخلاسر ،ومع صرف النظر عن آرائي الشخصية
حول املرشحني للمناصب العامة أو القضايا املطروحة لالستفتاء ،وذلك هبدف التشجيع على عملية انتخابية دميقراطية ،وال أختلى عن
التزامي هذا إال عند ممارسة حقي يف اإلدالء بصويت بسرية تامة وراء الستار داخل قلم االقرتاع؛
5)5ال تضارب لدي ما بني مصاحلي املهنية من جهة ومصاحلي األخرى سواء الشخصية منها أو السياسية أو االقتصادية أو سواها ،وسوف
بكل دقة وجترد ويف الوقت املناسب.
أحرص على أال تعيقين ّ
أي مصاحل متضاربة مماثلة عن تأدية أعمال املراقبة ّ
6)6أحرتم وأصون نزاهة املنظمة املعنية باملراقبة احملايدة لالنتخابات ،والتزم مبيثاق الشرف ،وبأي تعليمات مكتوبة (من قبيل بروتوكوالت املراقبة،
علي رؤساء املنظمة؛
والتوجيهات واملبادئ التوجيهية) وبأي تعليمات شفوية ميليها ّ
7)7أحت ّفظ عن إصدار أي تعليقات حول مشاهدايت الشخصية إىل احملطات اإلخبارية أو عامة الناس قبل أن تصدر املنظمة املعنية باملراقبة
بياهنا اخلاص ،إال إذا طلب مين رؤساء املنظمة خالف ذلك؛
8)8أحضر الدورات التدريبية احمللية املطلوبة واملتعلقة باالنتخابات كافة؛ وأبذل اجلهد الالزم لتوسيع معرفيت بالقانون االنتخايب والقواعد
االنتخابية وغريها من القوانني ذات الصلة اليت يُطلب مين االطالع عليها خالل التدريب ،وسوف التزم التزاماً كامالً بآليات العمل اليت
تعتمدها املنظمة وأقوم بكل ما يف وسعي ألراقب االنتخابات احمللية على أكمل وجه؛
أضمنها العوامل اإلجيابية والسلبية على ح ّد سواء) ، ،حول جممل األحداث اليت شاهدهتا بصفيت
بكل دقة وموضوعية (و ّ
9)9أرفع تقاريري ّ
مراقباً حمايداً لالنتخابات؛
متعنت يف قراءة ميثاق الشرف ملراقيب االنتخابات احملايدين ،وأوافق على أن أعمل على حتقيق األهداف واملبادئ املنصوص
1010أقسم بأنين ّ
عليها وااللتزام جبميع املعايري الواردة يف هذا امليثاق .كما أقسم على أن أستقيل من عملي كمراقب لالنتخابات يف حال نشأ أي تضارب
بكل دقة وجترد ويف الوقت املناسب ،أو يف حال أقدمت على انتهاك املقتضيات
يف املصاحل من شأنه أن يعيق تأدية أعمال املراقبة ّ
املنصوص عليها يف ميثاق الشرف هذا.
 ....................................................التوقيع  ....................التاريخ
 ...................................................اإلسم مطبوعاً حبروف منفصلة

ملحق رقم :4

تعهد

أنا املوقع(ة) أدناه  ،...............................أتعهد بأنين قد تسلمت الوثاثق الالزمة حول التعليمات املفروضة االلتزام
هبا للحفاظ على حسن سري املراقبة بعنوان (تعليمات هامة للمراقبني) ،باإلضافة إىل ميثاق الشرف الصادر عن وزارة الداخلية وفق
القرار  ،635وأتعهد بالتقيد هبا تقيّداً تاماً خالل مجيع مراحل العملية االنتخابية.

						
التاريخ
				
........................

التوقيع

.........................
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وزارة الداخلية

آليات التنظيم

تنظيم العملية االنتخابية
•هل متت مكننة قوائم االنتخاب؟
•هل نظمت القوائم االنتخابية حبسب التعميم
رقم ١٣/١؟
•هل تتضمن القوائم االنتخابية مجيع األمساء؟
هل تتضمن اإلسم الثالثي لكل املدرجني على
اللوائح؟
•هل التزم املخاتري بتعميم رقم  ١٤/١حول
تسريع إجناز استمارات بطاقات اهلوية؟
•هل مت التأكد من تدقيق املديرية العامة لألحوال
الشخصية يف وزارة الداخلية باللوائح املرسلة
اليها من جلان القيد؟
•هل تعيينات رؤساء األقالم متت وفق القانون؟
•هل مت تدريب رؤساء األقالم؟
•هل كان تأليف جلان القيد حسب املادة 38
من القانون؟
•هل مت نشرعناوين جلان القيد يف اجلريدة الرمسية
أو أين؟
•هل قبل طلب مر ّشح لك يستكمل املستندات
املطلوبة؟
•هل اختذت وزارة الداخلية اإلجراءات الالزمة
لتجهيز أقالم االقرتاع مبا يسمح مبشاركة
األشخاص ذوي االحتياجات االضافية؟
•هل اختذت وزارة الداخلية اإلجراءات األمنية
الالزمة لتسهيل جتول الناخبني خالل يوم
االقرتاع؟
•هل اعتمدت وزارة الداخلية سياسة مشرتيات
شفافة وفعالة ونشرهتا للعلن؟
•هل أمنت وزارة الداخلية مجيع جتهيزات أقالم
االقرتاع املنصوص عليها يف القانون حسب
املعايري الدولية؟
•هل صناديق االقرتاع اليت متّ شراؤها تتناسب
واملعايري الدولية؟
•هل كان احلرب املعتمد يتناسب واملعايري الدولية
لتأمني صوت واحد لكل ناخب؟
•هل اختذت وزارة الداخلية أي تدبري حبق
املخالفني لقانون االنتخاب؟
•ما هي نسبة النساء املرشحات على االنتخابات؟
•ما االجراءات اليت اختذهتا وزارة الداخلية لضمان
حق الناخبني بالوصول إىل املعلومات الالزمة
بشأن العملية االنتخابية؟
•هل صدق وزير الداخلية النظام الداخلي للهيئة؟
•هل استوىف مجيع املراقبني الدوليني شروط املرسوم
رقم  1517الذي حدد اجراءات وشروط
مواكبة اهليئات الدولية املعنية للعملية االنتخابية؟

خالل يوم االقتراع
•هل أجريت االنتخابات يف
يوم واحد؟
•هل اقفلت الصناديق العائدة
ألقالم املوظفني وأرسلت
فوراً مقفلة مبواكبة األمن إىل
جلنة القيد املختصة للفرز؟
•ما هو عدد الشوائب يف
لوائح الشطب ونوعها ؟
•هل هناك نواقص يف هيئة
القلم؟
•هل هناك نشاط انتخايب
داخل قلم االقرتاع أو
خارجه؟
•ما هي النواقص يف
مستلزمات القلم؟ هل املعزل
مناسب؟
•هل مت التأكد من أن
صندوق االقرتاع فارغ؟
•هل هناك أي صور أو رموز
انتخابية داخل القلم؟
•هل يوجد نسخة رمسية عن
الئحة الشطب؟
•هل هناك مغلفات خمتومة
من قبل وزارة الداخلية؟
•هل كل ناخب وقع ودمغ
اصبعه؟
•هل كل ناخب أبرز بطاقة
اهلوية قبل االنتخاب؟
•هل اقرتع ناخب خارج
املعزل؟
•هل مت ع ّد املغلّفات قبل
البدء بعملية الفرز؟
•يف حال االستعانة بناخب
آخر هل مت إثبات
االحتياجات اإلضافية؟
•هل هناك أي مركز غري مهيأ
للناخبني ذوي االحتياجات
االضافية؟
•هل مت متديد مهلة االقرتاع
للناخبني املوجودين بباحة
قلم االقرتاع؟
•هل متّ تنظيم جتول الناخبني
مبا يؤمن وصوهلم إىل أقالم
االقرتاع يوم االنتخاب؟

بعد انتهاء العملية
االنتخابية
•هل مت استعمال
الكامريات بعملية
الفرز؟
•هل مت التوقيع على
النتائج املؤقتة من
قبل رئيس القلم؟
•هل متّ إعالن
النتائج فور ورودها
لوزارة الداخلية؟
•هل رفض أحد
املرشحني النتائج
املعلنة؟
•هل كان هناك ردة
فعل عنفية من
قبل املواطنني أو
اجلهات السياسية؟

االداء

املهل الزمنية

•هل هناك أكثر من قائمة انتخابية واحدة من
قبل وزارة الداخلية؟
•هل هناك أي مرشح عن أكثر من دائرة
انتخابية؟
•هل رفض أي طلب ترشيح من دون أسباب
موجبة؟
•هل التزم املخاتري يف الدوائر االنتخابية مبواعيد
تسليم بطاقات اهلوية؟
•هل متت تعيينات رؤساء األقالم حبسب
القانون؟
•هل تعاونت وزارتا اإلعالم والداخلية يف إعداد
برامج تثقيف الناخبني وقامت ببثها على
التلفزيونات؟
•ما هي االجراءت اليت اختذهتا وزارتا اإلعالم
والداخلية يف حال عدم بث الربامج التثقيفية؟
•هل منعت وزارة الداخلية مجعية من هيئات
اجملتمع املدين من مراقبة االنتخابات؟
•هل يتناسب مضمون ميثاق الشرف الذي
وضعته وزارة الداخلية مع حق اجملتمع املدين
مبراقبة العملية االنتخابية ومواكبتها؟
•هل متت عملية اقرتاع العاملني حبسب شروط
يوم  ٧حزيران؟
•هل مسحت وزارة الداخلية أن براقب اجملتمع
املدين عملية اقرتاع العاملني يف االنتخابات؟

•هل مت طرد أي من املندوبني
أو املراقبني أو منعهم من
ممارسة عملهم؟
•هل غاب رئيس القلم خالل
اقرتاع الناخبني؟
تعد على
•هل كان هناك أي ٍّ
سرية االقرتاع؟
•هل متت إساءة استعمال
السلطة للضغط على
الناخبني أو للتأثري على
خياراهتم االنتخابية؟

•هل التزمت بلديات الدوائر االنتخابية مبواعيد
تسليم بطاقات اهلوية؟
•هل احرتمت املواعيد يف إعداد القوائم
االنتخابية؟
•هل نشرت وزارة الداخلية مراكز أقالم االقرتاع
ومواقعها قبل  ٧أيار؟
•هل اقفل باب الرتشيح قبل  ٦٠يوماً من يوم
االقرتاع؟
•هل انسحب أحد املرشحني بعد مهلة الـ٤٥
يوماً احملددة بالقانون؟
•هل هناك سوء استخدام للسلطة يف شطب
وإضافة أمساء على لوائح الشطب (قبل ٣٠
آذار)؟

•هل مت فتح القلم يف األوقات
احملددة وإغالقه؟

•هل منعت جهة
إعالمية من تغطية
عملية الفرز؟
•هل ذكر يف احملضر
املغلفات
عدد
اليت تزيد عن عدد
الناخبني؟
•هل علقت النتائج
على باب القلم؟
•هل يوجد مغلفات
وهل
مفتوحة؟
احتسبت؟
•هل ذكر يف حمضر
قلم االقرتاع طرد
أو منع أي من
املندوبني؟
احتسبت
•هل
األوراق اليت تشمل
عالمات تعريف؟
•هل عدت باطلة
األوراق اليت يوجد
عليها عالمات
تعريف؟
•هل متت مساءلة
أي من الناخبني
خياراهتم
على
االنتخابية؟
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اجلهات الأمنية

•هل أصدرت البلديات مواقع األماكن املخصصة للدعاية واإلعالن االنتخابيني؟
•هل تدخلت السلطات احمللية يف العملية االنتخابية؟
•هل أثرت السلطات احمللية على سرية اقرتاع الناخبني؟
•هل روجت البلديات جلهة سياسية معينة أو ملرشح؟
•هل ضغطت البلدية على الناخبني؟
•هل مسحت البلدية باستخدام أماكنها من قبل ماكينات حزبية؟
•هل استعملت اجملالس البلدية ملصلحة أحد املرشحني أو األحزاب السياسية؟

•هل متّ تعيني أعضاء اجمللس الدستوري؟
•هل احرتمت استقاللية اجمللس الدستوري؟
وبت هبا؟
•هل تلقى اجمللس الدستوري طلبات الطعون ّ
•ما االجراءت والقرارات اليت اختذهتا حمكمة املطبوعات حبق وسائل اإلعالم اليت أحالتها اهليئة؟
•هل التزمت حمكمة املطبوعات باملهل الزمنية إلصدار قراراهتا؟

•هل تدخلت اهليئات األمنية يف العملية االنتخابية؟
•هل أثرت اهليئات األمنية على حرية التصويت للمواطنني؟
•هل تواجدت العناصر األمنية داخل أقالم االقرتاع من دون طلب معلل من رئيس القلم؟
•هل تواجدت العناصر األمنية حول كل مراكز االنتخاب يف الدوائر؟
•هل انتشرت العناصر االمنية بطريقة تسمح بتجول الناخبني يوم االقرتاع؟

تنظيم عمل الهيئة

•هل نشرت اهليئة نظامها الداخلي؟
•هل نشرت اهليئة آليتها للمراقبة؟
•هل نشرت اهليئة رزنامة عملها ؟
•هل تشمل منهجية عمل اهليئة مجيع البنود
حبسب املادة ٥٤؟
•هل استمرت هيئة اإلشراف على احلمالت
االنتخابية مبراقبة املرشحني الذين انسحبوا
بعد املهلة القانونية؟
•هل صدق وزير الداخلية النظام الداخلي
للهيئة؟
•هل باشرت اهليئة مبراقبة كافة أوجه إنفاق
املرشحني أثناء فرتة احلملة االنتخابية
اليت تبدأ من تاريخ تقدمي طلب الرتشيح
لكل مرشح وتنتهي عند إقفال صناديق
االقرتاع؟
•هل عقدت اهليئة جلسة عادية أسبوعية؟
•هل عقدت اهليئة اجتماعات إضافية عند
احلاجة يف املكان املقرر هلا؟
•هل دعا رئيس اهليئة أعضاء اهليئة إىل
االجتماعات ووضع جدول أعماهلا وحدد
مواعيدها وترأس اجللسات وضبط ادارهتا
وأدار املناقشات وطلب تدوين مداوالت
واقرتاحات األعضاء يف احملضر؟
•هل اعلن رئيس اهليئة القرارات اليت اختذهتا
هذه اهليئة؟
•هل مست اهليئة أميناً للسر من بني
أعضائها؟
•هل قام امني السر بوضع احملاضر وحفظها
يف سجل خاص؟
•هل مارس رئيس وأعضاء اهليئة مهامهم
املقر احملدد
اليومية املتعلقة بأعمال اهليئة يف َ
هلا؟
•هل قام رئيس اهليئة بتمثيل اهليئة أمام
السلطات الرمسية والقضائية؟
•هل غاب رئيس اهليئة عن إحدى اجللسات
ويف حل غيابه هل حضر نائب الرئيس؟
•هل تأمن النصاب يف أخذ القرارات
التطبيقية والتنظيمية لتنفيذ خمتلف املهام
العائدة إىل اهليئة؟
•هل تغيب أعضاء اهليئة عن حضور
اجللسات؟ ويف حال التغيب هل أعلم
أمانة السر هبذا الغياب بصورة مسبقة وبرر
سبب الغياب بصورة خطية؟ هل ذكر
ذلك يف احملضر؟
•هل التزم رئيس اهليئة وأعضاؤها باملوجبات
املنصوص عليها يف القانون السيما
املادة  /16/منه وذلك يف كل ما يتعلق
باالنتخابات النيابية على وجه التحديد؟
•هل شكلت اهليئة جلاناً لتسهيل تنفيذ
املهام املوكلة اليها يف القانون؟
•هل اسقطت اهليئة عضوية احد أعضائها
يف حال خمالفته للموجبات املنصوص
عليها يف القانون باألكثرية املطلقة من
أعضاء اهليئة الذين يؤلفوهنا قانوناً على
أن يقرتن قرار اهليئة مبصادقة معايل وزير
الداخلية والبلديات؟
•يف حال تعديل النظام الداخلي للهيئة هل
مت ذلك باالكثرية املطلقة؟

اإلنفاق االنتخابي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

•هل أصدرت اهليئة سقف اإلنفاق االنتخايب حبسب
كل دائرة يف املوعد احملدد؟
•هل فتح املرشحون حساباً مصرفياً يبني اإلسم ورقم
احلساب؟
•هل رفعت السرية املصرفية عن حساب احلملة؟
•هل رفعت السرية املصرفية عن حساب األقرباء يف
حال طلبت احملكمة ذلك؟
•هل مسح للمجتمع املدين مبراقبة احلسابات املصرفية
للمرشحني؟
•هل احتسبت هيئة اإلشراف مجيع النفقات الواردة
حتت املادة 58؟
1استئجار املكاتب االنتخابية ونفقاهتا.
2إقامة التجمعات واملهرجانات واالجتماعات العامة
واملآدب ذات الغاية االنتخابية.
3إعداد ونشر وتوزيع املواد اإلعالمية والدعائية من
كتب وكراريس ونشرات ومناشري ورسائل ،على
شكل مطبوعات أو عرب رسائل الربيد العادي أو
الرقمي.
4تصميم وطباعة وتوزيع الصور وامللصقات والالفتات
وتعليقها.
5املبالغ املدفوعة لألشخاص العاملني يف احلملة
االنتخابية واملندوبني.
6مصاريف نقل وانتقال الناخبني والعاملني يف احلملة
االنتخابية.
7نفقات الدعاية االنتخابية ،وأي نفقات تدفع يف
سبيل احلملة االنتخابية إىل حمطة بث إذاعية أو
تلفزيونية أو أي صحيفة أو جملة أو وسيلة نشر أخرى
•هل عينت اهليئة جلنة مستقلة ملراقبة حساب احلملة
االنتخابية واملساعدات واملسامهات؟
•هل قدمت اللجان املستقلة تقارير إىل اهليئة تتعلق
بالتمويل واإلنفاق االنتخايب؟
•هل قدم كل مرشح بيان حسايب شامل مرفق
بالوثائق الثبوتية خالل مهلة شهر من انتهاء العملية
االنتخابية
•هل أي من البيانات احلسابية تاريخ وتسجيل عند
كاتب العدل؟
•هل مشل البيان احلسايب كامل املسامهات احملصلة
والنفقات املرتتبة ألجل احلملة؟
•هل تضمن البيان للهيئة كشف مصريف يبني مجيع
العمليات اليت متت خالل فرتة احلملة؟
•هل احتسبت التقدميات واملساعدات اليت قدمها
املرشحون ضمن السقف االنتخايب (إذا كانت غري
منتظمة منذ ما يقل عن ثالث سنوات)؟
•هل احتسبت اهليئة من اإلنفاق االنتخايب لكل
عضو من أعضاء الالئحة االنتخابية املعلنة نفقة
الدعاية واإلعالن اليت يرد فيها إسم الالئحة يف أي
مكان يف لبنان ،ولو مل يرد فيها األمساء والصور
العائدة هلم أو ظهر فيها صورة رئيس الالئحة مبفرده
إىل جانب اسم الالئحة؟
•هل احتسبت اهليئة من اإلنفاق االنتخايب لكل
عضو من األعضاء املنتمني إىل أي جهة سياسية
نفقة الدعاية واإلعالن اليت يرد فيها إسم اجلهة
السياسية يف أي مكان يف لبنان ،ولو مل ترد فيها
األمساء والصور العائدة للمرشحني املنتمني إليها أو
ظهر فيها صورة قيادي أو قيادات من هذه اجلهة
سواء كانوا من املرشحني أو من غري املرشحني؟
•هل احتسبت اهليئة من اإلنفاق االنتخايب جلميع
املرشحني املعلنني املنتمني حلزب سياسي كل إعالن
للحزب يف أي مكان يف لبنان عرب استعمال اسم أو
شعار أو لون أو رمز من رموز احلزب؟
•هل احتسبت اهليئة من النفقة االنتخابية العائدة
للمرشحني املعلنني من تلك اجلهات يف كل لبنان
أي إعالن أو دعاية انتخابية يف أي مكان يف لبنان
َ
لتوجه أو ائتالف أحزاب أو تيارات سياسية؟
•هل طلبت اهليئة معلومات ،مستندات أو إيضاحات
عن حساب احلملة؟
•هل نشرت البيانات احلسابية للمرشحني للعلن؟
•هل نشرت اهليئة التقارير املالية للمرشحني خالل
مهلة شهر على انتهاء االنتخابات؟

اإلعالم واإلعالن االنتخابي
•ما هي منهجية اهليئة ملراقبة اإلعالم واإلعالن االنتخابيني؟
•هل أجربت اهليئة اجلهات مستثمرة اللوحات اإلعالنية إيداع هيئة
اإلشراف على احلملة االنتخابية بصورة فورية ،صوراً عن العقود املنظمة
إلشغال هذه اللوحات من اجلهات املرشحة؟ على ان يتضمن كل عقد
العناصر واملعلومات اآلتية:
1 .1اسم اجلهة اليت نُظّم العقد معها (مرشح منفرد الئحة أو أي جهة سياسية
أخرى ينتمي إليها املرشح أو الالئحة)
2.2أماكن تواجد اللوحات املؤجرة من كل جهة من اجلهات املذكورة (احملافظة
– القضاء -البلدة النطاق البلدي -اتوسرتاد -طريق رئيسية -طريق فرعية-
داخل األحياء أو البلدات أو القرى).
3 .3عدد اللوحات املؤجرة من كل جهة مرشحة يف كل من األماكن املشار
إليها يف البند ( )2أعاله وبدل إجيار وإشغال هذه اللوحات (السعر
االفرادي لكل لوحة -السعر اإلمجايل جملموع اللوحات – موضوع العقد)
4 .4املدة احملددة إلشغال هذه اللوحات من اجلهة املرشحة.
5 .5إعالم هيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية بكل تغيري يطرأ على تشغيل
وإجيار كل من هذه اللوحات وفقاً للتفصيل الوارد أعاله عن كل فرتة
تأجري جديدة هل منعت اهليئة أي مرشح أو الئحة أو جهة سياسية
تعليق أو لصق أي إعالن أو صورة له أو للجهة السياسية اليت ينتمي إليها
على األماكن املؤجرة أو املشغولة من غري اجلهات املستثمرة اليت وضعت
ايداعاهتا لدى اهليئة؟
•هل تقدمت وسائل اإلعالم بطلب إىل اهليئة للمشاركة يف الدعاية
واإلعالن االنتخابيني؟
•هل رفضت اهليئة أي طلبات من وسائل اإلعالم من غري اجلهات
املستثمرة للوحات اإلعالنية اليت وضعت ايداعاهتا لدى اهليئة؟
•هل ألزمت اهليئة اجلهات املستثمرة للوحات اإلعالنية مراعاة التوازن يف
اشغال وتأجري هذه اللوحات بني املرشحني املتنافسني؟
•هل نشرت وسائل اإلعالم الئحة بسعر املساحات اإلعالنية لديها؟
•هل احالت اهليئة قضية خمالفة أي من اللوحات اإلعالنية لألحكام
واألصول والشروط املبينة حبسب القانون وعرض مستثمرها للعقوبات
القانونية؟
•هل التزمت وسائل اإلعالم بالئحة األسعار املصرح عنها؟
•ما االجراءت اليت اختذهتا اهليئة حبق وسائل إعالمية يف حال دعمت
مرشحاً على حساب آخر؟
•هل راقبت اهليئة مجيع وسائل اإلعالم بالتساوي؟
•هل رصدت اهليئة تنازل أحد املرشحني عن األماكن املخصصة إلعالنه
االنتخايب ملصلحة الئحة أو مرشح آخر؟
•هل أحيلت أي شكوى إىل حمكمة املطبوعات؟
•كيف تتفاعل اهليئة مع شكوى املرشحني يف ما خيص اإلعالم؟
•ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئة لتأمني التوازن يف الظهور اإلعالمي
للمرشحني؟
•هل أن املساحة على وسائل اإلعالم الفضائية واملواقع اإللكرتونية من
ضمن مراقبة اهليئة؟
•هل رصدت اهليئة نشر وسائل إعالمية ،مواد تروجيية ،من دون توضيح
البدل املايل املدفوع مقابلها؟
•هل رصدت اهليئة أي إعالنات ملرشحني مل يتم توضيح أهنا مادة
إعالنية؟
•هل رصدت اهليئة رفض أي وسيلة إعالمية إعالناً انتخابياً ألحد
املرشحني؟
•هل رصدت اهليئة عدم احرتام وسائل اإلعالم حرية التعبري عن خمتلف
اآلراء والتيارات الفكرية؟
•هل رصدت اهليئة حاالت عدم تأمني التوازن واحلياد يف املعاملة بني
املرشح ٍ
ني وبني اللوائح املتنافسة؟
•هل رصدت اهليئة أي برامج تروجيية ألحد املرشحني أو اللوائح؟
•هل رصدت اهليئة إعالن أي وسيلة إعالمية تأييدها أحد املرشحني؟
•هل رصدت اهليئة حاالت تفرقة لوسائل اإلعالم بني الوقائع واآلراء
يف نشرات األخبار؟
•هل رصدت اهليئة بث وسائل اإلعالم مواد تثري النعرات الطائفية أو
املذهبية أو العرقية؟
•هل رصدت اهليئة بث وسائل اإلعالم مواد حتريضية على القتل والعنف؟
•هل رصدت اهليئة بث تلفزيون لبنان دعاية انتخابية؟
•هل رصدت اهليئة استضافة وسيلة إعالمية مرشحاً ومنافساً له بالشروط
نفسها؟
•هل رصدت اهليئة منع جهة إعالمية من تغطية عملية الفرز؟
•هل رصدت اهليئة منع أي من وسائل اإلعالم املصرح هلا من الدخول
إىل منطقة معينة لتغطية عملية الفرز؟
•هل كل من وسائل اإلعالم اليت غطت الفرز استحصلت على تصريح؟
•هل حددت اهليئة معايري وشروط استطالعات الرأي؟
•هل رصدت اهليئة نشر أو بث أو توزيع نتيجة استطالع الرأي ال
تتناسب مبا يأيت:
1 .1حتديد اسم املؤسسة اليت قامت باالستطالع.
 2 .2حتديد كلفة استطالع الرأي.
3 .3تسمية اجلهة اليت طلبت اجراء استطالع الرأي ودفعت كلفته.
4 .4حجم العينة املستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها جغرافياً ودميغرافياً
واجتماعياً.
5 .5تواريخ اجراء االستطالع ميدانياً.
6 .6التقنية املتبعة يف االستطالع.
7 .7النص احلريف لألسئلة املطروحة.
8 .8حدود تفسري النتائج ونسبة اخلطأ فيها عند االقتضاء
•هل حتققت اهليئة من مطابقة استطالع الرأي للقوانني واألنظمة
وااللتزام مببادئ الصدقية والنزاهة واحلياد التام؟
•هل نشرت اهليئة معايري وشروط استطالعات الرأي؟
•هل نشرت أي جهة استطالع رأي خالل مهلة الـ ١٠أيام قبل يوم
االنتخاب؟
•هل ورد يف تقرير اهليئة خرق لفرتة الصمت؟
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 -2احلمالت االنتخابية:

املرشحون واألحزاب
السياسية

االمتثال للقانون
•هل أرفق كل مرشح
كل املستندات املطلوبة
لرتشحه؟
•هل انسحب أحد املرشحني
بعد مهلة الـ ٤٥يوماً احملددة
بالقانون؟
•هل التزم املرشحون
السياسية
واالحزاب
املخصصة
باألمكنة
لإلعالنات؟
•هل هناك أي مرشح عن
أكثر من دائرة انتخابية؟
•هل رفض أي طلب
ترشيح؟
•هل انسحب أحد املرشحني
بعد مهلة الـ ٤٥يوماً احملددة
بالقانون؟
•هل متت مساءلة أي من
الناخبني على خياراهتم
االنتخابية؟
تعد على
•هل كان هناك أي ٍّ
سرية االقرتاع؟
•هل مت احرتام نتائج
االنتخابات من قبل مجيع
األطراف؟
•هل قام املرشح برشوة
الناخبني مباشرة أو من
خالل وسيط؟
•هل قام املرشح بالضغط
على الناخبني؟
•هل استعمل املنابر الدينية
لغايات انتخابية؟
•هل استعمل مرافق عامة
من مؤسسات الدولة،
مدارس ،بلديات ،لغايات
انتخابية؟
•هل متّ توزيع أي خدمات
أو موارد عامة ملصلحة
انتخابية
•هل متّ هتديد أي ناخب
جسدياً أو يف مصاحله
االقتصادية أو االجتماعية
أو املعنوية
•هل متّ حجز بطاقات اهلوية
مقابل انتخاب مرشح أو
جهة سياسية؟

اإلنفاق االنتخايب
•هل فتح املرشحون حساباً مصرفياً يبني اإلسم ورقم
احلساب؟
•هل رفعت السرية املصرفية عن حساب احلملة؟
•هل رفعت السرية املصرفية عن حساب األقرباء يف
حال طلبت احملكمة ذلك؟
•ما هو حجم النفقات للمرشح او الطرف السياسي
يف:
• 1ـ استئجار املكاتب االنتخابية ونفقاهتا.
• 2ـ إقامة التجمعات واملهرجانات واالجتماعات
العامة واملآدب ذات الغاية االنتخابية.
• 3ـ إعداد ونشر وتوزيع املواد اإلعالمية والدعائية
من كتب وكراريس ونشرات ومناشري ورسائل ،على
شكل مطبوعات أو عرب رسائل الربيد العادي أو
الرقمي.
• 4ـ تصميم وطباعة وتوزيع الصور وامللصقات
والالفتات وتعليقها.
• 5ـ املبالغ املدفوعة لألشخاص العاملني يف احلملة
االنتخابية واملندوبني.
•6ـ مصاريف نقل وانتقال الناخبني والعاملني يف
احلملة االنتخابية.
•7ـ نفقات الدعاية االنتخابية ،وأي نفقات تدفع
يف سبيل احلملة االنتخابية إىل حمطة بث إذاعية
أو تلفزيونية أو أي صحيفة أو جملة أو وسيلة نشر
أخرى
•هل احتسبت التقدميات واملساعدات اليت قدمها
املرشحون ضمن السقف االنتخايب (إذا كانت غري
منتظمة منذ ما يقل عن ثالث سنوات)؟
•هل التزم املرشحون بسقف اإلنفاق االنتخايب؟
•هل مشل البيان احلسايب كامل املسامهات احملصلة
والنفقات املرتتبة ألجل احلملة؟
•هل استجاب لطلب اهليئة للمعلومات ،مستندات
أو إيضاحات عن حساب احلملة؟
•هل تضمن البيان للهيئة كشف مصريف يبني مجيع
العمليات اليت متت خالل فرتة احلملة؟
•هل دون أي من البيانات احلسابية تاريخ وتسجيل
عند كاتب العدل؟
•هل قدم كل مرشح بياناً حسابياً شامالً مرفقاً
بالوثائق الثبوتية خالل مهلة شهر من انتهاء العملية
االنتخابية؟
•هل مشل البيان احلسايب كامل املسامهات احملصلة
والنفقات املرتتبة ألجل احلملة؟
•هل دفع أي نفقة تفوق سقف اإلنفاق االنتخايب
ألي جهة حملية مل يتم دفعها خالل السنوات
الثالث األخرية؟
•هل دفع اي نفقة للرتويج االنتخايب سعرها يفوق
السقف االنتخايب :مهرجان ،إعالنات ،عدد
مكاتب ...؟
•هل حصل مرشح أو الئحة على متويل أو هبات من
جهات غري لبنانية؟

اإلعالم و اإلعالن
االنتخابيان
•هل سلم املرشح طلباً
للهيئة قبل  ٣أيام من بثه
على وسيلة إعالمية؟
•هل تقيد املرشحون
اإلعالنية
باللوحات
املصرحة بأسعارها لدى
هيئة اإلشراف؟
•هل هناك إثبات أن أحد
املرشحني خصص أكثر
من  ٪٥٠من جممل إنفاقه
الدعائي لوسيلة إعالمية
وحدة؟
•هل التزم املرشح أو الطرف
باألماكن
السياسي
للدعاية
املخصصة
واإلعالن اإلنتخلبيني؟
•هل هناك إعالن حلزب
أو ائتالف يف أي مكان
يف لبنان عرب استعمال
اسم أو شعار أو لون
أو رمز من رموز احلزب
لو مل يكن هناك أمساء
مرشحني؟
•هل تنازل أحد املرشحني
عن األماكن املخصصة
إلعالنه االنتخايب ملصلحة
الئحة أو مرشح آخر؟
•هل تضمن تصريح
املرشح او طرف سياسي
اثارة للنعرات الطائفية أو
املذهبية أو العرقية؟
•هل تضمن تصريح
املرشح او طرف سياسي
مواد حتريضية على القتل
والعنف؟
•هل استعمل املرشح
وسائل إعالم غري مرخصة
للرتويج لنفسه؟
•هل التزم املرشح او اجلهة
السياسية
بفرتة الصمت؟

 -3التغطية الإعالمية:

الوسائل اإلعالمية

االمتثال للقوانين
قبل يوم االقرتاع
•هل بثت كل وسائل اإلعالم  ٣ساعات
أسبوعية لربامج توعية الناخب؟
•هل نشرت وسائل إعالمية مواد تروجيية
من دون توضيح البدل املايل املدفوع
مقابلها؟
•هل تقدمت وسائل اإلعالم بطلب إىل
اهليئة للمشاركة يف الدعاية واإلعالن
االنتخابيني؟
•هل نشرت وسائل اإلعالم الئحة بسعر
املساحات اإلعالنية لديها؟
•هل التزمت وسائل اإلعالم بالئحة
األسعار املصرح عنها؟
•هل هناك أي إعالنات ملرشحني مل يتم
التوضيح بأهنا مادة إعالنية؟
•هل رفضت أي وسيلة إعالمية إعالناً
انتخابياً ألحد املرشحني؟
•هل بث تلفزيون لبنان دعاية انتخابية؟
•هل استضافت وسيلة إعالمية مرشحاً
ومنافساً له بالشروط نفسها ؟
•هل مت نشر أو بث أو توزيع نتيجة
استطالع الرأي مبا ال يتناسب مع ما
يأيت:
1 .1حتديد اسم املؤسسة اليت
قامت باالستطالع.
2 .2حتديد كلفة استطالع الرأي.
3 .3تسمية اجلهة اليت طلبت
اجراء استطالع الرأي
ودفعت كلفته.
4 .4حجم العينة املستطلع رأيها
وطريقة اختيارها وتوزيعها
جغرافياً ودميغرافياً واجتماعياً.
5 .5تواريخ اجراء االستطالع
ميدانياً.
6 .6التقنية املتبعة يف االستطالع.
7 .7النص احلريف لألسئلة
املطروحة.
8 .8حدود تفسري النتائج ونسبة
اخلطأ فيها عند االقتضاء
•هل تناسبت استطالعات الرأي مع
القوانني واألنظمة والتزمت مببادئ
الصدقية والنزاهة واحلياد التام؟
•هل نشرت أي جهة استطالع رأي خالل
مهلة الـ ١٠أيام قبل يوم االنتخاب؟
خالل يوم االقرتاع
•هل التزمت وسائل اإلعالم بفرتة الصمت
من اجلمعة  6حزيران الساعة 12:00
ليالً إىل األحد  7حزيران الساعة 7:00
ليالً ؟
•هل منعت جهة إعالمية من تغطية عملية
الفرز؟
بعد انتهاء العملية االنتخابية:هل كان هناك أي
ردات فعل سلبية من قبل وسائل اإلعالم على
نتائج االنتخابات؟
•هل مت التعدي على سرية االقرتاع من قبل
أي وسيلة إعالمية؟

المساحات اإلعالمية و اإلعالنية
•هل رفضت أي وسيلة إعالمية
إعالناً انتخابياً ألحد املرشحني؟
•هل تنازل أحد املرشحني عن
األماكن املخصصة إلعالنه
االنتخايب ملصلحة الئحة أو
مرشح آخر؟
•هل اعطت وسيلة إعالمية مساحة
إعالنية ملرشح على حساب آخر؟
•هل التزمت اجلهات املستثمرة
للوحات اإلعالنية مراعاة التوازن
يف اشغال وتأجري هذه اللوحات
بني املرشحني املتنافسني؟

المحتوى
•هل احرتمت وسائل اإلعالم
حرية التعبري عن خمتلف اآلراء
والتيارات الفكرية؟
•هل هناك حاالت عدم تأمني
التوازن واحلياد يف املعاملة
بني املرشح ٍ
ني وبني اللوائح
املتنافسة؟
•هل هناك أي برامج تروجيية
ألحد املرشحني أو اللوائح؟
•هل أعلنت أي وسيلة
إعالمية تأييدها ألحد
املرشحني؟
•هل فرقت وسائل اإلعالم
بني الوقائع واآلراء يف نشرات
األخبار؟
•هل بثت وسائل اإلعالم
مواد تثري النعرات الطائفية أو
املذهبية أو العرقية؟
•هل بثت وسائل اإلعالم مواد
حتريضية على القتل والعنف؟
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� - 4أداء الناخبني:

الناخبون

األسئلة المطروحة
•أسئلة عن املرشحني
•أسئلة عن مراكز االقرتاع
•أسئلة عن اإلنفاق االنتخايب
•أسئلة عن اإلعالم واإلعالن
االنتخابيني
•أسئلة عن جلان القيد وتسليم
اهلويات
•أسئلة عن اإلصالحات اليت
تقر
مل ّ

المخالفات المرصودة
•خمالفات متعلقة بالرشاوى
•خمالفات متعلقة باإلنفاق االنتخايب
•خمالفات متعلقة باإلعالم واإلعالن
االنتخابيني
•خمالفات متعلقة بلجان القيد وتسليم
اهلويات
•خمالفات متعلقة بسري عملية االقرتاع
•خمالفات متعلقة بسوء استعمال
السلطة

االمتثال للقوانين
•االلتزام بإجراءات سري العملية
االنتخابية
•البحث عن اإلسم يف لوائح
الشطب
•عدم قبول الرشوة
•عدم االجنرار وراء أعمال عنفية
•االلتزام بالقوانني املتعلقة باإلعالم
واإلعالن االنتخابيني
•االلتزام بالقوانني املتعلقة باإلنفاق
االنتخايب

معجم امل�صطلحات
األغلبية المطلقة:
يف معظم البلدان األغلبية املطلقة هي أكثر من  %50من األصوات  ،لكن يف بلدان أخرى ،األغلبية املطلقة تعين احلصول على %70
من األصوات .
األغلبية البسيطة:
احلصول على  %51من األصوات  ،أي ما يعادل النصف زائداً واحداً.
المعادلة الحسابية:
عملية احتساب األصوات وترمجتها وحتويلها إىل عدد من املقاعد.
التصويت البديل:
باملرشح األكثر تفضيالً كاختيار اويل ،وانتهاءً
هو اقرتاع معتمد على إظهاراألفضلية .ذلك يعين وضع املرشحني بالتسلسل ابتداءً َ
باملرشح األقل تفضيالً بالربح.
الئحة مقفلة:
سياسية ،وال ميكنهم
نوع من نظام التمثيل النسيب مع القائمة احلزبية حيصر فيه تصويت املقرتعني بالتصويت فقط حلزب او جملموعة ّ
التعبري عن تفضيل ألي مرشح معينّ ضمن الئحة حزبية.
الئحة شبه مقفلة:
فيصوت إما هلذا املرشح أو لالئحة كاملة.
يتمتع الناخب بالقدرة على اختيار ّ
مرشحه امل ّفضل يف الئحة معينةّ ،

كوتا

عدد او نسبة ،مثالً من النوع اجلنسي او اجملموعات اإلثنية أو األقليات أو  ،...يشكل احلد األقل املطلوب واملستهدف لتنال اجملموعة
ترشحاً أو يف املقاعد.
املستهدفة املقاعد االنتخابية احملددة العدد .وقد تكون ّ
طريقة المعدل األقوى:
تستخدم هذه الطريقة يف لوائح أنظمة التمثّيل النسيب لتحويل األصوات إىل مقاعد .فيقسم جمموع األصوات اليت ناهلا حزب معني على
سلسلة من القواسم ،مبوجب صيغة «دهونت» ( قسمت على  )....3 ،1،2أو «سانت الغو»
ويستمر الفرز ،مع تقسيم جمموع
املعدل األقوى باملقعد.
( قسمة على  .)....،5 ،3 ،1بعد كل مرحلة ،يفوز احلزب الذي نال ّ
ّ
األصوات اليت ناهلا احلزب على األرقام املتعاقبة ،حىت تشغل املقاعد كلها.
طريقة الكسر األكبر:
تستخدم هذه الطريقة يف لوائح أنظمة التمثيل النسيب ،حيث يتضمن الفرز مرحلتني :أوالً تتلقى األحزاب مقاعد بالنسبة إىل عدد
احلصص النسبيّة اليت حتق ّقها .ثانياً ،متنح املقاعد املتب ّقية إىل األحزاب ،على أساس األصوات املتبقية هلم بعد الفرز ،حيث مينح العدد
األكرب من األصوات املتبّقية وفقاً لعدد األصوات.
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نسبة حسم محددة:
حتديد حد أدىن من عدد األصوات ،حيث يرتبط فوز املرشح نسبةً إىل عدد األصوات اليت ناهلا .وبالتايل من يصل إىل هذه العتبة ال
ينال مقاعد.
أحادية التمثيل:
حيث يفوز باملقعد كممثل للدائرة (دائرة فردية) املرشح احلائز على أعلى عدد من األصوات ،وليس بالضرورة على األغلبية املطلقة لتلك
األصوات ،وهو نظام يتمحور حول املرشحني األفراد ،إذ يقوم الناخب باختيار مرشح واحد فقط من جمموع املرشحني املدرجني على
ورقة االقرتاع.
التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات:
«التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات» الذي أطلقته «اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات» العام  2005والذي يضم
ما يفوق عن  60مجعية من هيئات اجملتمع املدين وشراكة  8جامعات.

املالحق

148

تعهد المراقب:
ينص التعهد على أن حيرتم املدرب أصول ومعايري املراقبة خصوصاً لناحية احلياد وعدم االحنياز ألي طرف ومراقبة اجلميع بالتساوي
والتبليغ عن املخالفات االنتخابية بشكل ش ّفاف ونزيه.

قائمة املراجع
الكتب يف اللغة العربية :

•د.ضاهر غندور“،النظم االنتخابية” ،املركز الوطين للمعلومات والدراسات ،لبنان.
•ميشال مرقص“ ،تاريخ احلياة االنتخابيّة يف لبنان  ،”1970-1843وكالة النشر العربية ـ جونية ،لبنان.1970 ،
•نواف سالم وبول سامل “اقرتاحات يف سبيل نظام انتخايب جديد أوفر عدالً وأوفر متثيالً ” ،دار اجلديد لبنان.1996 ،
•أندرو رينولدز و بن ريلي “ ،أشكال اإلدارة االنتخابية” ،تعريب أمين أيوب مبسامهة من علي الصاوي ،دليل املؤسسة الدولية
لدميقراطية االنتخابات ،سلسلة منشورات املؤسسة الدولية لالنتخابات ،قسم املنشورات ،ستوكهومل ـ سويد.2007 ،
•جورج سعادة“ ،تاريخ االنتخابات يف لبنان من صدر التاريخ حىت اليوم” ،وكالة النشر العربية ـ جونية ،لبنان.1964 ،
•مؤلف مجاعي“ ،مسائل يف الدميقراطية اللبنانية” ،املركز اللبناين للدراسات القانونية واالقتصادية ،لبنان.1999 ،
•العمل يف جمموعات يف إطار التدريب وتنمية اجملتمع ،حسني حممد حسني ،مجعية عمال املطابع التعاونية 1999
•إرساء ثقافة االستماع وحل النزاعات لدى قادة الغد ،مواد تدريبية ،Search for Common Ground ،صيف
2009
•مشروع دعم النظم الصحية ،دليل تدرييب يف “مهارات تدريب املدربني” ،إعداد فريق صحة اجملتمع،USAID Jordan ،
2006
•هنج من “طفل إىل طفل” ،يف الرتبية الصحية اجلزء األول ،كتاب التدريب والتقييم ،الطبعة العربية األوىل ،ورشة املوارد العربية
للرعاية الصحية وتنمية اجملتمع1994 ،
•أفكار يف العمل مع الناس ،هنج يف التعلم والتدريب – اجلزء الثاين ،الطبعة الثانية ،ورشة املوارد العربية2010 ،
•اجتاهات ،دليل تدرييب يف الرتبية على حقوق اإلنسان مع الشباب ،برنامج الشباب للرتبية على حقوق اإلنسان ،منشورات
اجمللس األورويب2001 ،
•لبنان يشارك ،منهج تعليمي وبطاقات األنشطة – السلطة احمللية واملواطنة الفاعلةwww.engagelebanon. ،2010 ،
org
•ورشة عمل حول املواطنة والتنمية ،مواد تدريبية ،مواطن عريب مسؤول –  ،RESPACTاملعهد العريب للتنمية واملواطنة،
www.resp-act.net ،2009
الكتب يف اللغة الأجنبية:

•	 The CRINIS Project،” Money in Politics- Everyone’s concern”، Transparency
International and Carter Center
•	 Report published by Transparency International and Marcin Walecki ( IFES
)expert

الكتيبات:

•جمموعة من الكتيبات الصادرة عن “اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات” “،تنظيم اإلنفاق االنتخايب” ،الطبعة
األوىل صادرة العام .2006
•“دليل املراقبني ووسائل اإلعالم” الدليل الشامل االنتخابات البلدية واالختيارية ،آيار  ،2010وزارة الداخلية والبلديات
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دليل مراقبة االنتخابات احمللية “،مشروع صوت الناخب” ماعت للدراسات احلقوقية والدستورية وميب ،حترير وإشراف أمين عقل،
إصدار مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية ،2008 ،ص .20-21
املواقع الإلكرتونية:

http://www.idea.int
http://www.aceproject.org
www.un.org
http://www.un.org/ar/documents/udhr
http://www.rtladp
http://www.conseil-constitutionnel.gov.lb
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	•
	•
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	•

الوثائق الدولية:

•وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948
•العمهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادرة العام 1966
•إعالن مبادئ املراقبة الدوليّة لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك ملراقيب االنتخابات الدوليّني 27 ،تشرين األول ،2005
يف األمم املتحدة – نيويورك ،ترمجة املعهد الدميقراطي الوطين – لبنان (ناتايل سليمان ،نور األسعد والتدقيق مي األمحر).
•إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات من قبل املنظمات املدنية وميثاق الشرف ملراقيب االنتخابات املدنيني
احلياديني ،مببادرٍة من الشبكة العاملية ملراقيب االنتخابات احملليني ( تضم الشبكة ممثلني عن الشبكات اإلقليمية احلالية
للمنظمات واملبادرات اخلاصة باملراقبة احمللية واحملايدة لالنتخابات) ،مؤلفة من  125عضواً ،جوهانسربغ ،جنوب أفريقيا ،يف
 25-24أيار/مايو .2010
الوثائق املحلية:

•جمموعة وثائق احلملة املدنية لإلصالح االنتخايب اللبناين 2010
التقارير الدولية يف اللغة العربية

•التقرير النهائي لبعثة االحتاد األورويب ملراقبة االنتخابات النيابيّة يف لبنان.2009،
التقارير الدولية يف اللغة الأجنبية

•	 Preliminary Issues for a Feasibility Study on an Independent Electoral
Commission In Lebanon، European Union – IFES،USAID، July 2010.
القوانني

•قانون االنتخابات النيابية رقم 2008/25
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