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 بهدفالذي اتخذه مجلس الوزراء ) مايو(أيار من  26 الرآز آارتر بقرار  اليوم رّحب مصدرفي تقرير 
هو الهيئة المكّلفة بالبت  ويشار ان األخير. تعيين األعضاء الخمس المتبقين في المجلس الدستوري

وفي الوقت نفسه حّث المرآز السلطات اللبنانية على تأمين اإليضاحات . نتائج االنتخاباتبالطعونات في 
 ال سيما تلك  النزاعاتحلسبل إجراءات تسجيل الشكاوى المرفوعة يوم االنتخاب وب المتعلقةفية ضااإل

لنتائج في جداول بحسب ا إيرادواإلجراءات التي سيتّم استخدامها  ممثلي األحزابالقادمة من الناخبين أو من 
 . الدوائر االنتخابية

 

مكانية تسجيل النتائج إلتنافسية مع ا عاليةيابية  الن2009) يونيو(وتعد انتخابات السابع من حزيران 
 تي وضعها النزاعات االنتخابية الون آليات حّلكمن المهم أم توعليه . قاربة في بعض من الدوائرالمت

 طرق يتبع آافة المعنيين واألحزاب والمرشحون حتىالمجلس الدستوري واضحة لكافة أصحاب الشأن 
 . ة لهم المحددنتائج االنتخاباتب طعنال

 

وفور ). فبراير(نان في بداية شباط  ب في ل2009قبة انتخابات فقد أرسل بعثته لمرا مرآز آارتر أما
نشر المرآز مراقبيه ) مارس( آذار 31الحصول على االعتماد الرسمي من وزير الداخلية والبلديات في 

ة في الدوائر  والحمالت السياسّي من أجل تقييم تحضيرات االنتخابات على األراضي اللبنانيةالستة األول
 مراقبًا على األمد القصير من أجل مراقبة االقتراع والفرز 50 حوالى  نشر المرآزستكملسوف يو. 26ال

واردة في ال  التالية ما قبل االنتخابيةبالمختصر المفيد، يعرض المرآز المالحظات و. وعمليات االحتساب
 . التقرير المرفق ربطًا

 3258000 مع أآثر من 2005 أآثر تنافسية من انتخابات العام 2009العام  باتيبدو أن انتخا -
 .  مقعدًا نيابيًا128 مرشح يتنافسون على 500ناخب وأآثر من 



.  وقد أدخل عددًا آبيرًا من التغييرات2008يرعى هذه االنتخابات قانون جديد تم اعتماده في العام  -
 على إجراءات أآثر  القانونشتمليو. ةة اللبنانّية االنتخابّي الشفافية في العملّيزيادة فهو يرمي إلى

ة أآبر لجهة تمويل الحملة واإلعالم فيها ومعلومات أآثر نفاذًا صرامة في اليوم االنتخابي وشفافّي
 . لجهة لوائح الشطب ومراآز االقتراع

 .ع بالمصداقيةي انتخابات تتمّتة التي تعتبر جزءًا بالغ األهمية ف النزاعات االنتخابّيالة لحّلآليات فّع -
 موثوق بّتولذلك جاء تعيين األعضاء الخمسة المتبقين في المجلس الدستوري ليساعد على تأمين 

خذ الخطوات التي ة أن تّتولهذا الهدف، على السلطات المختّص.  نتائج االنتخاباتلطعون فيل وسريع
قة بنتائج الدستوري لجهة الشكاوى المتعّل النزاع المعتمدة من قبل المجلس فّضتضمن وضوح آليات 

 . تكون واضحة بالنسبة إلى آافة أصحاب الشأنفاالنتخابات 
النتائج أمام المجلس الدستوري واضحة بالنسبة إلى المرشحين، ال ب الطعن اجراءات عندما تصبحو -

ر األحزاب وعناص  الناخبينبد من توضيح إضافي لالجراءات القانونية والحلول المتلعقة بشكاوى
هذه اإلجراءات قبل ات على توضيح اخلية والبلدّيد ويشجع مرآز آارتر وزارة ال.وم االنتخابي

 المعلومات على آافة المعنيين بما في ذلك العاملين في مراآز توزيع عبرنتخابي وذلك اليوم اال
 االقتراع

وقد قامت  . العلمية االنتخابيةلقد آسب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ثقة آافة المعنيين في  -
من الناحية اإلدارية لالنتخابات بما في ذلك تصحيح لوائح الناخبين الوزارة بالكثير من الجهود 

 . ومكننتها وإصدار آالف بطاقات الهوية للناخبين
وقد تّم اتخاذ بعض الخطوات من أجل تعزيز األمن في اليوم االنتخابي مما سيساعد في تعزيز جو  -

 السلمي للنزاع ويدعو مرآز آارتر القادة اللبنانيين إلى االستمرار في احترام الحّل. ابي هادئانتخ
 .  بعد اتفاق الدوحةحياؤهاة التي أعيد إ السياسّيطرقعبر ال

 ال بد من التي التي لم يعد باإلمكان معالجتها قبل هذه االنتخابات و العالقةزال الكثير من القضايايال  -
 وهذا يزعزع سلفًا المطبوعة موحدة القتراع االأوراق غياب منها االنتخابات القادمة ومعالجتها قبل

 . ة االقتراعسرّي
ة االنتخابية مثًال عبر التشجيع على مساواة لمرأة في العلمّيأآبر لعلى الرغم من الترويج لمشارآة  -

نتيجة و. قصًا آبيرًا في المرشحاتأآبر بين الجنسين في المراآز االنتخابية إال أننا ال نزال نشهد ن
يدعو مرآز آارتر آافة السيدات لذلك . انعدام التوازن هذا  تمثيل ضعيف للمرأة في البرلمان

 . مشارآة المرأة في العملية االنتخابيةل تعزيزاص) يونيو( حزيران 7اللبنانيات إلى االقتراع في 
 

من أجل مراقبة الجو ) يوليو(نان حتى نهاية تموز سوف تبقى بعثة المراقبة الخاصة بمرآز آارتر في لب
وتقيم بعثة مرآز آارتر .  والطعونات الناتجة عن االنتخاباتما بعد االنتخابي بما في ذلك الشكاوى

القانون اي  اإلطار القانوني ذي الصلة باالتناد إلى في لبنان ةة االنتخابّيّيلملمراقبة االنتخابات الع
مراقبة بموجب إعالن مبادئ ال وتأتي. لدستور اللبناني والتزامات لبنان الدوليةنان واالنتخابي في لبا

 مجموعة مراقبة 33 ودعمته 2005حدة في العام األمم المّت الذي اعتمدته المراقبة الدولية لالنتخابات
 . دولية لالنتخابات



 
************* 

بالشراآة مع جامعة  1982 في العام أنشأ الرئيس السابق جيمي آاتر وزوجته روزالين مرآز آارتر
وغير إنها منظمة ال تبغى الربح .  والصحة في العالم تعزيز السالميموري وذلك من أجل المساعدة على

 بلدًا عبر حّل النزاعات والتقّدم في 70اآثر من أحكومية وقد ساعد المرآز على تحسين عيش الناس في
ادية والوقاية من األمراض وتحسين الرعاية الصحية نسان والفرص االقتص اإلالديمقراطية وحقوق

 . العقلية وتعليم المزارعين زيادة إنتاج المحاصيل
 

 بعثة مراقبة االنتخابات الخاصة بمرآز آارتر إلى لبنان
 تقرير ما قبل االنتخابات

 2009  حزيران2
 

 خطوة مهمة في تعزيز  في لبنان2009) يونيو( في حزيران جرياالنتخابات النيابية التي ستستسّجل 
ليس ان هذه االنتخابات هي األولى منذ توقيع اتفاقية الدوحة في ايار . االستقرار الديمقراطي في البالد

 أنها أول بل  وحسب التي سجلت نهاية األزمة السياسية التي تلت والية الرئيس إميل لحود2008) مايو(
 والذي وافقت عليه آافة 2008الذي اعتمد في العام انتخابات تجري في ظّل القانون االنتخابي الجديد 

 أن تزيد من شفافية ال بّدويشتمل القانون الجديد عددًا من التغييرات المهمة التي . األحزاب السياسية
 التحضيري لالنتخابات خيروفي االسبوع األ. يين مراقبين دوليين ومحّلاعتماداالنتخابات بما في ذلك 

 .   في روح من التعاون مع شعب لبنانّيةنتخاباالمالحظات ما قبل البعض  مرآز آارتر رفعي
 

 إدارة االنتخابات
 االنتخابات السابقة تجري آانت.  ات اللبنانية االنتخابات النيابية في نهار واحدطالسلتجري للمّرة األولى 

. ةة والقوى األمنّيّي النقص في الموارد البشرأربع آحاد متتالية ويعزى السبب األساسي لالمر إلىعلى 
 زياد بارود يتمتع بثقة آافة المعنيين بما في ذلك الجمعيات  الحالين وزير الداخلية والبلدياتأويبدو 

 2009) يونيو( حزيران 7وفي . عالم والناخبين أنفسهمإلة والمرشحين ووسائل االسياسّيواألحزاب 
 االنتخابات في يوم واحد ومنع إجراءأجل ة من تنوي وزارة الداخلية والبلديات تعبئة موارد مهّم

 . االقتراععملية الفوضى خالل 
 
 غالبية المهل القانونية المتعلقة بالتحضيرات التقنية  احنرمتالوزارةيمكن القول إن حتى اآلن و

على ) بينتدريب للمدّر(ة من أعلى الهرم إلى أسفله وقد تّم تنظيم دورات تدريبّي. النتخاباتل واإلجرائية
 11000مين على المراآز االنتخابية البالغ عددهم  آافة القّيوسيطال التدريباالجراءات االنتخابية 
 قلم اقتراع في 5181 مرآز اقتراع و 1750باإلضافة إلى ذلك، تجّهز الوزارة . بحلول نهاية الشهر
 . آافة انحاء البالد

 



 االنتخابية على قدم وساق على المستوى وتشير التقارير التي يرفعها مرآز آارتر إلى أن التحضيرات
ومع ذلك يبدو مستوى الجهوزية لإلدارة المحلية لالنتخابات متفاوتًا بين البلديات وال سيما في . المحلي

 . في إدارة إصدار الهويات المخاتير الذين يعملون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات نشاطما يتعلق ب
 

االقتراع على الناخبين المسجّلين  أن يبرزوا هويتهم أو جواز سفر لبناني  من أجل -بطاقات الهوية
تخابات قامت السلطات اللبنانية بإصدار سريع لبطاقات الهوية الخاصة بالناخبين نوتحضيرًا لال. صالح
 إلى 250000ة حصل حوالى ولّيوبحسب التقديرات األ.  والذين تقدموا بالطلب لذلكحتملينالم

 7000 إلى 6000ى ل حواأي ما يوازي إصدار منذ بداية السنة تهمن على بطاقات هوي مواط300000
 . بطاقة في اليوم

 
 البصمات على مشاآل في رفع بصماتهم بسبب ناخبيندد من البطاقات عصدار إومع ذلك، تأّخر 

ت معالجة هذه المشكلة عبر ّمفت.  بغية استكمال طلباتهمتكرار الكّرةى ذلك إلى ّدأوقد . خاتيرممستوى ال
 مرآزًا مستحدثًا وإدخال تدريجي للبصمات المنسوخة رقميًا 27نشاء إتمديدات متتالية لمهل الطلبات و

. 2009 )مايو( أيار 23البطاقات المرفوضة في بدائل وقد استكمل إصدار . تسهيًال لعمل دوائر النفوس
مما  البطاقات قبل االنتخابات  آافةأال تصدروعلى الرغم من الجهود ال تزال بعض األحزاب تخشى 

 . .سيحرم بعض الناخبين من حقهم في االقتراع
 

 وّحدة لالنتخابات اللبنانية على أستخدام أوراق اقتراع م2008 قانون العام  ال ينّص-أوراق االقتراع
 للناخب في لبنان أن قيحّق. حين في دائرة ماسماء آافة المرّشأ تؤمنها الحكومة وتشتمل على مطبوعة لفًا
 يحصلون وّحدةحين من اللوائح المختلفة أآان ذلك عبر آتابة اسمائهم على ورقة بيضاء ميختار مرّش

. حين عن ورقة اقتراع جاهزة وآتابة اسماء آخرينسماء بعض المرّشأعليها داخل القلم أو عبر شطب 
ير أوراق االقتراع وتوزيعها على السياسية والمرشحين بتحضواألحزاب وتسمح هذه السمة للجمعيات 

 . الناخبين
 

م ة االقتراع وأن تفتح الباب أما أن تؤثر على سرّيسلفًا مطبوعة  اقتراع موّحدةيمكن لغياب أوراق
 1. والنخب السياسية لممارسة التأثير غير المقبول على خيارات الناخبيناالحزاب

 أخرى مختلفة وال على مستويات تعتبر تحديًا وّحدة ال تزال أوراق االقتراع غير المباإلضافة إلى ذلك،
ص من إمكانية إلغاء  وتقّل سهلة العّدسلفًا المطبوعة وّحدةفاالوراق الم. سيما في ما يتعلق بالفرز والعّد

  .ة الناخبآما يقّلص ذلك من إمكانية اللغط لجهة نّي. حينسماء المرّشأبعض األصوات بسبب أخطاء في 
 

  في القلممكنوي. 800نّص القانون أن عدد الناخبين في القلم الواحد يجب اال يتعّدى ال  ي-دفق الناخبين
 لهم أن يتم تحديد عدد الناخبين الذين يحّقعليه و.  صنادق3 ال يتخطىما وضع  - بحسب حجمه-الواحد
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ا إلى وقد يؤدي هذ. )حسب عدد الصناديق التي في القلمفيكون ذلك ب(في الوقت نفسه القلم  دخلواي
 . صفوف طويلة من االنتظار والتأخير في إقفال الصناديق

 
افيًا من التدابير الوقائية الخاصة ض لقد ادخلت وزارة الداخلية والبلديات عددًا إ-األمن في اليوم االنتخابي

 آان وبناء على نقاش. ةّيلبفترة االنتخابات المباشرة ويأمل المرآز أن يكون لها األثر اإليجابي على العم
ل قوى لنا مع المسؤولين عن إدارة االنتخابات والمرشحين حول اليوم االنتخابي وتبعاته سوف تسّه

ة والحفاظ على األمن في اقالم االقتراع ة االنتخابية عبر توجيه السير وتأمين المواد االنتخابّياألمن العملّي
 .  االقتراع إلى دوائر النفوسماسة من أقالومرافقة المواد االنتخابية الحّس) على طلب من رؤساء األقالم(
 

 صراحة رسومًا ينّصم لقد اصدرت الحكومة اللبنانية مؤخرًا -تسهيل عملية االقتراع للناخبين المعوقين
نه المرسوم إ. على تأمين نفاذ المعوقين إلى أقالم االقتراع والسماح لهم بطلب المساعدة في االقتراع

 ناخب لبناني مسجل في وزارة الشؤون االجتماعية 68000والى ة أن ح خاصاألول من نوعه في لبنان
 . ب مرآز آارتر بهذه االصالحات وسيعلق على تطبيقها في بيانات عامة الحقةويرّح. معّوقآ
 

 االنتخابي باإلضافة 2008قانون العام  النيابية 2009رعى انتخابات العام ي -شكاوى ونزاعات انتخابية
 على عدد من التحسينات 2008ويشتمل قانون العام . نظمة األخرى ذات الصلةإلى القوانين واال

 مثل إجراءات أآثر صرامة في اليوم االنتخابي واستخدام 2000 القانون االنتخابي للعام علىاألساسّية 
 2الت ووسائل اإلعالممالحبر الذي ال يزول باإلضافة إلى الصناديق الشفافة وشفافية أآبر في تمويل الح

ومع ذلك، ال يزال الغموض .  لجهة اللوائح االنتخابية ومواقع أقالم االقتراعيسهل النفاذ إليهًاومعلومات 
 . يعتري آليات حّل الشكاوى والنزاعات االنتخابية

 
 باإلضافة إلى التشريعات األخرى مثل قانون المجلس الدستوري للعام 2008فالقانون االنتخابي للعام 

وهي .  أن عددًا من الهيئات تكون مسؤولة عن حّل الشكاوى والنزاعات االنتخابيةان على ينّص21993
تشمل المؤسسات المسؤولة عن إدارة االنتخابات وبشكل خاص وزارة الداخلية والبلديات وهئية 

دى باإلضافة إلى ذلك، ل. نشاؤها حديثًا ولجان القيد ولجان القيد العلياإ االشراف على االنتخابات التي تّم
عدد من المحاآم اختصاص في المسائل االنتخابية بما في ذلك مجلس الشورى ومحكمة المطبوعات 

 . والمحاآم الجنائية والمحاآم العسكرية
 

فحتى اآلن، . وعلى الرغم من آل ذلك، فإن حّل الشكاوى والنزاعات االنتخابية ال يزال يعتريه الغموض
قة بالمسائل االنتخابية إلى هيئة اإلشراف على ية المتعّل الشكاوى اإلدارمتضّررةرفعت األحزاب ال

ال لكن وبسبب مهام الهيئة المحدودة . الحملة االنتخابية التي تشرف على تمويل الحملة ووسائل اإلعالم
لى وزير الداخلية إواألمر سيان بالنسبة . ها ببّتيزال من غير الواضح ما إذا آانت تستطيع أن ت
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  أيضًا إلى توضيح لجهة فّض)إلى جانب إعطاء األجوبة واإليضاحات (اج مهامهوالبلديات الذي تحت
 .الخالفات

 
 الشكاوى المتعلقة باليوم  إليها الناخبالهيئة التي يرفع إلى تحديد 2008 العام فتقر قانونوفوق آل ذلك ي

 أن تؤمن التوضيحات يام المتبقية قبل االنتخابات على الوزارةاألففي . االنتخابي على المستوى المحلي
 .  في هذا المجالةاإلضافي

 
 ترسيمها للدوائر االنتخابية والتي تقّلص من أحجام األقضية  للحدود الجديدة التي تّممن جهة أخرى يمكن

ويمكن للتنافسية المرتفعة .  يكون لها هي ايضًا األثر على البت بالنزاعات االنتخابية والطعون بالنتائجأن
 ففي االنتخابات السابقة. ةصوات داخل بعض الدوائر االنتخابّيفي األ ص الفوارقن تقّلأبين المرشحين 

لى تثبيت النتائج عند الطعن بها باستناده إلى الفوارق الكبيرة بين إ يميل دستوريمجلس الال آان مثًال
ما مع أ.  أصًالآفيلة بقلب النتائجلم تكن األصوات المتنازع عليها فمجاميع األصوات لكل من المرشحين 

التي سترفع إلى ) يونيو(قد تزداد الطعون المتعلقة بالنتائج يوم السابع من حزيران فتنافسية أآبر، 
 . دستوريمجلس الال
 

يلعب دورًا مهمًا  وهو س بالطعون االنتخابية، لة البّتوالمجلس الدستوري وهو المؤسسة الوحيدة المخّو
اتخاذ  رآز آارتر بتعيين القضاة الخمسة المتبقين ويشجع علىويرحب م. في حل النزاعات االنتخابية

 . الخطوات التي تسمح لكافة المعنيين بأن يفهموا آليات المجلس في حل النزاعات
 

 عملية التحقق من تسجيل الناخبين
النتخابات قامت وزارة الداخلية والبلديات بحملة آبيرة من أجل إعالم الناخب لفي خالل التحضير 

ق من تسجيل اسمه فاستطاع الناخب أن يتحّق. ه وواجباته في ما يتعلق بورود إسمه على اللوائحبحقوق
 البيانات المتعلقة نسب السلطات، أدت عملية التحقق محوب. 3حه أو يورده لدى لجان القيدوأن يصّح

بح وقد أص.  ناخب جديد45000 إسم جاء مرتين وإدخال اسماء حوالى 40000بالناخبين إلى شطب 
 .  مواطنًا3258572) يونيو( حزيران 7عدد المسجلين على اللوائح ليقترعوا في 

 
وترّحب بعثة مرآز آارتر بنية وزارة الداخلية والبلديات بتوعية آل المواطنين على التحقق من ورود 

رآز ان يرى ويسّر الم. فهذا يعزز شفافية العملية االنتخابية. أسمائهم في اللوائح على انها خطوة إيجابية
الشفافية في وزارة الداخلية والبلديات بشكل عام هي التي تقلق لجهة انعدام رغبة بعض السلطات 

 . المحلية في مناقشة موضع عملية القيد وتأمين النفاذ للمراقبين الدوليين
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 مشارآة المرأة في العملية االنتخابية والسياسية
ة المرأة السياسية في لبنان ال تزال المرأة غير ممثلة بالشكل على الرغم من انعدام العراقيل أمام مشارآ

على اي ال يشتمل  2008قانون العام والجدير بالذآر ان . الصحيح في الجو السياسي واإلدارة االنتخابية
 . أحكام تعزز مشارآة المرأة أو تعالج قضايا النوع االجتماعي

 
فقط من % 2يمثلن  وهّن 2009تخابات نمرشحًا ال 587 من أصل 12ويبقى عدد المرشحات 

وهذا الرقم مخيب . 2009) أبريل( نيسان 22المرشحين المسجلين رسميًا والذين لم ينسحبوا بحلول 
 . لألمل

ومع ذلك، فقد اتخذت وزارة الداخلية والبلديات بعض خطوات من أجل التأآد من أن المراة تلعب دورًا 
فتوعية الناخات .  بالمقارنة مع االنتخابات السابقة2009 العام آبيرًا في األوجه األخرى من انتخابات

التي تشارك   انتخابات لبنانلمرة األولى في تاريخهذه هي اوالبلديات و مستمرة بدعم من وزارة الداخلية
 إلى 15 أي ة امرأ2000وقد تّم تعيين حوالى .  بترأسها اقالم اقتراعاتالمرأة في إدارة االنتخابفيها 
ويثني مرآز آارتر .  في أقالم االقتراع وسوف يعملن رئيسات لالقالم11200ن العاملين ال م% 20

 مشارآة المرأة في إدارة االنتخابات القادمة وتأمين مشارآة هاتعزيزلعلى وزارة الداخلية والبلديات 
 . أآبر لها في العلمية االنتخابية عامة

 


