بيروت ٨ ،تشرين االول ٢٠٢٢

بيان صادر التحالف عن "تحالف اإلصالح اإل نتخابي":
لعدالة المشاركة وتكافؤ الفرص
اجتسعت المجان السذتخكة في السجمذ الشيابي باألمذ لجراسة اقتخاحات تعجيل بعض مؾاد قانؾن االنتخابات
الجاخمية بتعييؽ مؾعج إجخاء االنتخابات في  22آذار
قجم بتؾصية إلى وزيخ
،2012/44
وخرؾصا لجية التّ ّ
ّ
ً
وخرؾصا لجية لؾائح الذظب
 ،2021والحي يتختّب عمى أثخه تعجيل بعض السؾاد التي تتعّمق بالسيل
ً
يذكل
فإن أي تعجيل بسؾعج إجخاء االنتخابات لتربح في  22أذار ّ 2021
وقيؾدىا وتذكيل ىيئة اإلشخافّ ،

وخرؾصا ّأنشا أمام ما يشاىد خسدة أشيخ حتّى مؾعج االنتخابات.
كبيخ عمى مدار العسمية االنتخابية
تحجًيا ًا
ّ
ً

التشفيحية "الؾزيخ" وليذ مؽ
أن تحجيج مؾعج االنتخابات ىؾ مؽ اختراص الدمظة
كسا يججر بال ّحكخ ّ
ّ
اختراص المجان السذتخكة مؽ حيث مبجأ فرل الدمظات .كسا أن ىحه التؾصية تتظّمب تعجيل ٍ
عجد مؽ
ّ
ٍ
ٍ
مباشخ عمى معاييخ السداواة والعجالة في تكافؤ
بذكل
مسا قج يؤثّخ
السؾاد الستعّمقة بالسيل
ّ
القانؾنية لالنتخاباتّ ،
االنتخابية .فإن حرمت االنتخابات في  22آذار
العسمية
السخشحيؽ/ات في خؾض غسار
الفخص بيؽ
ّ
ّ
ّ
الخسسي لفتح الباب لمبجء بالحسالت االنتخابية.
ّ ،2022
األول  2021ىؾ السؾعج ّ
فإن  22كانؾن ّ

الشيابية في رفع تؾصية إلى وزيخ الجاخمية لتقجيؼ مؾعج
وعميو ،ندأل ما ىي السعاييخ التي اعتسجتيا المجان
ّ
االنتخابات؟ وىل أخحت بعيؽ االعتبار مبجأ تكافؤ الفخص وعجالة السذاركة وخرؾصا لجية تجييد مخاكد

ستتسكؽ ىيئة اإلشخاف عمى االنتخابات مؽ تشفيح مياميا قبل
االقتخاع لؾصؾل األشخاص السعؾقيؽ؟ وىل
ّ
االنتخابية ومخاقبة اإلنفاق االنتخابي
وخرؾصا لجية نذخ الثقافة
االنتخابية
شيخيؽ مؽ بجء الحسالت
ّ
ّ
ً
واإلعالم واإلعالن؟

إضاف ًة إلى تقخيب مؾعج االنتخابات ،قامت المجان السذتخكة بتقجيؼ اقتخاح تعجيل السادة  11مؽ القانؾن
أن تعجيل سقف اإلنفاق االنتخابي ىؾ مؽ صالحيات مجمذ الؾزراء
الستعّمق "بدقف اإلنفاق االنتخابي"؛ ّإال ّ
ص القانؾني
ووزيخ الجاخمية والبمجيات والييئة االشخاف عمى االنتخابات وليذ مؽ اختراص المجانّ .
فالش ّ
الشغخ بيحا الدقف لجى افتتاح فتخة الحسمة االنتخابية في ضؾء الغخوف
واضح وصخيح بحيث "يسكؽ إعادة ّ

البمجيات وبعج
بشاء عمى اقتخاح وزيخ
الجاخمية و ّ
ّ
االقترادية وذلػ بسؾجب مخسؾم ُيتّخح في مجمذ الؾزراء ً
السادة مؽ دون التّ ّشبو إلى مبجأ فرل
أيزا ّ
تجخمت المجان السذتخكة في تعجيل ّ
استظالع رأي الييئة" .وىشا ً

الدمظات.

الؾطشية،
عل انييار العسمة
فشدأل ّ
ّ
مججًدا :ما ىي السعاييخ التي اعتُسجت لتعجيل سقف اإلنفاق االنتخابي في ّ
مؽ أجل الحفاظ عمى السشافدة العادلة بيؽ السخشحيؽ/ات.

السخشحيؽ غيخ السقيسيؽ.
يتؼ االتّفاق باألمذ عمى تعجيل السادة  112مؽ القانؾن حؾل
و ًا
أخيخ وليذ اً
ّ
آخخ ،لؼ ّ
الترؾر
الدتّة عمى أن ُيظخح
وعميو طمبت المجان مؽ وزيخ
الجاخمية و ّ
ّ
ّ
البمجيات تحزيخ ّ
ترؾٍر لتؾزيع السقاعج ّ

األول . 2021
في جمدة الييئة العامة لسجمذ الشؾاب ّ
السقخرة في  11تذخيؽ ّ

يذجد التحالف عمى ضخورة اعتساد الؾزيخ ومجمذ الشؾاب معاييخ واضحة وشّفافة النتخابات الخارج تحفظ
ّ

الدتّة أو إلغائيا ،مع الحفاظ
مبادئ السذاركة وعجالة الفخص بيؽ الشاخبيؽ/ات،
وخرؾصا لجية إبقاء السقاعج ّ
ً
حق ليؼ ،وخظؾة نحؾ السدار اإلصالحي الذامل وإعادة الثقة في الشغام
عمى انتخابات السغتخبيؽ ،فيؾ ّ

السؤسداتي والتذخيعي.
ّ

