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  البرلمانية اللبنانية عن االنتخاباتأولي تقرير 
 ، 0200 أيار/مايو 16 ،بيروت

 
 المشاركة مقبولة   ونسبتجري ضمن التقويم الدستوري انتخابات 

 مع إشكالية 
 االنتخابي  والعنف تأثير المال السياسيرافقها تحديات تفاوت في تطبيق اإلجراءات 

  
 مقدمة:

مراقبتها لإلنتخابات في  من خالل 6002تهدف شبكة االنتخابات في العالم العربي منذ تأسيسها عام 
، كما تهدف، أيضًا، إلى الدول العربية إلى تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون 

العملية االنتخابية وتطوير النظم االنتخابية لضمان إجراء انتخابات حرة  تشجيع المشاركة الشعبية في
 .مبدأ الشعب مصدر السلطاتونزيهة تجسيدا ل

انتخابات في عشرة بلدان عربية بما فيها لبنان ب  67والتزمت كافة بعثات الشبكة في مراقبتها ل 
"إعالن المبادىء الدولية لمراقبة االنتخابات"، واتبعت في تلك المراقبات معايير الحياد وعدم التدخل 

 في سير العملية االنتخابية.
مراقب دولي للشبكة على موافقة الهيئة المشرفة على االنتخابات في وزارة الداخلية  44حصل 
مراقبو الشبكة على مختلف الماكينات االنتخابية لعدد من اللوائح االنتخابية في  قد جالو  ،والبلديات

لى ع، 51/1/0200يوم األحد الموافق شبكة مراقبي الفرق  تعتوز مختلف الدوائر االنتخابية، كما 
 (،بقاعالو  ،الجنوبو والشمال ، وجبل لبنان، بيروت، في محافظات ) نتخابيةمختلف الدوائر اال

  .اللبنانيعضوا في البرلمان  501النتخاب 
 الفررز فرياالقتراع و االفتتاح و االنتخابية خالل فترة  العملية ومراقبة سيرتابعة مفرق الشبكة ب تقامكما 

 .ةسلبي وأخرى  ةايجابيتم تسجيل مالحظات و  ،اً انتخابي اً قلم (540)و اً ( مركز 15)
تشمل  ،الطعون انتهاء مرحلة  بعدتصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية االنتخابية سو 

 هيئوةقانون اكثر عدالة لالنتخابات اللبنانية إضافة الى وجوود  مدى أهمية وجودالبيئة التشريعية و 
 .بصالحيات كاملة بشخصية معنويةعملية االنتخابية المستقلة إلدارة 

شريك محلوي فوي لبنوان هوي مجموعوة مع وتجدر االشارة الى أن اتمام مهام الشبكة قد تم بالتعاون 
 ممثلة بالدكتورة كولشان صغالم وفريق العمل.بسمة الدولية 
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جوانب ايجابية اضافة الى عدة في يوم االقتراع  االنتخابيةعملية ال أظهرت ومن خالل عملية المراقبة
  منها : نذكر  مخافات/خروقات

 يجابياتاإل: أوال
 إجراء االنتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري المحدد وبدون تأجيل.  .5

 تمت االنتخابات في بيئة أمنية امنة نسبيا مع تسجيل بعض االشكاالت في عموم البالد.  .0

السماح ألعداد كبيرة من مندوبي اللوائح والمرشحين بالتواجد في نطاق المراكز االنتخابية  .3
 واألقالم في الداخل والخارج. 

توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات واإلجراءات الخاصة بالعملية االنتخابية واالقتراع،  .4
اإللكترونية وداخل مراكز  خاصة في مجال توفر المعلومات واإلرشادات االنتخابية في مواقع

 االقتراع.

افتتاح مراكز االقتراع في موعدها باستثناء البعض، وتواجد العدد المطلوب من العاملين،  .1
 وتوفير المستلزمات األساسية لعملية التصويت.

 نشر قائمة أسماء الناخبين في كافة مراكز االقتراع أمام األقالم االنتخابية. .5

رية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى الجهات اتخاذ إجراءات سريعة وفو  .7
 المسؤولة عن العملية.

مشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي في عملية مراقبة االنتخابات يعتبر مؤشرًا ايجابيًا  .1
لتحسين المستوى االنتخابي وصواًل إلى المعايير الدولية لالنتخابات الناجحة، باستثناء بعض 

 استبعاد مراقبين/ات من شبكة الدي اللبنانية.الحاالت المتعلقة ب

تقسيم األقالم االنتخابية، في األغلب األعم، وفقا للمعايير الدولية التي تضع الحد األعلى  .9
 ناخب في كل قلم اقتراع. 422

 المخالفات والخروقات:ثانيا
وداخل أقالم استعمال الدعاية االنتخابية في يوم االقتراع من قبل المرشحين وانصارهم امام  .5

االقتراع، دون اتخاذ إجراءات رادعة لمنع مثل هذه االنتهاكات القانونية التي تؤثر على 
 سالمة عملية تصويت الناخبين اضافة الى خرق الصمت االنتخابي.

االخالل بمبدأ تأمين سرية االقتراع بسبب عدم االلتزام في بعض المراكز بالتعليمات المتعلقة  .0
زل وكذلك عدم احترام السرية واقتصار لوائح الشطب على أسماء بالتصويت خلف العا
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المقترعين من مذهب أو طائفة واحدة األمر الذي يهدد معه مبدأ السرية في االقتراع ويسهل 
 معرفة من صوت لمن في كل قلم انتخابي. 

ح تفاوت مستوى العاملين في مراكز االقتراع وتباين االجتهاد في تطبيق اجراءات االفتتا .3
 واالقتراع والفرز والعد، مما أدى إلى تأخير غير متعمد.

وقوع عنف االنتخابي باعتداءات في بعض المناطق على مرشحين ومندوبي لوائح انتخابية  .4
 أو مرشحين من قبل أنصار اللوائح والمرشحين المنافسين.

راع في عدم تسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والمرضى إلى صناديق االقت  .1
 معظم مراكز االقتراع وإشكالية وضع القلم في الطابق العليا.

اختيار بعض المراكز االنتخابية بطريقة ال تنسجم مع أصول تنظيم العملية االنتخابية بسبب  .5
  ضيق المكان واستمرار إشكالية انقطاع تيار الكهربائي.

تخابية وأمام غرف أقالم تراوح مدة انتظار الناخبين في طوابير لدى بعض المراكز االن .7
 االقتراع أكثر من ساعة وهي تعتبر مدة طويلة السيما في الساعات األخيرة من التصويت. 

م، بما أدى لعدم وصول بعض  122ُبْعد مراكز االقتراع عن مكان اقامة الناخبين أكثر من  .1
 الناخبين وبخاصة المسنين والمرضى.

 قتراع، وعدم اعتمادها في البعض االخر.توقف عمل جهاز الفيديو في بعض مراكز اال .9

عدم سماح لمراقبين محليين من استكمال عملية المراقبة واستبعادهم في بعض  .52
 المراكز و األقالم االنتخابية.

 
 التوصيات :أبرز 
التعامل مع تسجيل الشكاوى والطعون والمخالفات بجدية، واتخاذ االجراءات الالزمة وفقا  .5

 للقانون واألنظمة من قبل الجهة القضائية المختصة. 

تفعيل األنظمة واإلجراءات لضمان التزام المرشحين واللوائح بقواعد الصمت االنتخابي ومنع  .0
يوم التصويت العام، و تطبيق المعايير الدولية  االستمرار في الحملة الدعائية االنتخابية في

م على األقل من المراكز  522بما يخص عدم ممارسة الدعاية االنتخابية على مسافة 
 االنتخابية.
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على األطراف السياسية والمرشحين/ات قبول نتائج وإرادة الناخبين في اختيارهم واالحتكام  .3
أو وجود شكاوى وطعون عن سير العملية  الى الطرق القانونية والسلمية عند االعتراض

 االنتخابية.

األخذ بالتقارير ومالحظات فرق المراقبة الدولية والمحلية لالنتخابات واعتمادها لتقويم  .4
 وتحسين العملية االنتخابية والقيام بما هو مطلوب من اجراءات ضرورية والزمة.

قترعين/ات من مختلف الطوائف إعادة النظر في لوائح الشطب بحيث تختلط فيها أسماء الم .1
 والمذاهب دون حصرها وتحديدها في طائفة أو مذهب واحد.

اعتماد مراكز اقتراع وفقا للمعايير الدولية بما يؤمن العدالة في تحديد عدد الناخبين في أقالم  .5
االقتراع، وبما يسهل مهمة الناخبين في الوصول لموقع االقتراع بحيث ال تبعد المسافة  أكثر 

 م عن مكان سكنهم. 122 من

رفع مستوى مهارات العاملين في إدارة عمليات اإلقتراع والفرز من خالل التمكين والتدريب  .7
 المتخصص.

 
يؤكد فريق المراقبين في الشبكة بأن عمليات االقتراع والفرز قد جرت بشكل عام وفقُا  :األوليةالخالصة 

المعايير الدولية في االنتخابات لناحية الشفافية والعامة والمباشرة للقانون واإلجراءات المعمول بها، واعتمدت 
  .وجزء من السرية

الحرة، والخروقات والمخالفات والنقائص  المتوجبة لالنتخاباتهذا مؤشر على توفر الحد األدنى من الشروط 
 التي تم تسجيلها يوم االقتراع لم تؤثر بصفة جدية على نزاهة عملية التصويت .

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بفريق الشبكة في لبنان:

0072151817707عضو اللجنة التنفيذية للشبكة. ، رئيس البعثة   – الحقوقي هوكر جتو  -1  
007219768112،  المراقبة بعثةمنسقة -أ.غولشان صغالم -6  

info@arabew.org و achrs@achrs.orgعبر البريد االلكتروني : أو  
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