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رسالة شكر
كرس
إيماناً منها بدور المجتمع المدني بمراقبة مجريات العملية اإلنتخابية ،وانطالق ًا من حقها القانوني الم ّ

في اإلنتخابات النيابية رقم  ،7102/44نفذت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  -ال فساد "مشروع مراقبة اإلنفاق
اإلنتخابي لإلنتخابات النيابية للعام  ."7102هذا المشروع الذي تطلب تحضي ًار لوجيستياً وميدانياً منذ تشرين

الثاني عام  7102حتى آب عام  ،7102لم يكن ليتحقق لوال التمويل المباشر والمساعدة التقنية اللتين قدمهما
اطي" وكامل فريق عمله مشكو اًر.
"المعهد الوطني الديمقر ّ

التقرير الذي نضعه بين أيديكم هو ملخص نتيجة مراقبة الجمعية لمدى شفافية العملية اإلنتخابية
واإلنفاق اإلنتخابي وأداء هيئة اإلشراف على اإلنتخابات منذ فتح باب الترشح في  5شباط  ،7102حتى يوم
اإلنتخابات ضمناً في  6آيار  .7102ويتضمن التقرير العديد من التوصيات اإلصالحية والذي تم تحويل بعضها
إلى إقتراحات قوانين سوف يتم تقديمه إلى المجلس النيابي بهدف تعديل قانون اإلنتخابات تعزي اًز للشفافية كمقدمة

أساسية للمساءلة الشعبية الحقاً.

قوة وصالبة فريق العمل .وهنا
وقد تعددت مقومات نجاح المشروع ،غير أن النقطة األبرز تمثلت في ّ
اغتنم هذه الفرصة ،ألشكر كل من األستاذ وليد الحسين الباحث الرئيسي الذي أعد هذا التقرير ،واألستاذة ديانا
كالس المستشارة القانونية للمشروع والتي ساهمت في إعداد الشق القانوني لهذا التقرير .كلمة شكر إلى األستاذ
ايمن دندش مدير البرامج والمشاريع الميدانية في الجمعية للجهود التي وضعها في متابعة مجريات العمل الميداني

والتدريبات ،واألنسة فانيسا كيروز منسقة المشروع والتي تعاونت بشكل يومي مع جميع المراقبين والمراقبات والذين
بلغ عددهم  40والمنسقين الثالث الذين توزعوًا على الدوائر اإلنتخابية التي شملها المشروع وهي :دائرة زحلة،

دائرة صيدا – جزين ودائرة طرابلس  -المنية – الضنية .واألستاذ رمز فخر الدين منسق المشاريع في الجميعة
لدوره في متابعة جميع المسائل اإلداري ة ،والى المكتب اإلعالمي الذي ضم األنستين ميريم سويدان وصفاء
درويش واللتان وثقتا آالف المقاالت حول اإلنتخابات .وفي الختام كلمة شكر الى األستاذ عطاهلل السليم ،مدير

المشروع والذي لعب دو اًر محورياً وأساسياً في التنيسق بين جميع األقسام والدوائر في المكتب التنفيذي والفريق
اطي" على
الميداني .وكيف ال أشكر كل من األستاذ مارون صفير واألنسة مايا فواز من "المعهد الوطني الديمقر ّ
الدعم التقني واللوجيستي اللذان قدماه دون انقطاع خالل تنفيذ المشروع واعداد اإلستمارات.
حداد
داني ّ

المدير التنفيذي
الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية -ال فساد
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ملخص تنفيذي
يعكس هذا التقرير نتائج مراقبة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية –ال فساد لإلنتخابات النيابية اللبنانية لعام  ،7102ومدى
التزام المرشحين وهيئة اإلشراف على اإلنتخابات بمعايير شفافية اإلنتخابات على كافة المستويات خالل أشهر شباط ،آذار،
نيسان وأيار  7102وصوالً الى يوم اإلنتخابات في  6أيار .7102


راقبت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية –ال فساد االنتخابات في مراحلها كافة ,منذ فتح باب الترشيح في  5شباط
مرو اًر بيوم االقتراع في  6أيار ووصوالً إلى اقفال باب تقديم الطعون في المجلس الدستوري ,وشملت عملية
الرصد تجميع وتوثيق المخالفات المتعلقة باإلنفاق االنتخابي واإلعالن االنتخابي في ثالث دوائر إنتخابية هي
زحلة وصيدا-جزين وطرابلس-المنية-الضنية.



رغم اعتماد النظام النسبي ومشاركة المغتربين اللبنانيين في االنتخابات للمرة األولى في لبنان تراجعت نسبة
االقتراع عن العام  7112من  51في المئة إلى  42في المئة.



في الشق المتعلق باإلعالن اإلنتخابي ،بلغ عدد المخالفات التي تم ّكن مراقبو الجمعية من رصدها في الدوائر
االنتخابية الثالث  676مخالفة ،مع اإلشارة إلى أن هذا الرقم ال يختصر جميع المخالفات التي ارتكبتها الجهات
المر ّشحة.



في الشق المتعلق باإلنفاق اإلنتخابي ،بلغ عدد المخالفات  66مخالفة تم ّكن مراقبو الجمعية من رصدها في
الدوائر االنتخابية الثالث وهذا الرقم ال يختصر جميع المخالفات التي ارتكبتها الجهات المر ّشحة.



تعاونت الجمعية مع  40مراقباً ميدانياً لرصد المخالفات خالل يوم االقتراع في  6أيار /مايو  ,7102والحظ
مراقبو الجمعية حصول أعمال عنف متفرقة وحاالت بلبلة وفوضى داخل أقالم ومراكز االقتراع وفي جوارها,
مست مباشرة بحرية الناخبين .وكان هناك تأخر في فتح بعض أقالم اإلقتراع ومواصلة عملية االقتراع في
والتي ّ
موحدة في فرز األصوات في أقالم
غياب رئيس القلم .كما الحظت الجمعية عدم وجود إجراءات ومعايير ّ

االقتراع ,األمر الّذي سمح بدرجة عالية من االستنسابية من قبل رؤساء األقالم ،إذ وصل عدد األوراق الملغاة في
زحلة إلى  7404ورقة ،وفي دائرة الجنوب األولى إلى  0612أوراق ،وفي دائرة الشمال الثانية إلى  5641ورقة.
كما الحظت الجمعية عدم استعمال الكاميرات واألجهزة التلفزيونية خالل عملية الفرز في معظم أقالم االقتراع
التي تمت مراقبتها .هذا فضالً عن عدم احترام مبدأ الصمت االنتخابي ,حيث قام عدد من المرشحين ووسائل
اإلعالم بخرق فترة الصمت االنتخابي خالل يوم االقتراع.
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الحظت الجمعية وجود ممارسات أخلّت في مبدأ شفافية وحيادية العملية االنتخابية وهي على النحو التالي:
 عدم تمكن هيئة االشراف على االنتخابات من ممارسة دورها بشكل كامل بما يتناسب مع توسيع
الصالحيات الذي أحدثه القانون رقم  ،7102/44إذ لم تتوافر إرادة سياسية فعلية لتفعيل عمل الهيئة
وتأمين اإلمكانات اإلدارية والمالية الالزمة لها.
سيما المولجين بإدارة العملية االنتخابات.
 تر ّشح الوزراء وال ّ
 وجود سقف إنفاق إنتخابي مرتفع جداً ساهم في عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
 عدم نشر هيئة االشراف على االنتخابات ألسعار االعالنات من قبل وسائل االعالم واالعالن.
 غياب الشفافية في ما يتعلق بتقديم التقارير المالية الدورية من قبل المرشحين واللوائح.
 غياب الشفافية حول كيفية متابعة الهيئة للتقارير المالية النهائية.
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القسم الول :اإلطار السياسي العام
 .1التمديد الول للمجلس النيابي
جرت االنتخابات النيابية في العام  7112وفق القانون االنتخابي رقم  7112/75الذي توافقت عليه جميع القوى السياسية
ِ
تمض أسابيع قليلة بعد االنتخابات حتى
الممثلة في السلطة في اتفاق الدوحة بعد أحداث  2أيار /مايو  .7112لكن لم
تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق حول قانون انتخابات خالل العام
عادت بعض القوى السياسية تطالب بتعديله .لم
ّ

 ،7107وتزامن ذلك مع التفجيرات األمنية العديدة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين .هذا الواقع ش ّكل ذريعة
لهذه القوى لتمرير التمديد األول للمجلس النيابي في حزيران  /يونيو  7106لمدة سنة ونصف السنة .رفضت قوى المجتمع
المدني التمديد وأطلقت حملة "ال للتمديد" حيث كانت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – ال فساد من ضمن الشركاء
المؤسسين .كما ساهمت جمعيات المجتمع المدني بتأسيس حركات مطلبية أهمها "الحراك المدني للمحاسبة" كان من
أولوياتها المطالبة بإجراء االنتخابات النيابية في موعدها واصالح القانون االنتخابي.

 .2تعطيل االستحقاق الدستوري لكثر من دورة تشريعية
مدة والية
أن القوى السياسة لم
تتوصل إلى أي نتيجة قبل انتهاء ّ
بعد التمديد األول عاد النقاش حول القانون االنتخابي ,بيد ّ
ّ
الممددة .فما كان من القوى السياسية ّإال أن لجأت إلى التمديد لنفسها مرة ثانية في نهاية العام  .7104تقدمت
المجلس
ّ

أن أسبابه موجبة .إذ ترافق
الحر" بطعن لدى المجلس الدستوري ،لكن األخير ّ
رد الطعن رغم أنه رأى ّ
"كتلة التيار الوطني ّ
خلو سدة رئاسة الجمهورية مع انتهاء والية الرئيس السابق ميشال سليمان في نهاية شهر أيار /مايو
التمديد الثاني مع ّ
 .7104أتى التمديد الثاني لدورة تشريعية كاملة حتى شهر حزيران /يونيو  ،7102وحرم بذلك المواطنين من حقهم في

اختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية.

 .3التمديد الثالث للمجلس النيابي
في نهاية عام  ،7106انتخب رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية .تألّفت من بعدها حكومة
ضمت جميع األفرقاء السياسيين برئاسة سعد الدين الحريري ومن أولى أولوياتها اقتراح قانون جديد لإلنتخابات النيابية.
وشهدت بداية العام  7102تقدماً في النقاش حول اعتماد قانون إنتخابي جديد .تقدمت معظم القوى السياسية بطروحات
تم التوافق على قانون جديد رقم  .7102/44عاد المجلس
حول رؤيتها للقانون مع اعتماد معايير جديدة منها ال ّ
نسبية وو ّ
ومدد لنفسه  00شه اًر لكن هذه المرة بحجة "الظروف التقنية" لتطبيق القانون الجديد .رّحب المجتمع المدني بالقانون
النيابي ّ
وجه عدة انتقادات إلى القانون الجديد سواء لناحية
مرة في لبنان .لكن المجتمع المدني ّ
أقر النسبية ّأول ّ
الجديد وال سيما أنه ّ
أن النظام النسبي ترافق مع اعتماد الحاصل االنتخابي كعتبة حسم تفاوتت نسبتها بين الـ 2والـ 71في المئة ،بحسب الدائرة
االنتخابية أو لناحية تقسيم لبنان إلى  05دائرة انتخابية ،تراوح عدد المقاعد فيها بين الـ 5والـ 06مقعداً ،وتخصيص صوت
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تم حصره على مستوى الدائرة الصغرى ،جعلت من النظام النسبي نظاماً أكثرياً عملياً .كما انتقد المجتمع
تفضيلي واحد ّ
المدني عدم جعل هيئة االشراف على االنتخابات هيئة مستقلة إلدارة العملية االنتخابية في كل جوانبها ،هذا فضالً عن

كون سقف اإلنفاق اإلنتخابي المعتمد مرتفعاً جداً وغير قائم على معايير علمية تأخذ في الحسبان عدد السكان والمساحة
المحصلة العامة مدد المجلس
الجغرافية لكل دائرة انتخابية ،ما أدى عملياً إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين .في
ّ
النيابي القديم لنفسه والية كاملة و 00شه اًر إضافية ،أي ما يقارب الخمس سنوات .وكان لبنان قد عاش في السنوات السبع

الممتدة من انتخابات العام  7112ولغاية انتخاب رئيس الجمهورية في العام  ،7106نحو سنتين من حكومات تصريف
شبه البعض إجراء االنتخابات
األعمال وسنتين من الفراغ الرئاسي المعطوف على حكومة مشلولة ومعطلة .في هذا االطار ّ

تمت بعد هذه السنوات الطويلة من تعطيل المؤسسات الدستورية واالستحقاقات
النيابية بـ"العرس الديمقراطي" وال سيما أنها ّ

الديمقراطية .وقد انعكست الخالفات السياسية التي جرت في لبنان في السنوات الفائتة ،والتي ّادت إلى تفاقم األوضاع
االقتصادية والمعيشية ،إلى فقدان المواطنين الثقة بالقوى السياسية وهذا االمر بدا واضحاً في نسب االقتراع التي تراجعت
بشكل ملحوظ عن انتخابات العام .7112

 .4قراءة في نسب االقتراع بين عامي  2220و 2218
ُيظهر الجدول رقم ( )0تراجعاً في نسب االقتراع في معظم الدوائر االنتخابية باستثناء دائرة بعلبك الهرمل التي شهّدت

ارتفاعاً بـ 00نقطة ،ودائرة الجنوب الثالثة بـ 6نقاط ،و دائرة جبل لبنان الرابعة بنقطة واحدة عن العام  .7112أم أكثر
الدوائر التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في نسب االقتراع فهي بيروت األولى حيث وصلت النسبة إلى  ،%66مسجلة

مقسمة إلى ثالث دوائر في العام 7112
تراجعاً كبي اًر عن العام  7112يصعب تقديره وال ّ
سيما أن العاصمة كانت ّ
وأضحت دائرتين في العام  .7102في المحصلة العامة تراجعت نسبة االقتراع على المستوى الوطني بنحو نقطة عن
أن فئة
أن عدد الناخبين ارتفع بشكل ملحوظ بنحو  04في المئة .ما يعني ّ
العام  .7112لكن تجدر االشارة هنا إلى ّ
سن الـ70
الشباب لم تكن متحمسة لالقتراع في هذه االنتخابات ،إذ إ ّن نسبة الـ %04التي زادت هي للشباب الذين بلغوا ّ

عاماً بعد انتخابات العام .٩٠٠٢
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جدول رقم  :1مقارنة نسب االقتراع بين عا َمي  9002و9012
الدائرة

الناخبون7112

المقترعون7112

نسبة االقتراع

الناخبون 7102

المقترعون 7102

نسبة االقتراع

بيروت 1

92764

37284

40%

134736

44714

33%

بيروت 2

101787

27787

27%

353414

147801

41%

بيروت 3

252165

103243

41%

الزيادة في عدد الناخبين

41434

البقاع 1

158005

88482

56%

175613

94082

53%

17608

البقاع 2

122487

65237

53%

143812

68227

47%

21325

البقاع 3

255637

126038

49%

315643

190268

60%

60006

كسروان

89228

60336

68%

94210

63203

67%

4982

جبيل

75582

49128

65%

82500

54400

65%

6918

جبل لبنان 1

164810

109464

66%

176710

117603

66%

11900

المتن

170744

96748

57%

179919

92446

51%

9175

بعبدا

151590

84546

56%

166135

80052

48%

14545

الشوف

181949

91642

50%

202489

109129

53%

20540

عاليه

116181

59779

51%

127381

64191

50%

11200

جبل لبنان 4

298130

151421

51%

329870

173320

52%

31740

عكار

223538

120608

54%

283790

136947

48%

60252

المنية-الضنية

97352

54916

56%

112814

57712

51%

15462

طرابلس

196149

89886

46%

237330

94047

39%

41181

الشمال 2

293501

144802

49%

350144

151759

43%

56643

بشري

46422

17183

37%

49605

19812

39%

3183

زغرتا

71035

34399

48%

78183

36445

46%

7148

الكورة

57794

27417

47%

60981

27758

45%

3187

البترون

58444

32914

56%

60647

33796

55%

2203

الشمال 3

233695

111913

48%

249416

117811

47%

15721

صيدا

53859

36624

68%

62749

35582

56%

8890

جزين

54188

29225

54%

59775

31764

53%

5587

الجنوب 1

108047

65849

61%

122524

67346

54%

14477

صور

153060

74941

49%

190703

91390

47%

37643

الزهراني

92995

50217

54%

113489

59774

52%

20494

الجنوب 2

246055

125158

51%

304192

151164

49%

58137

بنت جبيل

123396

52899

43%

149647

65271

43%

26251

النبطية

121912

59736

49%

147900

82096

55%

25988

مرجعيون

138844

64975

47%

163018

81196

49%

24174

الجنوب 3

384152

177610

46%

460565

228563

49%

76413

المجموع

3257107

1636190

50%

3746483

1862103

49%

489376
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أن  50في المئة من الشعب اللبناني لم يكن متحمساً لالنتخابات ،والسبب ربما يعود
إ ّن انخفاض نسب االقتراع د ّل على ّ

ليس فقط إلى فقدان الثقة باألحزاب والطبقة السياسية في ظل األزمات المعيشية ،بل ربما أيضاً إلى طبيعة القانون
اإلنتخابي الجديد وغياب التثقيف حوله ,وبالتالي ذهب الشعب اللبناني إلى اإلنتخابات دون معرفة علمية لطبيعة النظام
المعدة سلفاً من قبل و ازرة الداخلية والبلديات .وهذا يمكن
الجديد ,ولم يدرك الناخبون كيفية التعامل مع قسائم االقتراع
ّ
مالحظته من خالل وجود أكثر من  62ألف ورقة اقتراع ملغاة على المستوى الوطني كما يظهر الجدول رقم ( .1)7كما أن
اللبنانيين الذين اعتادوا طوال السنوات السابقة على القسائم التي يش ّكلونها بأنفسهم عبر "شطب" اسم أو إضافة اسم مرشح
يتحمسوا على االقتراع في القسائم المقفلة الجديدة .فاالنتقال من النظام االكثري إلى نظام نسبي مع أوراق مطبوعة
آخر ،لم ّ
سلفاً ومقفلة كان بحاجة الى عملية تثقيف انتخابي كبيرة من قبل هيئة االشراف على اإلنتخابات وكان بحاجة الى وجود

برامج سياسية وتحالفات انتخابية تقوم على أساس البرامج .لكن ما حصل فعلياً هو لجوء القوى السياسية إلى تحالفات
انتخابية هجينة قائمة على مصلحة الربح والخسارة ال على اساس البرنامج االنتخابي لتطبيقه من خالل العمل في الندوة
البرلمانية .لم يتوقع أحد أ ّال تش ّكل النسبية دفعاً وحماساً عند الناخبين .فجميع التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع نسب
االقتراع ولو بشكل طفيف عن العام  7112بسبب النسبية وشغف اللبنانيين بالمشاركة في االنتخابات بعد غياب دام تسع
سنوات.
جدول رقم  :2قسائم االقتراع الملغاة والبيضاء في كل دائرة
الدائرة

عدد المقترعين

قسائم اقتراع الغية

النسبة

قسائم اقتراع بيضاء

النسبة

بيروت 1

44714

1048

2%

313

1%

بيروت 2

147801

3972

3%

1077

1%

البقاع 1

94082

2414

3%

545

1%

البقاع 2

68227

1745

3%

541

1%

البقاع 3

190268

3199

2%

701

0%

جبل لبنان 1

117603

1984

2%

465

0%

جبل لبنان 2

92446

2044

2%

558

1%

جبل لبنان 3

80052

1585

2%

538

1%

جبل لبنان 4

173320

2683

2%

1498

1%

الشمال 1

136947

3535

3%

838

1%

الشمال 2

151759

5340

4%

2272

1%

الشمال 3

117811

2015

2%

1130

1%

الجنوب 1

67346

1608

2%

820

1%

الجنوب 2

150264

2962

2%

1753

1%

الجنوب 3

228563

2775

1%

1980

1%

المجموع

1861203

38909

2%

15029

1%

1

قام الفريق المتخصص في الجمعية باحتساب جميع القسائم الملغاة على مستوى الدوائر بحسب النتائج الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.
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القسم الثاني :الصعوبات والمنهجية
هدفت الجمعية من خالل مراقبة االنتخابات إلى:


انتخابية.
مراقبة مدى استخدام واستغالل السلطة من قبل المرشحين واللوائح لغايات
ّ



تقييم العملية االنتخابية وأداء الجهات المعنية في هذا اإلطار وال سيما هيئة اإلشراف على االنتخابات.



التقيد به من قبل جميع األطراف المعنية.
مراقبة حسن تطبيق قانون االنتخابات النيابية رقم  7102/44و ّ

 .1الصعوبات التي واجهتها الجمعية:
واجهت الجمعية صعوبات وتحديات لوجيستية لدى تطبيق مشروع مراقبة اإلنفاق االنتخابي في جميع الدوائر اإلنتخابية
وتدني عدد المراقبين ,مما جعلها تحصر جهود المراقبة بثالث
الخمسة عشر ,أبرزها عدم توافر اإلمكانات المادية الكافية ّ

دوائر انتخابية فقط تم اختيارها وفق المعايير الثالث التالية:



الول :التوزيع الجغرافي (البقاع ،الجنوب ،والشمال).
المعيار ّ

المعيار الثاني :التنوع الطائفي والسياسي لهذه الدوائر حيث الحماوة السياسية الفتة في دائرة طرابلس-المنية-
الضنية ودائرة صيدا وجزين .أما دائرة زحلة فقد تميزت بمنافسة شديدة بين األحزاب والقوى التالية :التيار الوطني

الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وتيار المستقبل وحزب اهلل وحركة أمل ,باإلضافة إلى البيوتات السياسية
ّ
القديمة كآل فتوش وآل سكاف ومر ّشحين مستقلين.



تميز بمعدالت منخفضة
المعيار الثالث :يتعلق بسقف اإلنفاق االنتخابي المسموح به قانوناً في كل دائرة ,والذي ّ
في صيدا وجزين ومتوسطة في زحلة ومرتفعة جداً في دائرة طرابلس والمنية والضنية.

لقد سعت الجمعية ألن يكون فريق عملها مزيجاً بين الجيل القديم الذي عمل مع الجمعية في مراقبة االنتخابات -سواء
أكانت نيابية أو بلدية من جهة أولى -وجيل جديد ينتخب أول مرة ولم يختبر هذا النوع من العمل من ٍ
جهة أخرى .غير أن

الشبان والشابات الذين عملوا مع الجمعية سابقاً خاضوا االنتخابات
مسعى الجمعية هذا
اصطدم بحقيقة أن عدداً اً
كبير من ّ
ّ
إما كمرشحين أو كمديري حمالت انتخابية ,األمر الذي جعل فريق العمل بمعظمه مكوناً من المتطوعين الجدد ،لكن هذه
ّ
الصعوبات والتحديات لم تش ّكل رادعاً للجمعية الستكمال المشروع بل على العكس ضاعفت من عزيمة فريق العمل وزادت

أن الجمعية قد تم
من اإلصرار على تسليط الضوء على األمور التي تعيق شفافية العملية االنتخابية .تجدر اإلشارة الى ّ
اعتمادها كمراقب محلي لالنتخابات النيابية من قبل هيئة االشراف على االنتخابات النيابية ،بموجب القرار رقم /٣٥ه.
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 .2المنهجية التي اعتمدتها الجمعية
باشرت "الجمعية" ابتداء من  5شباط /فبراير  7102أعمال المراقبة وذلك على مستويين:
المرحلة الولى :بدأت من تاريخ فتح باب الترشيح في  5شباط  ،7102وشملت المخالفات الجسيمة المتعلقة باإلنفاق
الدوائر االنتخابية .اعتمدت "الجمعية" في هذه المرحلة على المراقبة
االنتخابي للمر ّشحين واللّوائح كافّة في مختلف ّ
اإلعالمية المركزية حيث عاين فريقها اإلعالمي يومياً الصحف السياسية ,إضافة إلى عدد من المواقع اإلخبارية االلكترونية
والمواقع الرسمية لألحزاب السياسية اللبنانية والمرشحين.
المرحلة الثانية :بدأت من تاريخ إقفال باب التّرشيح في  2آذار /مارس  7102وامتدت حتى  4ايار /مايو  7102وشملت
رصد حجم اإلنفاق والمخالفات المتعلقة باإلنفاق االنتخابي للمر ّشحين واللّوائح كافّة في الدوائر االنتخابية الثالث .وقد
تعاونت الجمعية مع  40مراقباً 2ميدانياً خالل هذه المرحلة .نفّذ المراقبون زيارات ميدانية في الدوائر الثالث بهدف:


مراقبة األنشطة االنتخابية للمرشحين واللوائح.



مراقبة اإلنفاق على اللوحات اإلعالنية والالفتات االنتخابية.



مراقبة الهبات والمساعدات.



يتم تنفيذها خالل فترة الحملة االنتخابية.
مراقبة المشاريع التي ّ

التزم فريق عمل الجمعية خالل فترة تنفيذ هذا المشروع بميثاق الشرف الذي وضعته هيئة اإلشراف على االنتخابات
طورتها الجمعية بالتعاون مع المعهد
النيابية ووقّع مراقبوها على هذا الميثاق ،واستندوا خالل أعمال المراقبة على استمارات ّ
الوطني الديمقراطي ( .انظر ملحق رقم  :١استمارات المراقبة الميدانية)

2

تألّف فريق العمل الميداني في المرحلة األولية من  11مراقباً في دائرة صيدا وجزين اإلنتخابية و ١١مراقباً في دائرة طرابلس المنية -الضنية

و ١٥مراقباً في دائرة زحلة.
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القسم الثالث :نتائج مراقبة العملية االنتخابية
يظهر جلياً من نتائج المراقبة أن النظام االنتخابي القائم على الصوت التفضيلي ساهم في جعل المرشحين يعملون بشكل
منفرد عن اللوائح في محاولة منهم لكسب تأييد الناخبين لمنحهم الصوت التفضيلي .فبينما ُيفترض بأن يساهم النظام
تؤدي إلى تشكيل تحالفات انتخابية قائمة على
سيما أن النسبية ّ
االنتخابي بجعل المرشحين يعملون بشكل متّحد لالئحة ،وال ّ

البرامج السياسية ،تظهر األرقام والنسب السابقة أن التنافس على الصوت التفضيلي جعل المرشحين ينفردون في حمالتهم

االنتخابية عن اللوائح التي انضووا فيها.

أوالا :مخالفات المرحلة التمهيدية لالنتخابات
أصدرت هيئة االشراف على االنتخابات النيابية العديد من البيانات طالبت من خاللها المرشحين واللوائح اإلنتخابية
أن تلك الجهات لم تلتزم بهذه الموجبات .وقد رصد مراقبو
والوسائل اإلعالمية بموجبات اإللتزام بقانون االنتخابات ،غير ّ
الجمعية في هذه الفترة تجاوزات عدة ترّكز معظمها حول:


يضر في نزاهة
ينص عليه القانون االنتخابي في المادة  67منه ،وهذا ال
تقديم هبات ومساعدات خالفاً لما ّ
ّ



سيما المادة  24منه التي تمنع بث
تقيد القوى السياسية والوسائل اإلعالمية بموجبات قانون االنتخاب ,ال ّ
عدم ّ



افتعال إشكاالت أمنية واطالق نار وعمليات ضغط على المرشحين
وبخاصة في بيروت وطرابلس ،هذا فضالً
ّ



تنص على عدم استخدام دور العبادة لغايات انتخابية،
خرق المرشحين المادة  22من قانون االنتخابات التي ّ



محددين مستخدمين بذلك سلطتهم من أجل غايات انتخابية خالفاً
دعم بعض رجال الدين للوائح ومرشحين ّ

االنتخابات فحسب ,بل في مبدأ تكافؤ الفرص أيضاً.
تحض على الكراهية.
الخطابات التحريضية التي
ّ
عن االعتداءات التي طاولت بعض المرشحين.

وعدم جواز استخدام نفوذ موظفي القطاع العام للترويج االنتخابي.
لروحية القانون ولمبدأ الحياد السياسي للمؤسسات الدينية.



استخدام المرشحين لألماكن العامة لعرض صورهم فيها أو بجوارها في مخالفة واضحة ألحكام قانون االنتخاب
االنتخابي.
المتعلقة باإلعالن
ّ
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 -1مخالفات في اإلعالن اإل نتخابي
عدة للمرشحين خرقوا من خاللها المادة  26من القانون االنتخابي ،المتعلّقة بضرورة
رصد مراقبو "الجمعية" مخالفات ّ
المختصة تحديدها .إذ حظِّر القانون
المخصصة لإلعالنات االنتخابية ،التي يجب على السلطة المحلية
االلتزام باألماكن
ّ
ّ

المخصصة لإلعالنات .وقد بلغ عدد المخالفات
تعليق أو لصق أي إعالن أو صور للمرشحين أو للوائح خارج األماكن
ّ
التي تم ّكن مراقبو الجمعية من رصدها في الدوائر االنتخابية الثالث  676مخالفة ،مع االشارة إلى ان هذا الرقم ال يختصر

مبين في الجدول رقم (:)6
جميع المخالفات التي ارتكبتها الجهات المر ّشحة كما هو ّ
جدول رقم  :3المخالفات المتعلقة باإلعالنات االنتخابية بحسب االقضية الصغرى
نوع وعدد المخالفات على مستوى القضاء
المنية – الضنية
استحداث مكان غير مخصص للصق االعالن وتركيب

2

صورة المرشح على ألواح حديدية
وضع اإلعالن في مكان عام -مدارس رسمية

جزين

زحلة

صيدا

طرابلس

1

2
1

وضع اإلعالن في مكان عام  -مستشفيات حكومية

1
1

وضع اإلعالن في مكان عام  -مقار بلدية

7

المجموع

3
1

3

10

وضع اإلعالن في مكان عام  -حائط عام

45

2

14

7

9

77

وضع اإلعالن في مكان عام  -أعمدة الكهرباء

394

3

71

19

38

525

شركة إعالنية غير مرخصة

5

5

غيرها-حدد
المجموع

7

452

89

27

48

623

مسجلة نسبة تقارب  26في
أن أعلى نسبة مخالفات تمت في المنية-الضنية
يظهر الرسمان
ّ
ّ
البيانيان رقم ( )0و (ّ )7
فاستقرت
المئة ،تلتها زحلة بنسبة  04في المئة ،فطرابلس بنسبة  2في المئة ،ثم صيدا بنسبة  4في المئة ،أما في جزين
ّ
النسبة على  0في المئة فقط .وعلى مستوى الدوائر الكبرى وصل عدد المخالفات في دائرة طرابلس – المنية -الضنية إلى

 511مخالفة أي نسبة  ،%21وفي دائرة زحلة وصل العدد إلى  22مخالفة ما يوازي نسبة  04في المئة  ،وفي دائرة
صيدا -جزين وصل العدد إلى  64مخالفة أي نسبة  6في المئة.
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رسم بياني رقم  :1نسبة المخالفات بحسب الدوائر الصغرى

رسم بياني رقم  :2نسب المخالفات بحسب الدوائر االنتخابية
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أن األخيرة ترّكزت بشكل أساسي على وضع اإلعالنات على
على مستوى نوعية المخالفاتُ ،يظهر الرسم البياني رقم (ّ )6
أعمدة اإلنارة (وصل عددها إلى  575مخالفة في جميع الدوائر) ما نسبته  26في المئة من مجمل المخالفات .ثم تلتها

مخالفات لصق الصور واالعالنات على الجدران العامة ,إذ تم تسجيل  22مخالفة أي نحو  07في المئة من مجمل
المخالفات.
رسم بياني رقم  :3أنواع المخالفات

تصدروا قائمة
أن المرشحين
ّ
أما في ما يتعلّق بالجهات المخالفة لقواعد اإلعالن االنتخابي ُفيظهر الرسم البياني رقم (ّ )4

المخالفين .فقد وصلت نسبة المرشحين المخالفين إلى نحو  21في المئة من مجمل الجهات التي ارتكبت المخالفات ،تلتها

ومرد ذلك إلى التحالفات داخل اللوائح واعتماد الصوت
األحزاب السياسية بنحو  00في المئة ثم اللوائح بنحو  0في المئةّ .
التفضيلي .إذ قام المرشحون بالترويج ألنفسهم بشكل منفرد لكسب الصوت التفضيلي بعيداً عن الحلفاء على الالئحة.
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رسم بياني رقم  :4الجهة المخالفة لقواعد اإلعالن االنتخابي

 -2تقديم هبات ومساعدات
رصد مراقبو "الجمعية" خالل المرحلة التمهيدية لالنتخابات مخالفات قد تدخل في عداد الرشى االنتخابية تحت مسمى:
تقديم التبرعات والمساعدات للمواطنين .وكما سنرى الحقاً ،قامت الجهات المر ّشحة بخرق القانون االنتخابي الذي يمنع في
المادة  67منه المرشحين واألحزاب أو المؤسسات التي يمتلكونها من تقديم المساعدات العينية والنقدية إلى األفراد
والجمعيات الخيرية واالجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية إ ّال
إ ذا درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة
االنتخابية ،وفي هذه الحالة ال تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة أثناء الحملة االنتخابية خاضعة للسقف االنتخابي
المنصوص عليه في المادة  60من القانون االنتخابي .ويظهر الجدول رقم ( )4نوع وعدد المخالفات التي رصدتها الجمعية
قدمها المرشحون الئحة المخالفات بـ71
في الفترة المحددة في الدوائر الثالث .فقد
تصدرت المساعدات النقدية التي ّ
ّ
مساعدة ونسبة تجاوزت الـ 60في المئة من مجمل المساعدات والهبات الـ 66التي رصدتها الجمعية .كما عمد المرشحون
إلى دفع نفقات استشفائية وعالجية للناخبين ،حيث رصد مراقبو الجمعية تقديم  00مساعدة في هذا الشأن ،وبنسبة تقارب
 02في المئة من مجمل المساعدات والهبات المرصودة.
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جدول رقم  : 4أنواع الهبات والمساعدات
انواع الهبات او المساعدات
النوع

العدد

النسبة

مساعدات نقدية

20

31.75%

تكاليف استشفائية وعالجات

11

17.46%

أدوية

5

7.94%

محروقات

5

7.94%

أقساط مدرسية وجامعية

5

7.94%

محاضر ضبط كهرباء

4

6.35%

توظيفات

4

6.35%

مواد غذائية

3

4.76%

تعبيد طرقات خاصة

3

4.76%

غيرها

3

4.76%

ألبسة

0

0.00%

المجموع

63

100%

وتوزعت المخالفات المذكورة سابقاً على الدوائر االنتخابية الثالث بنسب متفاوتة .فبحسب ما يظهره الرسم البياني رقم ()5
تصدرت قائمة المخالفات ،إذ وصل عددها إلى  42مخالفة من أصل المخالفات
يتبين أن دائرة طرابلس -المنية-الضنية
ّ
ّ
الـ .66تبعتها دائرة صيدا -جزين بـ 05مخالفة ،ثم دائرة زحلة ب 6مخالفات فقط.
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رسم بياني  :5توزع الهبات بحسب الدائرة

تصدروا قائمة
أن المرشحين
ّ
وفي ما يتعلق بالجهات التي ّ
قدمت تلك المساعدات والهبات فيظهر الرسم البياني رقم (ّ )6
تصدر
أن المخالفين بشكل أساسي كانوا المرشحين ثم اللوائح واألحزاب .فقد
ّ
الجهات المخالفة .فقد رصد مراقبو الجمعية ّ
الئحة الجهات المرشحة المرشحين األفراد بنسبة  67في المئة من العينة المرصودة ،بينما رست نسبة اللوائح واألحزاب

على  06في المئة على التوالي .وعلى مستوى األرقام أقدم  62مرشحاً و 01احزاب و 01لوائح في الدوائر االنتخابية
أن عدد المرشحين الذين استمروا في المنافسة
الثالث على توزيع هبات ومساعدات للناخبين .وهنا تجدر اإلشارة إلى ّ

وانضووا في لوائح ،وصل إلى  074مرشح ,ووصل عدد اللوائح إلى  02الئحة في الدوائر الثالث ,ما يعني أن نحو 60
في المئة من المرشحين و 52في المئة من اللوائح في هذه الدوائر االنتخابية ارتكبوا مخالفات من هذا النوع.
قدمت تلك الهبات أو المساعدات
رسم بياني رقم  :6الجهات التي ّ
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يظهر الرسم البياني رقم ( )2أن الجهات المر ّشحة اقدمت على خرق المادة  67من القانون االنتخابي الذي يحظّر تقديم
الهبات والمساعدات في حال لم تكن تقوم بذلك بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة
الحملة االنتخابية .ففي ظل ضبابية القانون وغياب الشفافية المالية لدى معظم الجهات المر ّشحة ،وال سيما أن القانون ال
يلزم األخيرة بتقديم كشوفات مالية عن المساعدات والهبات التي تقوم بتقديمها للمواطنين ،ونظ اًر الى غياب المعلومات
الدقيقة حول االنفاق المالي لتلك الجهات ،لم يتمكن مراقبو الجمعية من جمع معلومات وافرة في هذا الشأن .لكن وبحسب
المعلومات التي تمكن المراقبون من توثيقها ،وصلت نسبة المرشحين واللوائح واألحزاب والمؤسسات التابعة لها ،التي لم
تعمد إلى مساعدة الناخبين والمواطنين في السنوات الثالث التي تسبق االنتخابات إلى نحو  26في المئة من الجهات
أن  6في المئة فقط من
المر ّشحة من ضمن ّ
العينة التي تمكنت "الجمعية" من رصدها .بينما أظهرت مراقبة "الجمعية" ّ
أن مراقبي
الجهات المرصودة كانت تقوم بصورة اعتيادية ومنتظمة بتقديم الهبات والمساعدات .لكن تجدر اإلشارة إلى ّ
الجمعية لم يتمكنوا من معرفة تاريخ نحو  00في المئة من الجهات المرصودة ،إذا ما كانت معتادة على تقديم المساعدات

والهبات للمواطنين في السابق.
رسم بياني رقم  :7هل اعتادت هذه الجهة على تقديم الهبات والمساعدات في السنوات الثالث الماضية؟

تصدروا
أن المواطنين األفراد
ّ
أما في ما يتعلق بالجهات التي تسلّمت المساعدات والهبات ،فيظهر الرسم البياني رقم (ّ )2

قدمت بشكل أساسي إلى األفراد الذين
أن الهبات والمساعدات ّ
العينة التي رصدتها الجمعية ّ
القائمة .فمن ضمن ّ
تبين ّ

المؤسسات الدينية والتربوية
وصلت نسبتهم إلى  27في المئة من مجمل الجهات التي تلقّت الهبات والمساعدات .أما
ّ
والصحية فقد وصلت نسبة الهبات والمساعدات المقدمة لها إلى  7في المئة .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الجهات المر ّشحة،
وبشكل أساسي المرشحون األفراد (كما أظهرت الرسوم البيانية السابقة) عمدت إلى توزيع الهبات على الناخبين األفراد
بهدف كسب الصوت التفضيلي.
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تسلمت تلك الهبات والمساعدات
رسم بياني رقم  :8الجهة التي
ّ

 .3مخالفات تتعلق بخرق المادة  77من قانون االنتخابات
سيما المادة  22منه التي
رصد مراقبو الجمعية مخالفات عدة على مستوى خرق المرشحون للقانون االنتخابي وال ّ

تنص على عدم استخدام دور العبادة لغايات انتخابية ،وعدم جواز استخدام نفوذ موظفي القطاع العام ومن هم في
ّ
وسجلت الجمعية خروقات تتعلق باستخدام سلطة رجال الدين لغايات انتخابية على النحو التالي:
حكمهمّ .



استخدام النفوذ.



استخدام سلطة رجال الدين.



استخدام دور العبادة.

مالحظة :للمزيد من االطالع على هذه المخالفات التي تمكن مراقبو الجمعية من رصدها في الدوائر الثالث يمكنكم
مراجعة ملحق رقم .٩
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ثاني ا :مراقبة يوم االقتراع
تألف فريق "الجمعية" من  40مراقب/ة 3لمراقبة مجريات يوم االقتراع في  6أيار  /مايو  7102في مئة وخمسة مراكز
اقتراع .فقد قام فريق المراقبة الميدانية بمراقبة عملية افتتاح المراكز ومعاينة األجواء المحيطة ،وواكب عملية اإلقتراع
وصوالً إلى عملية فرز األصوات في أقالم اإلقتراع وفي لجان القيد .كما تابعت الجمعية مجريات اليوم االنتخابي مركزياً
عبر فريقها التنفيذي الذي قام بالرصد اإلعالمي للمواقع اإللكترونية ووسائل التواصل اإلجتماعي ومحطات التلفزة
والصحف المحلية .وقد سجلت الجمعية المالحظات التالية:
 .1حفظ النظام في مراكز االقتراع
يدل على عدم
سيما داخل أقالم ومراكز االقتراع وفي جوارها ،ما ّ
شهد يوم االقتراع عدداً كبي اًر من حوادث العنف والبلبلة وال ّ

تشدد في تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحفظ النظام ضمن نطاق مراكز االقتراع .وسجل مراقبو الجمعية تواجداً كثيف ًا
ّ
للماكينات االنتخابية الناشطة والمكبرات الصوتية في محيط مراكز االقتراع بالرغم من تعليمات و ازرة الداخلية والبلديات
الصادرة بهذا الشأن ،باإلضافة إلى صور المرشحين والملصقات المنتشرة في محيط المراكز .كما لحظت الجمعية في هذا
اإلطار غياب التوجيهات الموحدة لقوى األمن الداخلي ،حيث منع بعض المراقبين من دخول المراكز قبل الساعة السابعة
صباحاً من أجل مراقبة عملية تحضير المراكز واألقالم وفتح صناديق االقتراع .ولم يتم تطبيق قاعدة مو ّحدة بشأن السماح
أو عدم السماح بإدخال الهواتف النقالة إلى أقالم االقتراع.
 .2عملية االقتراع
سرية اإلقتراع .فقد شهدت الجمعية
برز خالل يوم االقتراع بعض الممارسات التي ّ
مست مباشرة بحرية الناخبين وبمبدأ ّ
على موجة من الناخبين والمندوبين الذين سمح لهم بمرافقة المقترعين من غير ذوي االحتياجات الخاصة داخل أقالم

عزز هذه الظاهرة غياب التجهيزات
االقتراع وخلف العازل ،وذلك خالفاً للمادتين  25و 26من قانون االنتخاب .وقد ّ
واإلجراءات الالزمة لتسهيل عملية اقتراع ذوي االحتياجات الخاصة ،وغياب عناصر الدفاع المدني لمساعدة األشخاص
سجلت الجمعية عدداً من المالحظات المتعلقة بإدارة
ذوي اإلحتياجات الخاصة في عدد كبير من مراكز اإلقتراع .كما ّ
عملية االقتراع ،أهمها:


التأخر بفتح بعض أقالم اإلقتراع ألسباب مختلفة أهمها :تأخر موظفي االقتراع بالوصول ،تأخر هيئة القلم
بالتحضير للّوازم ،إنتظار هيئة القلم وصول جميع المندوبين قبل الشروع بفتح الصناديق.



3

مواصلة عملية االقتراع في غياب رئيس القلم في أقالم عدة خالفا للمادة  26فقرة  6من قانون اإلنتخاب.

تألف فريق المراقبة الميدانية خالل اليوم اإلنتخابي من  ١١مراقباً في دائرة طرابلس المنية والضنية و ١٥مراقباً في دائرة زحلة و ١١مراقباً في

دائرة صيدا-جزين.
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اعتبار محيط مركز االقتراع بمثابة باحة المركز في حال عدم وجود باحة وتمديد عملية االنتخاب في بعض
المراكز إلى ما بعد الساعة التاسعة مساء ،وذلك خالفا للمادة  22من قانون االنتخاب .فكان يجدر بو ازرة الداخلية
والبلديات إصدار معايير واضحة لتعريف باحة مركز االقتراع قبل بدء يوم االقتراع وليس في الساعات األخيرة
لعملية االقتراع ،مما فسح المجال للتأثير على إرادة الناخبين ،وخصوصاً أن عملية االقتراع في بعض المراكز
تواصلت بالتزامن مع عملية فرز األصوات واصدار النتائج األولية في مراكز وأقالم أخرى.

 .3عملية الفرز
بشكل عام ،لم يتم تطبيق إجراءات فرز األصوات في أقالم االقتراع بشكل دقيق وموحد ،وتشير الجمعية بشكل خاص ،إلى
غياب معايير موحدة إلبطال قسائم االقتراع ,ما سمح بدرجة عالية من االستنسابية من قبل رؤساء األقالم .في زحلة وصل
عدد قسائم االقتراع الباطلة  7404قسيمة ،وفي دائرة جزين -صيدا  0612قسائم ،بينما وصل العدد في دائرة طرابلس
المنية والضنية إلى  5641قسيمة باطلة .كما الحظت الجمعية عدم استعمال الكاميرات واألجهزة التلفزيونية خالل عملية
الفرز في معظم أقالم االقتراع التي تمت مراقبتها.
 .4قاعدة الصمت االنتخابي
قام عدد من المرشحين ووسائل اإلعالم بخرق فترة الصمت االنتخابي خالل يوم االقتراع من خالل اإلدالء بالتصاريح
المباشرة عبر وسائل اإلعالم من داخل أقالم االقتراع ومن خارجها .كما برزت الحاجة إلى إطار قانوني أكثر وضوحاً
وشفافية في ما يخص القواعد التي ترعى فترة الصمت االنتخابي ،حرصاً على وضوح وشفافية قواعد الحملة االنتخابية
وعلى مبدأ التنافس اإلنتخابي والمساواة بين المرشحين .فقد الحظت الجمعية وجود تفاوت في مفهوم فترة الصمت لدى
مختلف المرشحين واللوائح ،والسيما فيما يخص إمكانية االستمرار في النشاط االنتخابي على الصفحات الرسمية للمرشحين
واللوائح خالل فترة الصمت .وكان قد صدر عن هيئة اإلشراف على االنتخابات البيان رقم  71بتاريخ  74نيسان  /ابريل
نصت عليه المادة  ١٧من قانون
 7102ذ ّكر وسائل اإلعالم بوجوب االلتزام بفترة الصمت اإلنتخابي ،و ّ
السيما ما ّ

اإلنتخاب على ّأنه يحظّ ر على جميع وسائل اإلعالم بث أي إعالن أو أي دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما
يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات االنتخابية .كما ِ
أوعز على جميع وسائل
اإلعالم والمرشحين واللوائح والجهات السياسية المعنية االلتزام بموجبات فترة الصمت االنتخابيّ .إال أنه لم يصدر عن
"الهيئة" أي بيان رسمي يوضح موجبات المرشحين واللوائح في هذا اإلطار.
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القسم الرابع :اإلطار القانوني
أجرت الجمعية دراسة مقارنة بين أحكام قانون االنتخاب السابق رقم  7112/75والقانون الجديد رقم  7102/44فيما
يتعلق باإلشراف على االنتخابات وبالتمويل واإلنفاق االنتخابي (انظر ملحق رقم  :٥جدول المقارنة بين أحكام قانون
االنتخابات رقم  7112/75والقانون رقم  .)7102/44يتضمن قانون االنتخاب رقم  7102/44بشكل عام عدداً من
فالنص القانوني غالباً ما يفتقر للوضوح ولتعريف دقيق لبعض
الثغرات التي تؤثر في جودة العملية االنتخابية وشفافيتها.
ّ

المصطلحات .4كما يفسح القانون من خالل العديد من أحكامه مجاالً الستخدام النفوذ المالي والسياسي للتأثير على إرادة
السماح للمرشحين بتقديم المساعدات الخيرية التي درجوا على تقديمها
الناخبين ,مثل اعتماد سقف إنفاق مرتفع جداً ,أو ّ

بصورة اعتيادية ,وذلك من دون اعتبارها من جرائم الرشوة أو احتسابها ضمن سقف االنفاق ،والسماح بتغطية نفقات إنتقال
الناخبين من الداخل والخارج .ونعرض في ما يلي نتائج المراجعة القانونية التي أجرتها الجمعية وتتضمن:


أوالً :مراجعة أحكام الفصل الثالث من القانون حول اإلشراف على اإلنتخابات.



بناء على اإلطار القانوني لإلشراف على اإلنتخابات.
ثانياً :تقييم أداء هيئة اإلشراف على اإلنتخابات ً



ثالثاً :مراجعة أحكام الفصل الخامس من القانون حول التمويل واإلنفاق اإلنتخابي.

أوالا :مراجعة أحكام الفصل الثالث من القانون حول اإلشراف على االنتخابات
أتى الفصل الثالث من القانون رقم  7102/44تحت عنوان "في اإلشراف على االنتخابات" ،بعدما كان وفق القانون السابق
رقم  7112/75تحت عنوان" :في االشراف على الحملة االنتخابية" .ويغطي هذا الفصل ثالثة مسائل أساسية:


صالحيات هيئة اإلشراف على االنتخابات.



تأليف الهيئة وأعضاؤها.



تنظيم عمل الهيئة (نظام ،ق اررات ،نصاب ،جهاز إداري ،موازنة).

نعرض في ما يلي أبرز األحكام المتعلقة بهده النقاط الثالث بحسب القانون الجديد رقم  ،7102/44كما نسلط الضوء
على أبرز التعديالت والفوارق بالمقارنة مع القانون رقم .7112/75

 -4يستخدم القانون مثالً عبارة "العملية االنتخابية" في أكثر من مادة من دون أن يرد في أي منها تعريفاً لهذه العبارة وتحديداً للفترة الزمنية التي

تشير اليها (يمكن مثالً أن يأتي التعريف على الشكل التالي" :تبدأ العملية االنتخابية من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتنتهي عند إعالن
النتائج الرسمية لالنتخابات").
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 -1الحكام المتعلقة بصالحيات الهيئة
أصبحت هيئة اإلشراف على االنتخابات بموجب المادة  2من القانون  7102/44هيئة دائمة ومستقلّة عن وزير الداخلية
والبلديات ،مما يؤمن استم اررية عملها عبر المراحل المختلفة للدورة االنتخابية ,ويؤمن لها درجة أعلى من االستقاللية عن
القوى السياسية .كما أصبحت تسمى "هيئة االشراف على االنتخابات "وليس "هيئة اإلشراف على الحملة االنتخابية" ،مما
يعكس توسيعاً مبدئياً في الصالحيات والمهامّ .إال أّن القانون لم يمنح الهيئة الشخصية المعنوية ،ولم يجعل منها هيئة
مستقلة إلدارة العملية االنتخابية برمتها ،بل أبقى الصالحية العامة إلدارة العملية االنتخابية في يد و ازرة الداخلية والبلديات،
ما عدا األعمال المناطة صراحة بالهيئة .5أما المهام الجديدة التي أضافها القانون رقم  7102/44إلى صالحيات هيئة
اإلشراف على االنتخابات مقارنةً مع صالحية هيئة اإلشراف على الحملة االنتخابية المنصوص عنها في القانون رقم
 ،7112/75فنعرضها في ما يلي:
أ -مهمة اإلشراف على المراقبين( :المادة  10فقرة " "0والمادة  22فقرة "أ" و "ج")
تضمن قانون اإلنتخابات الجديد العديد من النقاط حول مهمة اإلشراف على المراقبين أبرزها ما ورد في (المادة  22فقرة
أ) التي نصت على أن هيئات المجتمع المدني المراقبة لالنتخابات تعمل "تحت إشراف الهيئة" .وقد نقل القانون ايضاً
الصالحيات التالية من و ازرة الداخلية والبلديات إلى هيئة االشراف على الحملة اإلنتخابية:
 الصالحية الولى :قبول ودرس طلبات المراقبين االنتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح
ووضع قواعد سلوك لهم وفق (المادة  10فقرة  ،)0بحيث أصبح للهيئة الحق في أن تدرس طلبات
االعتماد والتدقيق في تحقق الشروط وقبول الطلب أو رفضه (وفق المادة .)22
مخول مواكبة العملية االنتخابية
 الصالحية الثانية :الغاء اعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة ّ
في حال اإلخالل بالشروط المحددة في القوانين واألنظمة (المادة  22فقرة ج)
إن إيالء الهيئة الحق بإلغاء اعتماد أي جهة رقابية من دون احترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهية يشكل حداً خطي اًر الستقاللية
عمل المراقبين .فإن كان ال بد من إعطاء الهيئة إمكانية اتخاذ هكذا إجراء ،فمن الجدير اعتماد أصول عادلة تحدد مسبقاً،
حفاظاً على نزاهة وديمقراطية العملية االنتخابية وحماية لحقوق المراقبين ودورهم األساسي في تحقيق شفافية ونزاهة هذه
العملية.
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ب -نشر الثقافة اإل نتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية (المادة  10فقر )12
نصت المادة  02فقرة  01على أن تتولى الهيئة مهمة "نشر الثقافة االنتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية
بالوسائل المتاحة كافة" ،وهي صالحية جديدة أدخلت إلى نطاق عمل الهيئة بالقانون رقم ّ .7102/44إال أّ ّن الهيئة لم تقم
بهذه المهمة خالل انتخابات العام  ,7102بل قامت بها و ازرة الداخلية والبلديات.

ج -اتخاذ الق اررات بشأن الشكاوى والمخالفات والبيانات الحسابية (المادة  10فقرة  11والمادة  64فقرة 6
إلى )12
نصت المادة  02على أ ّن من مهام الهيئة "تلقّي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها ،ويعود لها أن تتحرك

عفواً عند تثبيتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها" .كما عزز القانون رقم  7102/44صالحياتها بحيث أوالها
صالحية اتخاذ ق اررات ذات صفة قضائية 6حين تنظر في صحة البيان الحسابي الشامل المقدم من المرشحين بعد إجراء

االنتخابات (المادة  64فقرة  6الى  .)01ومن أجل أن تكتسب هذه المادة فعالية قانونية وتنفيذية حقيقية ،فهي بحاجة إلى
أحكام قانونية أكثر دقة والى مراسيم تطبيقية تضع دقائق عمل الهيئة ،والسيّما لجهة الجهاز اإلداري والميداني الذي

يتولى اإلشراف على اإلنفاق االنتخابي والتدقيق بالحسابات المالية للحمالت االنتخابية واجراءات العمل على االشراف،
وذلك تأمينا لفعالية صالحيات الهيئة من جهة ،وللشفافية القانونية الكاملة حول صالحيات الهيئة وقواعد واجراءات
عملية االشراف من جهة أخرى.
 -2الحكام المتعلقة بتأليف الهيئة وأعضائها

أبقت المادة  01المتعلقة بتأليف الهيئة على األعضاء الثالثة من القضاة المتقاعدين واإلثنين من النقباء السابقين لنقابتي
المحامين في بيروت وطرابلس وعلى الخبير اإلعالمي ممن يرشحهم المجلس الوطني لإلعالم .كما أبقت على عضوين
بدل من ثالثة أعضاء من الخبراء في مجال االنتخابات ،يتم تعيينهم من بين  6أسماء يرشحهم وزير الداخلية والبلديات.
وأضافت المادة  01عضواً ممثالً عن نقابة الصحافة يجري اختياره من بين ثالثة يرشحهم مجلس النقابة ,وممثالً عن
هيئات المجتمع المدني (التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة  )71يتم اختياره من بين ثالثة من ذوي
الخبرة في االنتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً آللية يضعها الوزير .ويصبح بالمحصلة عدد أعضاء الهيئة
 00عضواً بدالً من  01أعضاء .كما تم إضافة شرط مراعاة تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.
وبينما كانت والية األعضاء تنتهي سابقاً بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام االنتخابات النيابية العامة ،نص القانون الجديد في
المادة  00منه على أن "تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة" ،مما يمنع الفراغ المؤسسي ويؤمن
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استقرار واستمرار عمل الهيئة في الدورات االنتخابية المقبلة .ولكنه من المستحسن تعيين أعضاء الهيئة بشكل دائم مع
تخصيص تعويضات شهرية من أجل تأمين عمل الهيئة بشكل دائم وفعّال ومحصّن تمام ا.
-3الحكام المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة (نظام ،ق اررات ،نصاب ،جهاز إداري ،موازنة)
وتعدل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد واألصول التي ترعى
نصت المادة  04من القانون الجديد على أن "تعد ّ
سير العمل لديها تنفيذاً ألحكام هذا القانون ،ويتم التصديق على هذا النظام والتعديل بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خالل

مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه األمانة العامة لمجلس الوزراء ".ال تحدد هذه المادة مهلة واضحة العتماد النظام
الداخلي للهيئة ،مما قد يؤدي نظريا إلى تأخير في مباشرة المهام من قبل الهيئة .ولكن الهيئة اعتمدت نظاماً داخلياً لها
بتاريخ  7102/00/02أي بعد حوالي شهرين من صدور مرسوم تشكيلها ،7وبما أنها هيئة دائمة ،فلن يكون هذا موضوع
إشكال في المستقبل ّإال في حال اعتماد قانون جديد تعدل فيه هذه المادة أو يتم بموجبه تعديل طبيعة هذه الهيئة ،وفي هذه
الحال يجدر التنبه إلى ضرورة تحديد مثل هذه المهل.
أما بالنسبة للمادة  05المتعلقة بحاالت التمانع ،فهي تنص في الفقرة (ب) على أنه " يمنع على رئيس الهيئة ونائبه
وأعضاء الهيئة الترشح إلى االنتخابات البلدية أو االختيارية خالل مدة واليتهم والسنة التي تلي انتهاء الوالية ".ويستغرب
حذف كلمة "النيابة" من المادة نفسها التي كانت في القانون رقم  7112/75تحظر أيضاً على أعضاء الهيئة الترشح إلى
النيابة أو تولي أي منصب عام سياسي أو إداري خالل مدة واليتهم والسنة التي تلي انتهاء الوالية .وفي الوقت نفسه،
يشترط قانون اإلنتخابات رقم  7102/44على موظفي القطاع العام االستقالة من مناصبهم قبل ستة أشهر من الترشح إلى

النيابة .لذلك من المرفوض وغير المنطقي عدم تطبيق هذا الشرط على أعضاء هيئة االشراف وأيضا على الوزراء ،كما
لو أن القانون وعن قصد ال يسمح بالترشح إلى النيابة ّاال لمن هم في مناصب تتعلق مباشرة بددارة العملية االنتخابية
واالشراف عليها .كما أنه من غير المنطقي وغير المبرر منع أعضاء الهيئة من الترشح إلى المناصب البلدية والسماح
لهم بالترشح إلى النيابة.
أما المادة  06المتعلقة باألعمال المحظورة على أعضاء الهيئة ،فقد أدخل عليها تعديلين أساسيين ومرحب بهما ,وهما:


أوالا :حصر موجب التحفظ ألعضاء الهيئة بموجب االمتناع عن اإلدالء بتصاريح بصورة شخصية ومن دون تفويض
من الهيئة ،بعدما كان هذا الموجب مطلقاً في ظل القانون القديم .وهذا يفسح مجاالً للهيئة بالمشاركة بالمناقشات
العامة حول مواضيع تتعلّق بعملها واالدالء بتصاريح تغني النقاش التقني حول اإلصالحات االنتخابية وغيرها ،وهو
شيء ضروري ومستحب.



ثانيا :تشديد إجراءات إسقاط العضوية بحيث أصبح القرار ويتخذ بأكثرية الثلثين مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق
الدفاع.
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وأضافت المادة  70المتعلقة بق اررات الهيئة شرط انعقاد نصاب من سبعة أعضاء التخاذ الق اررات في الهيئة .هذا تعديل

يضفي الشرعية والمصداقية على ق اررات الهيئة ,وهو تعديل مرحب بهّ .إال أننا نحذّر من استعمال هذا النصاب كأداة
سياسية في المستقبل لتعطيل عمل الهيئة .وتخضع ق اررات هيئة اإلشراف على اإلنتخابات لإلستئناف أمام مجلس شورى
يبت فيها مجلس شورى الدولة في مهلة ثالثة أيام من
الدولة في مهلة ثالثة أيام من تاريخ إبالغها أو نشرها ،على أن ّ

تاريخ تقديم المراجعة.

بناء على اقتراح
ونصت المادة  76على أن "تحدد أنظمة الهيئة المالية واالدارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ً

الوزير المبني على اقتراح الهيئة ",وانما كان ينبغي أن تحدد هذه المادة مهلة إعداد واصدار المراسيم المتعلقة بأنظمة
الهيئة اإلدارية والمالية على أن تصدر قبل مباشرة الهيئة أعمالها المتعلقة بهذه الدورة االنتخابية أو قبل دعوة الهيئات

الناخبة.
كما نصت المادة  76على أن "يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب االختصاص
لمؤازرتها في أداء مهامها .كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في اإلدارات
بناء على اقتراح
والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها ( ")...وعلى أن "تعد الهيئة مشروع موازنتها ويخصص ً

الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة و ازرة الداخلية والبلديات ".ولكن أظهرت الممارسة أن هذه المادة بصيغتها
فعال ومستدام للهيئة .وهنا نورد مثالً عن هيئة االشراف على االنفاق االنتخابي في
الحالية ال تكفي لتأمين جهاز إداري ّ

مقرر (موظفين وقضاة عاملين أو متقاعدين)
فرنسا التي لديها أمانة عامة مؤلفة من  62موظف .وهي تستعين بنحو 711
اً
للتدقيق بالحسابات المالية  .كما لها أن تستعين بالشرطة القضائية عند الحاجة للقيام بالتحقيقات الميدانية.

كما كان ينبغي أن يحدد القانون مهلة سنوية تضع ضمنها الهيئة موازنتها وتحيلها إلى الوزير من أجل رصد
االعتمادات الالزمة ضمن موازنة الوزارة.

ثاني ا :تقييم أداء الهيئة استناد ا إلى اإلطار القانوني لإلشراف على االنتخابات
 -1صالحيات الهيئة وتوفير اإلمكانيات اإلدارية والمالية للقيام بعملها.
تبين للجمعية خالل مراقبة العملية االنتخابية أن الهيئة لم تقم بممارسة دورها بشكل كامل بما يتناسب مع توسيع
الصالحيات الذي أحدثه القانون رقم  .7102/44كما أن السلطات السياسية لم تبد إرادة فعلية بتفعيل عمل الهيئة وتأمين
اإلمكانات اإلدارية والمالية الالزمة من أجل ذلك .وأتت استقالة ممثلة المجتمع المدني في هيئة االشراف على االنتخابات
األستاذة سليفانا اللقيس نتيجة لتقليص صالحيات الهيئة والحد من قدراتها على أداء مهمتها في تأمين نزاهة وشفافية وعدالة
اإلنتخابات.
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أما ما يتعلق بالصالحيات ،فقد اعتمدت الهيئة تفسي اًر ضيقاً لصالحياتها واضعةً قيوداً لعملها لم يفرضها عليها القانون
وّ
بأن "ال صالحية لنا على مرشحي السلطة" بينما من مهام الهيئة تأمين تكافؤ الفرص بين
إطالقاً.
وصرح رئيس الهيئة ّ
ّ
جميع المرشحين بغض النظر عن مواقعهم السياسية .ورغم صدور بيان عن "هيئة االشراف على االنتخابات" حمل الرقم
تقيد القوى السياسية والوسائل اإلعالمية بموجبات قانون االنتخاب ال
 06بتاريخ  6نيسان  /أبريل  ،7102تطالب فيه "ب ّ

سيما المادة  24منه" ،كان يجدر بها أن ترفق بياناتها بتدابير أكثر فاعلية وال سيما نشر معلومات حول جميع المخالفات
ّ
والجهات المخالفة والملفات التي تحيلها الهيئة إلى السلطات القضائية ،كون هذه المعلومات تشكل رادعاً للحد من مخالفة
القانون وتعزز الشفافية والرقابة في هذا اإلطار.
وبينما تنص المادة  02على أن من مهام الهيئة "تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها ،ويعود لها أن
تتحرك عفواً عند تثبيتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها" ،أتى بيان الهيئة رقم  7والبيان رقم  6بتفسير ضيق مغاير
لنص القانون ،وذلك بالنسبة لمسألتين أساسيتين:


أوالا :اعتبرت الهيئة أن المراجعات والشكاوى أمامها ال يمكن أن تقدم إ ّال من قبل المرشح أو من قبل "اللوائح أو
األحزاب أو الجهات السياسية التي ينتمي إليها المرشح" .مما يعني أوالً أن المواطن والمراقبون ال يتمتعون بهذه
الصفة ،وهذا تفسير من قبل الهيئة ال يستند إلى أي نص قانوني .وثانياً أن الهيئة تعطي الصفة "لألحزاب
والجهات السياسية" باإلضافة إلى اللوائح أيضاً دون اإلستناد إلى أي نص قانوني .فاذا كان هناك من داعي
لحصر صفة التق دم بالشكاوى في المرشحين واللوائح ،فليس هناك من تبرير إلعطاء هذه الصفة لألحزاب
والجهات السياسية التي ال يضفي عليها هذا القانون أي صفة محددة والسيما في غياب قانون لتنظيم عمل
األحزاب في لبنان .نرى أن هذا القرار يعطي المجال للتدخل السياسي "الرسمي" في عمل الهيئة ويقفل الباب أمام
المواطن والمراقبين المحليين المعتمدين ،وذلك خالفاً لنص القانون وروحيته.



ثاني ا :اعتبرت الهيئة أن عملها الرقابي ينحصر بمتابعة الشكاوى ولم تعتبر نفسها مناطة بمهمة مراقبة الحملة
والتحقق من المخالفات من تلقاء نفسها .بيد أن المادة  02تنص على أن تتولى الهيئة "مراقبة تقيد اللوائح
والمرشحين ووسائل اإلعالم على اختالفها بالقوانين واألنظمة التي ترعى المنافسة االنتخابية وفقا ألحكام هذا
القانون" وانه "يعود لها أن تتحرك من تلقاء نفسها عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها" .ولم يحصر
القانون هذه المهمة بتلقي الشكاوى من دون إجراء رقابة ميدانية تلقائية.

كما أن الهيئة لم تعلن والجمعية لم تلحظ أي تحرك من قبل الهيئة لجهة االستعانة بأفراد من الضابطة العدلية ،بعد موافقة
خولتها المادة  64فقرة  5اللجوء إليها من أجل إجراء التحقيقات الالزمة
النيابة العامة المختصة ،وهي وسيلة مهمة جدا ّ
المتعلقة بصحة البيانات الحسابية المقدمة من قبل المرشحين واللوائح.

27

أما بالنسبة إلمكانات الهيئة المالية واإلدارية ،فقد أتت االعتمادات المالية للهيئة متأخرة قبل أسبوعين فقط على انتهاء
الحملة االنتخابية .وتبين في الممارسة أن الهيئة تعاني فعالً من قلة الموارد البشرية والمالية ومن عدم إمكانية إجراء
التحقيقات الميدانية الالزمة.
ونذكر أيضاً في هذا اإلطار أن المادة  02من القانون رقم  7102/44نصت على أن يحدد مرسوم تشكيل الهيئة
التعويضات التي يتقاضاها أعضاء الهيئة .ولكن صدر المرسوم رقم  0625تاريخ  04أيلول  /سبتمبر  7102المتعلق
بتأليف هيئة اإلشراف على االنتخابات من دون أن يحدد التعويض الشهري الذي يتقاضاه رئيس الهيئة طيلة مدة واليته وال
البدل المقطوع الذي يتقاضاه أعضاء الهيئة خالل فترة العملية اإلنتخابية ،وذلك خالفا لهذه المادة .وأتى المرسوم رقم
 7566تاريخ  77آذار  /مارس  7102بعد ستة أشهر لتحديد هذه التعويضات.

ثالثا :مالحظات حول الفصل الخامس :في التمويل واإلنفاق االنتخابي
يغطي الفصل الخامس من القانون رقم  7102/44المتعلق بالتمويل واإلنفاق االنتخابي ثالثة مسائل أساسية:


تمويل الحملة االنتخابية.



النفقات االنتخابية والبيانات الحسابية والغرامات.



البيانات الحسابية للمرشحين واللوائح.

 -1الحكام المتعلقة بتمويل الحملة االنتخابية
نصت المادة  56من القانون رقم  7102/44والمتعلقة بتمويل الحملة االنتخابية على أن "يخضع ألحكام هذا القانون
تمويل الحمالت االنتخابية وانفاق المرشحين واللوائح أثناء فترة الحملة االنتخابية ،التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح
وعد لت هذه المادة تاريخ بدء الحملة االنتخابية بحيث أصبحت تبدأ من تاريخ فتح
وتنتهي لدى إقفال صناديق االقتراعّ ".
يوحد تاريخ بدء الحملة بالنسبة لجميع المعنيين من وسائل إعالمية
باب الترشيح وليس من تاريخ تقديم الترشيح ،مما ّ
وتم التأكيد على ذلك في البيان رقم
ومرشحين ولوائح ,وهي خطوة إيجابية نحو تأطير الحملة االنتخابية واإلشراف عليهاّ .
( )0للهيئة الصادر في أول شباط  /فبراير  7102حول تحديد بداية فترة الحملة اإلنتخابية.

ونصت المادة  61على قواعد اإلنفاق والتمويل ،وأتت بفقرة جديدة تنص على أن ال تتجاوز مساهمة الشخص الواحد
بناء على سقف اإلنفاق
الطبيعي أو المعنوي  51في المئة من سقف االنفاق االنتخابي .فإذا احتسبنا هذا المبلغ ً
يتبرع بمبلغ  51ألف دوالر أو أكثر لحملة انتخابية
المنصوص عليه في هذا القانون ،نجد أنه يمكن لشخص واحد أن ّ

معينة .وهو مبلغ مرتفع جداً .فبالمقارنة مع فرنسا مثالً ،نجد أن سقف المساهمة للشخص الطبيعي هو  4611يورو فقط.
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أما المطلوب في هذا المجال ،فهو بشكل عام إصدار قانون ينظم عمل الحزاب في لبنان وتمويلها ,واعتماد نصوص
قانونية أكثر تفصيال ودقة في ما يتعلق بسقف المساهمة والتمويل ,واالنفاق مع التمييز بين سقف مساهمة الشخاص
المعنويين وسقف مساهمة الشخاص الطبيعيين.
 -2الحكام المتعلقة بالنفقات االنتخابية
تعرف المادة  52النفقات االنتخابية كما يلي" :تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل
ّ
الالئحة أو المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب أو مصلحة أي منهما برضاهما الصريح أو الضمني من قبل

األشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو األحزاب أو الجمعيات أو أي جمعية أخرى ،شرط أن تتعلق مباشرة بالحملة
اإلنتخابية وبعملية االقتراع وبتحقيق اإلتصال المشروع بين الالئحة أو المرشح والناخب ".وتعدد المادة نفسها بعض هذه

النفقات المشروعة على سبيل البيان ال الحصر ،ومن ضمنها مصاريف انتقال الناخبين من الداخل ومن الخارج .ولكن
تأمين مصاريف انتقال الناخبين هو من أساليب الضغط والتأثير على إرادة الناخب ،ويجدر بهذه النفقات أن تعتبر من
العمال المحظورة بمفهوم المادة  62من هذا القانون أي من جرائم الرشوة (المادة  .)65نتمنى حذف هذا البند من
المادة  58وادراجه في الئحة العمال المحظورة المنصوص عنها في المادة .62
أما المادة  67المتعلقة باألعمال المحظورة ،فهي تسمح بشكل خاص للمرشحين أو المؤسسات التي يملكها أو يديرها
مرشحون أو أحزاب بتقديم مدفوعات أو مساعدات شرط أن يكونوا قد درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة
اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات .وتنص أنه "في هذه الحالة ال تعتبر هذه المدفوعات والمساعدات

المقدمة أثناء الحملة االنتخابية خاضعة للسقف االنتخابي ".تعزز هذه المادة امكانية اللجوء إلى المال اإل نتخابي للتأثير
ّ
على إ رادة الناخب ،كما تحد من المساواة بين المرشحين .وتطالب الجمعية بدخضاع هذه النفقات لسقف اإلنفاق
االنتخابي عمالا بمبدأ المساواة بين المرشحين.
 -3الحكام المتعلقة بالبيانات الحسابية للمرشحين واللوائح
أبقت المادة  52الجديدة على موجبات المرشحين (وأضيفت إليهم اللوائح) بفتح حساب الحملة االنتخابية وتعيين مدقق
حسابات كما كانت قد نصت عليها أحكام المادة  55من القانون رقم  .7112/75وتنص الفقرة الثانية من المادة  52على
السرية المصرفية
للسرية المصرفية ويعتبر المرشح والالئحة متنازال حكماً عن هذه ّ
أن "ال يخضع حساب الحملة االنتخابية ّ

لهذا الحساب بمجرد فتحه ".واستوجبت المادة  45المتعلقة بطلبات الترشيح من المرشحين تقديم "كتاب منظم لدى الكاتب
العدل يعطي الهيئة اإلذن باالطالع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة االنتخابية الخاصة بالمرشح" .وقد

السرية المصرفية للحسابات ال ترفع ّاال تجاهها ،وذلك من أجل تبرير قرارها عدم
تذرعت الهيئة بنص المادة  45لتعتبر أن ّ

نشر المعلومات حول هذه الحسابات ,أو إتاحة هذه المعلومات للمراقبين المحليين مثل جمعية "ال فساد" .وهذا يحد من

فعالية النص القانوني .ومن الضروري التنبه الى أن
شفافية العملية االنتخابية ومن حق الوصول إلى المعلومات ومن
ّ
المادة  50ترفع السّرية المصرفية عن حساب الحملة "حكما" ,أي بشكل تلقائي وتجاه الجميع ،وليس تجاه هيئة
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االشراف على االنتخابات فقط .وأتت المادة  45في هذا اإلطار فقط لتوفير التدابير اإلجرائية اآليلة إلى تفعيل رفع
السّرية المصرفية عن حساب الحملة ،ومن أجل إتاحة االطّالع على هذه الحسابات لإلدارة وللمواطن ،وليس بالعكس
للحد من إمكانية إطالع المواطنين والمراقبين على هذه الحسابات.
ونصت المادة  66أنه "على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع إلى الهيئة دورياً وبمهلة أسبوع
يبين فيه المقبوضات والدفوعات وااللتزامات
من انقضاء ّ
كل شهر من أشهر فترة الحملة االنتخابية بياناً حسابياً شهرياً ّ
المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفاً بالحساب المصرفي العائد للحملة االنتخابية صاد اًر عن المصرف المعتمد ،كما عليه

أن يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقري اًر بأعمال إدارته إلى المرشح ".وكان يجدر بالهيئة نشر تواريخ هذه المهل
المنصوص عليها في المادة  73تجنب ا لي التباس وتأمين ا للشفافية والمساواة بين المرشحين في الحقوق والواجبات

أما المادة  64فنصت على موجبات المرشحين واللوائح المتعلقة بتقديم البيان الحسابي الشامل خالل مهلة "ثالثين يوماً من
تاريخ إعالن النتائج الرسمية لإلنتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل اإليصاالت وسندات
الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة" .وتنص هذه المادة أيضاً على ما يلي:


تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وبإجراء التحقيقات المتعلقة بصحته.



يمكن للهيئة االستعانة لهذا الغرض ،بمن تراه مناسباً من الخبراء وغيرهم بمن فيهم أفراد الضابطة العدلية ،بعد
موافقة النيابة العامة المختصة.



تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي أعاله خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه ،فتقّرر إما الموافقة عليه

واما ،بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع ،عدم الموافقة عليه أو تطلب تعديله أو تصحيحه كلياً أو جزئياً.
تودع الهيئة قرارها معلالً ومرفقاً بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.


إذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافقاً عليه
حكما.



ترفض الهيئة البيان الحسابي إذا تبين لها أنه غير صحيح أو أنه يتضمن ،بعد تصحيحه أو تعديله ،تجاو اًز
كالً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري
لسقف اإلنفاق ،على أنه في هذه الحاالت تعلم الهيئة ّ
بهذا األمر.



إذا تبين للهيئة أن قيمة إحدى النفقات اإلنتخابية المصّرح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي أقل من القيمة

الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة ،تقوم الهيئة ،بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع ،بتخمين الفرق

بالمقارنة مع مصادر عديدة ،وبقيده حكماً ضمن النفقات .ويعتبر هذا الفرق خاضعاً لسقف اإلنفاق المنصوص
عليه في هذا القانون.
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السيما لجهة إمكانية اتخاذ
ومع أهمية أحكام المادة  64لجهة إرساء إشراف حقيقي على التمويل واإلنفاق اإلنتخابيين ،و ّ
الضابطة العدلية من أجل إجراء التحقيقات الميدانية الالزمةّ ،اال أّنها
ق اررات بشأن الحسابات المالية وامكانية اللّجوء الى ّ

تثير مسائل عدة لجهة التطبيق على النحو التالي:


السيما لجهة
أوالا :نرى أنها تحتاج إ لى أحكام قانونية أكثر دقة والى مراسيم تطبيقية تضع دقائق عمل الهيئة ،و ّ
الجهاز اإلداري والميداني الذي يتولى اإلشراف على اإلنفاق االنتخابي والتدقيق في الحسابات المالية للحمالت

لفعالية صالحيات الهيئة من جهة ،وللشفافية القانونية
اإلنتخابية واجراءات العمل على اإلشراف ،وذلك تأميناً
ّ
الكاملة حول صالحيات الهيئة وقواعد واجراءات عملية اإلشراف من جهة أخرى.

 ثاني ا :تعطى الهيئة مهلة شهر من أجل إصدار قرار بشأن البيان الحسابي" وهي مهلة قصيرة جد ا ليس فقط
نظرا إلمكانيات الهيئة المحدودة ،فهذه اإلمكانيات من الضروري أن يتم تأمينها في المستقبل القريب تحضيرا
لالنتخابات المقبلة ,بل أيض ا نظرا لكثرة الملفات ودقة العمل المطلوب .فمثالً ،في فرنسا ،تعطى الهيئة المختصة
مهلة شهرين بالنسبة للفائزين المطعون بنيابتهم و 6أشهر بالنسبة للمرشحين اآلخرين .كما تستعين بأمانة عامة
مقرر من قضاة وموظفين إلجراء تدقيق ّأولي في حسابات
مكونة من حوالي  62موظفاً وتستعين بّ 711
دائمة ّ
المرشحين خالل فترة اإلنتخابات.

 ثالث ا :ال توضح هذه المادة ماذا يعني فعلي ا "رفض" الهيئة للبيان الحسابي .ال يحدد القانون ذلك بشكل دقيق،
بل فقط يشير إلى إحالة الملف إلى المجلس الدستوري .ولكن يجدر أيض ا تحديد العقوبة ،واناطة قاضي
اإل نتخاب (المجلس الدستوري) صالحية إلغاء نيابة المرشح الفائز أو إعالن عدم أهليته للترشح مستقبالا إذا
اقتضى المر ،وذلك بناءا على إحالة الهيئة وحتّى في غياب طعن من المرشح المنافس الخاسر.
 رابعا :من المستحسن أن ينص القانون على وجوب ومهلة نشر البيانات الحسابية في الجريدة الرسمية وعلى
صحة هذه البيانات (من قبل الخصوم
الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة/الوزارة وعلى إجراءات االعتراض على ّ

ومن قبل المراقبين) ،بحيث يتم ضمّ هذه االعتراضات واإل ثباتات المقدمة إلى تقرير الهيئة المحال إلى المجلس
الدستوري .
نصت المادة  65على الشكاوى والمالحقات الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا الفصل ،وتنص المادتين  66و 62على
العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي ,بحيث يعاقب المرشح سواء أكان فائ اًز أو خاس اًر ولم يقدم البيان الحسابي الشامل
بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير .ويعاقب المرشح الفائز الذي تجاوز سقف اإلنفاق اإلنتخابي بغرامة
توازي ثالثة أضعاف قيمة التجاوز ويحال الملف من قبل الهيئة إلى المجلس الدستوري ,بينما تفرض على المرشح الخاسر
نفس العقوبة من دون إحالة ملفه إلى المجلس الدستوري .تنتظر الجمعية صدور تقارير الهيئة وق اررات المجلس الدستوري
في هذا الموضوع لالستعالم حول كيفية ومدى تطبيق هاتين المادتين ،ومع اإلشارة مرة أخرى إلى ضرورة ممارسة الشفافية
ونشر الحسابات وأسماء المرشحين مع تواريخ تقديم حساباتهم المالية.
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القسم الخامس :في شفافية وعدالة وادارة اإلنتخابات
أوالا :أبرز العوامل التي أثرت في شفافية االنتخابات
مبدأ الشفافية هو مبدأ أساسي من أجل تأمين عملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة .وقامت الجمعية في هذا اإلطار بمراقبة
مدى شفافية عمل هيئة االشراف على اإلنتخابات على صعيدين:
السيما اإلنفاق اإلنتخابي،
الول :تأمين الوضوح والشفافية في ما يخص القواعد التي ترعى الحملة االنتخابية و ّ
ّ

وذلك حرصاً على مبدأ المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات بين جميع المرشحين.

الثّاني :تأمين حق الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين والمرشحين والمراقبين ،وذلك تفعيالً لمبدأ الشفافية
والمحاسبة ,وحرصاً على حق هؤالء بمتابعة مجريات الحملة االنتخابية وحقهم بتقديم الشكاوى والتبليغ عن
المخالفات عند االقتضاء.
وحرصاً منها على مبدأ شفافية العملية االنتخابية ،طالبت الجمعية في أكثر من مناسبة الهيئة بتزويدها بمعلومات حول
سقف االنفاق العائد لكل دائرة ،ونشر أسعار وسائل اإلعالم واإلعالن ،وتحديد مهل تقديم البيانات الحسابية وامكانية
االطالّع عليها ،ونشر الئحة المرشحين واللوائح الذين تقدموا بتلك البيانات( .انظر ملحق رقم " :٤الئحة بالتدابير التي
تطالب بها الجمعية لتأمين شفافية العملية االنتخابية) .ونستعرض في ما يلي أهم المسائل التي ساهمت في الحد من
شفافية العملية اإلنتخابية وتوصي الجمعية بضرورة معالجتها في اإلنتخابات النيابية المقبلة حرصاً على نزاهة اإلنتخابات.
 -1التأخر في إصدار بعض التوضيحات حول اإلطار القانوني للحملة االنتخابية

في ما يتعلق باإلنفاق اإلنتخابي ،صدر عن الهيئة بيانات توضيحية كان من المستحسن أن تصدر قبل بدء فترة الحملة
االنتخابية ،مثل:


البيان رقم  6تاريخ  2شباط  /فبراير  7102المتعلق بالتمويل واإلنفاق اإلنتخابي وهو يذ ّكر المرشحين
باإلجراءات القانونية المتعلقة بتمويل الحمالت اإلنتخابية وانفاق المرشحين.



أجوبة الهيئة عن عدد من األسئلة الشائعة صدرت بتاريخ  72آذار  /مارس  7102وتضمنت بعض التوضيحات
وضحت مسألة امكانية اعتماد مدقق حسابات واحد ألكثر من
حول النفقات التي تخضع لسقف اإلنفاق ،كما ّ

مرشح.


توضيح صادر بتاريخ  4نيسان  /ابريل  7102ومتعلق بمفهوم الدعاية واإلعالن اإلنتخابي وأثرها على اإلنفاق
اإلنتخابي للمرشحين.

وفي ما يتعلق بتوضيح أحكام المادة  22من القانون حول األماكن التي يحظر فيها إقامة األنشطة االنتخابية ،أصدرت
الهيئة اإلعالن رقم  6تاريخ  71آذار /مارس  7102واإلعالن رقم  2تاريخ  70آذار  /مارس  7102حيث اعتبرت أنه
من المسموح للمرشحين إقامة النشاطات اإلنتخابية في "النوادي والمالعب الرياضية والقاعات المخصصة للنشاطات
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الرياضية أو االجتماعية المختلفة" وفي األماكن المحاذية لدور العبادة والتي تقام فيها عادةً مناسبات اجتماعية أو عائلية.

جاءت هذه البيانات بعد أكثر من شهر من بدء فترة الحملة االنتخابية ،مما حد من المساواة بين المرشحين ,حيث كان
البعض منهم قد امتنع عن استعمال بعض الماكن أو من اللجوء إلى بعض أنواع المصاريف االنتخابية طيلة فترة شهر
ونصف قبل صدور هذه البيانات التوضيحية عن الهيئة.
 -2عدم تأمين الشفافية والوضوح في ما يخص اإلنفاق اإل نتخابي والقواعد الناظمة له
أ -امكانية ترشح الوز ارء.
القانون ال يحظر على الوزراء الترشح إلى النيابة ،رغم أنه يشترط على موظفي القطاع العام الذين يشغلون مناصب أقل
سلطة ونفوذاً االستقالة من مناصبهم قبل الترشح .لقد تر ّشح  06وزي اًر من أصل  61إلى االنتخابات النيابية للعام 7102
(راجع مرفق :٣الئحة بأسماء الوزراء المرشحين لالنتخابات) بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ووزير
الخارجية والمغتربين المعنيين مباشرة بإدارة العملية االنتخابية ،مع ما يستتبع ذلك من صعوبة في التفرقة القانونية والعملية
بين نشاطهم الوزاري ونشاطهم اإلنتخابي ،وما يثيره من تساؤالت حول إمكانية استغالل المناصب الرسمية والصالحيات
الو ازرية للتأثير على إرادة الناخبين .فقد الحظت الجمعية وجميع الجهات المراقبة لإلنتخابات والوسائل اإلعالمية ،ازدياد
وتيرة النشاطات الحكومية وافتتاح المشاريع اإلنمائية في األسابيع القليلة التي سبقت يوم االقتراع .كما تبادل المسؤولين في
الدولة والمرشحين االتهامات السياسية عبر وسائل اإلعالم حول تقديم شتّى الخدمات اإلنتخابية كالتوظيفات والتعيينات،
التحرك لمنع استغالل السلطة في الحمالت االنتخابية ،واعتبار شراء األصوات
ومطالبات لهيئة اإلشراف على االنتخابات
ّ
رشوة انتخابية .هذا فضالً عن قيام بعض المر ّشحين باستخدام صور رئيس الجمهورية في الحملة االنتخابية لإلشارة إلى
انهم يدعمون "العهد" ،في داللة واضحة إلى إيهام الرأي العام والناخبين بأن اللوائح المنافسة ال تدعم رئيس الجمهورية،

وكل ذلك بهدف دفع الناخبين لإلقتراع لالئحتهم الداعمة "للعهد" .لذا وعمالا بمبدأ فصل السلطات ،وحفاظا على مبدأ
الحيادية في إدارة العملية االنتخابية وعدم استخدام السلطة لغراض إنتخابية ،ترى الجمعية أن شرط اإلستقالة
المنصوص عنه في المادة  8يجب أن يشمل الوزراء الراغبين في التّرشح لإل نتخابات النيابية.
ب-عدم تحديد سقف اإلنفاق العائد لكل دائرة.
صدر عن الهيئة البيان رقم  6تاريخ  2شباط  /فبراير  7102المتعلق بالتمويل واإلنفاق االنتخابي ,والذي أعاد تذكير
سيما طريقة احتساب سقف
المرشحين باإلجراءات القانونية المتعلقة بتمويل الحمالت االنتخابية وانفاق المرشحين وال ّ

اإلنفاق .وكان من المستحسن بعد نشر وزارة الداخلية والبلديات لألرقام النهائية لعدد الناخبين المسجلين في كل دائرة،
أن تقوم الهيئة باحتساب ونشر سقف اإل نفاق الرسمي المسموح به لكل ناخب ولكل الئحة بالنسبة لكل من الدوائر
الخمسة عشر ،حرص ا على الوضوح والشفافية في قواعد الحملة اإل نتخابية.
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ج -عدم نشر أسعار وسائل االعالم واالعالن.
قدمت وسائل اإلعالم واإلعالن إلى الهيئة الئحة بأسعارها وبالمساحات المخصصة للدعاية أو اإلعالن اإلنتخابي ،وذلك
ّ

عمالً بالمادة  20من القانون .ولكن بقيت لوائح السعار والمساحات اإلعالمية هذه خارج متناول العموم ،مما حدّ من
شفافية العملية االنتخابية وأعاق أعمال مراقبة اإلنفاق اإل نتخابي والتبليغ عن المخالفات.
د-عدم تحديد جدول زمني لتقديم البيانات الحسابية.
أوجبت المادة  66من القانون على المرشحين واللوائح أن يرفعوا إلى الهيئة البيانات الحسابية الشهرية بصورة دورّية

وبمهلة أسبوع من انقضاء ك ّل شهر من أشهر فترة الحملة االنتخابية .ولكن لم يصدر عن الهيئة أي جدول زمني بمهل
وتواريخ تقديمها ،أو أي تذكير بمهلة تقديم البيانات عن الشهر الول المنصرم من فترة الحملة االنتخابية ،وهو أمر
أساسي لتأمين الشفافية والحرص على تساوي المرشحين في معرفة حقوقهم وواجباتهم ،علماً أن فترة الحملة اإلنتخابية
تبدأ بالنسبة لجميع المرشحين من تاريخ فتح باب الترشيح كما نص القانون في المادة  56منه وكما أكدت عليه الهيئة في
البيان رقم  0تاريخ  0شباط  /فبراير .7102
ه -عدم امكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبيانات الحسابية المقدمة إلى الهيئة.
خطي بتاريخ  72آذار إلى الهيئة مستفسرةً خالله عن عدد المرشحين الذين رفعوا إليها البيانات
تقدمت الجمعية بكتاب
ّ
ّ
الحسابية الشهرية حتى تاريخ تقديم الطلب ،كما طالبت الجمعية بتزويدها بأسماء المرشحين الذين رفعوا تلك البيانات في

الدوائر الثالث التي تراقبها الجمعية ,باإلضافة إلى نسخة عن تلك البيانات .لم يأت من الهيئة أي جواب في هذا الصدد.
وكان من المستحسن أن تنشر الهيئة الئحة بأسماء المرشحين واللوائح الذين تقدموا ببياناتهم الحسابية مع تاريخ
تقديم البيان (ضمن المهلة أو خارجها) ,إضافة إلى نشر مضمون البيانات المالية نفسها ،حرصا على شفافية الحمالت
اإل نتخابية وعمالا بالممارسات الديمقراطية الفضلى في أغلب بلدان العالم ,حيث ينشر خاللها المرشحون تقاريرهم
قدمت الجمعية كتاب ثاني في شهر نيسان/أبريل .7102
المالية .كما ّ
و -عدم وضوح منهجية التدقيق باإلنفاق اإل نتخابي.
طالبت الجمعية الهيئة بإصدار بيان يتضمن منهجية العمل التي ستعتمدها لتدقيق البيانات المالية للمرشحين وآلية التعاقد
مع شركات التدقيق الخاصة في حال اللجوء إلى هذا الخيار ,مع التأكيد على ضرورة اعتماد آلية شفافة الستدراج العروض

وعدم التوجه إلى التلزيم بالتراضي .ولكن لم يصدر عن الهيئة أي توضيح في هذا الشأن.
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ثاني ا :أبرز العوامل التي أثرت في عدالة اإل نتخابات
هناك العديد من المالحظات التي يمكن ابرازها فيما يتعلق بعدالة العملية اإلنتخابية وهي مرتبطة بالعوامل التالية:
 -1النظام اإلنتخابي
تمثيلية" أفضل من النظام "األكثري" السابق ،حيث تفوز
مرة في لبنان فيها "عدالة
أن
ّ
ّ
صحيح ّ
النسبية التي اعتمدت ّأول ّ

أن مستوى العدالة في النسبية التي اعتمدت كانت
الالئحة بجميع المقاعد
المخصصة في الدوائر االنتخابية المختلفةّ ،إال ّ
ّ

ومرد ذلك ،إلى حجم الدوائر وكثرتها قياساً ببلد صغير ( 05دائرة) ,علماً أن بعض تلك الدوائر قُ ّسمت
في حدود دنيا جداًّ .

بدورها إلى دوائر صغيرة عدة ،عنينا حصرية االقتراع بالصوت التفضيلي على مستوى القضاء مثل دوائر( :صيدا-جزين،
وصور-الزهراني ،وبنت جبيل-مرجعيون حاصبيا-النبطية ،والشوف-عاليه ،وكسروان-جبيل ،والبترون-الكورة-زغرتا-
بشري ،وطرابلس-المنية-الضنية) .كما أن عدم لحظ عدد الناخبين في كل دائرة ووزن المقعد فيها نسبة لعدد الناخبين
والمعطوفة على اإلبقاء على طائفية المقاعدّ ،أدى إلى فوز نائب بأكثر من  44ألف صوت ونائب آخر في دائرة أخرى
تم اعتماد الحاصل اإلنتخابي كعتبة للتمثيل ,وكان األخير مرتفعاً جداً كونه تراوح بين  2و71
بنحو  22صوت فقط .لقد ّ

أن عتبة التمثيل ،كمقياس عالمي تكون دون الـ 5في المئة لتمثيل أكبر قدر ممكن من
في المئة من عدد المقترعين ،علماً ّ

االجتماعية .بالتالي خسرت لوائح كثيرة حصلت على ما بين  5و 2في المئة من األصوات .أما
السياسية و
التوجهات
ّ
ّ
ّ
شد العصب الطائفي من ناحية وجعل المنافسة
اعتماد الصوت التفضيلي مع وجود مقاعد مخصصة للطوائف فقد ّأدى إلى ّ

االنتخابية المتجانسة.
تمتد إلى داخل الالئحة الواحدة من ناحية ثانية ،األمر الذي ّأدى إلى عدم تسهيل تش ّكل التحالفات
ّ
 -2سقف اإل نفاق االنتخابي
نصت المادة  60المتعلقة بسقف اإلنفاق على أنه "يحدد سقف المبلغ االقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة
الحملة االنتخابية وفقا لما يأتي :قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية ،يضاف إليه قسم متحرك مرتبط
بعدد الناخبين في الدائرة اإلنتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آالف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين
المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة االنتخابية الكبرى أما سقف اإلنفاق اإلنتخابي لالئحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره
المفصل لكل
مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها( .راجع ملحق رقم  :٦سقف االنفاق االنتخابي اإلجمالي و ّ

دائرة انتخابية) .ويمكن إ عادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة االنتخابية في ضوء الظروف االقتصادية وذلك
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطالع رأي الهيئة.
بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ً
قام فريق عمل الجمعية ب احتساب سقف اإلنفاق لكل الئحة في كل دائرة على أساس عدد المرشحين على الالئحة وعدد
الناخبين فتبين ما يلي:
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بلغ المعدل العام لإلنفاق بالنسبة للمرشح  0,571,724,222ليرة لبنانية أو ما يعادل  0,117,276دوالر.



بلغ المعدل العام لإلنفاق بالنسبة لالئحة  00,222,046,062ليرة لبنانية أو ما يعادل  2,225,061دوالر.



تراوح سقف اإلنفاق للمرشح الواحد بين  260,201,111ليرة لبنانية أو ما يعادل  512،241دوالر في دائرة
الجنوب األولى( :صيدا  -جزين) و 0,220,264,111ليرة لبنانية أو ما يعادل  0,606,261دوالر في دائرة
الجنوب الثالثة (النبطية  -بنت جبيل حاصبيا).



تراوح سقف اإلنفاق لالئحة الواحدة بين  7,725,261,111ليرة لبنانية أو ما يعادل  0,512,262دوالر في دائرة
الجنوب األولى( :صيدا  -جزين) و 70,200,614,111ليرة لبنانية أو ما يعادل  04,456,565دوالر في دائرة
الجنوب الثالثة (النبطية  -بنت جبيل حاصبيا).

هذه الرقام مرتفعة جد ا إن كان مقارنة مع المعايير المحلية والوضع االقتصادي المتردي للبالد ،أو مقارنة مع المعايير
الدولية .ف بمقارنة سريعة للمبلغ اإلجمالي لإلنفاق االنتخابي (مجموع سقف اإلنفاق العائد لجميع اللوائح والمرشحين)
مع الموازنة العامة لسنة  2217تبين أن هذا المبلغ يوازي:


ضعفي موازنة و ازرة األشغال العامة والنقل.



خمسين بالمائة من موازنة و ازرة التربية.



أربعة أضعاف موازنة و ازرة الشؤون االجتماعية.

أما بالمقارنة مثالً مع اإلنتخابات النيابية في فرنسا ،فيحتسب سقف اإلنفاق للمرشح على أساس مبلغ ثابت قيمته  62ألف
يورو ويضاف إليه  1،05يورو لكل من سكان الدائرة اإلنتخابية المعنية .ففي االنتخابات النيابية للعام  7102في دائرة
باريس مثالً لم يتخط سقف اإلنفاق للمرشح مبلغ  26ألف يورو ،أي أقل حتى من السقف الثابت للمرشح في اإلنتخابات
النيابية اللبنانية.

لذلك ترى الجمعية أن هناك ضرورة إلعادة النظر بسقف اإل نفاق لكونه يشكل خرقا كبيرا لمبدأ تكافؤ الفرص بين
المرشحين ولمبدأ تحصين إرادة الناخب والسيّما من تأثير المال االنتخابي .وقد أثر ذلك بشكل خاص على المساواة في

الظهور اإلعالمي للمرشحين ،مما يستدعي اتخاذ إجراءات وضوابط قانونية واجرائية لتأمين تكافؤ الفرص على جميع
األصعدة .كما ال يكفي تخويل مجلس الوزراء إعادة النظر بسقف االنفاق "في ضوء الظروف االقتصادية" ،مما يعطي

مجاالً للق اررات االعتباطية وغير العلمية ،بل يجب أن يشترط إعادة النظر بالسقف االنتخابي بناءا على مؤشر التضخم أو
غالء المعيشة .ولكن طبعاً ال جدوى من هكذا نص قبل أن يتم تعديل السقف األساسي وتخفيضه جذرياً ،احتراماً لمبدأ
ديمقراطية اإلنتخابات والمساواة بين المرشحين وصوناً إلرادة الناخبين .وترى الجمعية أنه يجب العمل على احتساب نفقات
الحمالت االنتخابية في الخارج ضمن سقف اإل نفاق اإل نتخابي ,وايجاد اآلليات الرقابية المناسبة لمراقبة إنفاق المرشحين
في الخارج من قبل هيئة االشراف على اإل نتخابات.
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ثالث ا :أبرز العوامل التي أثرت في إدارة اإلنتخابات
بشكل ٍ
ٍ
كاف للناخبين .فقد كان من المفترض أن تتولى
الحظت الجمعية غياب برامج التوعية والتثقيف االنتخابي الموجهة
هيئة االشراف على االنتخابات هذه المهمة ،لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب التضييق المالي عليها .بالتالي تولّت و ازرة
الداخلية والبلديات مسألة التثقيف اإلنتخابي التي تأخرت حتى األسابيع األخيرة التي سبقت يوم اإلقتراع.
تعتبر الجمعية أن اعتماد النظام االنتخابي الجديد والقائم على النسبية للمرة األولى في لبنان واعتماد قسائم اإلقتراع

المطبوعة سلفاً من قبل الو ازرة إصالحاً انتخابياً مهماً في الحياة السياسية ،لكنها ترى أنه كان يستوجب القيام بحمالت
تثقيف مكثفة تمتدّ لشهور عدّة .كما رصدت الجمعية أخطاء عدةّ ارتكبها رؤساء األقالم ولجان القيد في األقضية ،سواء

لناحية كيفية احتساب قسائم اإلقتراع أو لناحية األخطاء التي وردت في كتابة أعداد الناخبين في نظام االحتساب

االلكتروني للنتائج.
لقد ترافقت عملية االقتراع بشكاوى كثيرة من المواطنين أو مندوبي المرشحين تتعلق بأداء رؤساء األقالم .فمن قبل
المواطنين برزت شكاوى عن عدم إلمام رؤساء األقالم في كيفية التعامل مع بطاقات الهوية لدى ورود تباين وفروقات مادية
سيما
مع لوائح الشطب .وعلى مستوى المندوبين وردت شكاوى سواء لناحية منع بعضهم من البقاء خالل عملية الفرز ،وال ّ

بعد اللغ ط حول التمييز بين المندوب الثابت والمندوب المتجول لالئحة أو للمرشح وحق األخيرين في مراقبة عملية الفرز،

سجلت األنتخابات عدم احتساب أكثر من  62ألف قسيمة اقتراع في جميع
وسواء لناحية احتساب قسائم اإلقتراع .فقد ّ

سيما في ظل وجود نظام
الدوائر .هذه األخطاء تد ّل على أن عملية تدريب رؤساء االقالم لم تكن بالمستوى المطلوب ،وال ّ

إنتخابي جديد.
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القسم السادس :اإلطار العام للطعون اإل نتخابية
أقفل المجلس الدستوري باب تقديم الطعون االنتخابية في  2حزيران  /يونيو  ،7102أي بعد مرور  61يوماً على
اإلنتخابات ،عمالً بالقانون االنتخابي .ووصل عدد الطعون في  2دوائر من أصل الدوائر الـ ،05إلى  02طعناً وشملت
توزعت على الشكل التالي:
الطعن بنيابة  41نائباً .وقد ّ
الدائرة

الجهة الطاعنة

الجهة المطعون بها

بيروت األولى

جمانة حداد

طعن بنيابة انطوان بانو وبمجمل العملية االنتخابية.

بيروت الثانية

زينة منذر

طعن بنيابة فيصل الصايغ والوزير نهاد المشنوق.

نديم قسطه

طعن بنيابة ادكار طرابلسي.

الئحة بيروت الوطن

طعنت بنيابة جميع الفائزين.

إبراهيم الحلبي

السنية
طعن بنيابة الفائزين الستة عن المقاعد المخصصة للطائفة ّ

عمر واكيم

طعن بنيابة نزيه نجم وباالنتخابات النيابية في لبنان ككل.

 70مرشحاً من مختلف اللوائح

طعن بنيابة جميع الفائزين في الدائرة.

المتن الشمالي

سركيس سركيس

طعن بنيابة الياس حنكش.

الشوف -عاليه

غادة عيد

طعن بنيابة فريد البستاني وبمجمل العملية االنتخابية.

زحلة

ميريم طوق

طعن بنيابة الفائزين ميشال ضاهر وجورج عقيص

بوغوص كورديان

طعن بنيابة إدي دمرجيان

وباالنتخابات النيابية في لبنان ككل.

ناصيف التيني
بعلبك -الهرمل

يحيى شمص وغالب ياغي ورفعت

طعن بنيابة قيصر المعلوف وأدي ديمرجيان
طعن بجميع الفائزين

كالس
المصري وحسين صلح وسليم ّ
الشمال الثالثة

الشمال الثالثة

الئحة الوزير السابق أشرف ريفي

طعن بجميع الفائزين في الدائرة.

طه ناجي

طعن بجميع الفائزين وبمجمل العملية االنتخابية.

كاظم الخير

طعن بنيابة عثمان علم الدين.

ملحم طوق

طعن بنيابة جوزيف اسحاق.
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 -1أبرز المخالفات واالنتهاكات التي ش ّكلت مواد الطعون
بالسرية لدى النظر في
في ظل عدم وجود آلية واضحة لنشر مواد الطعون للعلن ولكون اجتماعات المجلس الدستوري تتّسم
ّ

الطعون قامت الجمعية برصد إعالمي لتصريحات المرشحين التي أدلوا بها للوسائل اإلعالمية المختلفة ,وقامت بتوثيق
صرحوا عنها وهي:
أبرز الطعون التي ّ


استخدام النفوذ وتجاوز للسلطة واستخدام موارد الدولة لغايات إنتخابية.



استخدام سلطة رجال الدين في الدعاية االنتخابية.



توزيع مال وهبات ومساعدات غير مشروعة ورشى انتخابية.



تالعب بصناديق اإلقتراع وتزوير نتائج.



طرد مندوبي اللوائح من دون وجه حق.



إلغاء قسائم اقتراع من قبل رؤساء األقالم من دون معايير واضحة.



وجود فرق كبير في عدد الناخبين بين اللوائح الرسمية لو ازرة الداخلية والبلديات وتلك الصادرة عن لجان القيد.



مخالفات تتعلق بأصوات المغتربين حيث قامت لجان القيد "بتصفير" نتائج العديد من األقالم بسبب تأخر وصول
أقالم الخارج.



تكسير صندوق اقتراع في بعض مراكز اإلقتراع.



الضغط على الناخبين وبعض المرشحين.



ينص على أنه على
العثور على قسائم إقتراع ومغلفات إنتخابية ممهورة في مستوعب للنفايات ،رغم كون القانون ّ
رؤساء األقالم ضم جميع قسائم اإلقتراع إلى محاضر أقالم االقتراع ليصار إلى ايداعها في المصرف المركزي
لحين يبت المجلس الدستوري بجميع الطعون.
 -2غياب الوضوح حول اإلطار القانوني للطعون في ظل القانون الجديد

يقوم المجلس الدستوري بتبليغ رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والبلديات بالطعون التي وردت .ويصار إلى تبليغ الطعن
تزود و ازرة الداخلية والبلديات المجلس الدستوري بجميع
مرفقاً بنسخة بجميع المستندات إلى المطعون بصحة نيابتهّ .
المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها ويتلقى التقرير الصادر عن هيئة اإلشراف على اإلنتخابات والوقوف على
يعين المجلس مقرر أو أكثر من بين أعضائه ,ويكون األخير متمتعاً
المخالفات التي رصدتها الهيئة في التقريرّ .

بصالحيات واسعة تخوله االستماع إلى الشهود واستدعاء من يراه مناسباً الستجوابه في شأن ظروف الطعن .وعلى المقرر
أن يضع تقريره خالل مهلة ثالثة أشهر ،على األكثر ،منذ تكليفه .بعد تسليم التقرير إلى رئيس المجلس ،يجتمع المجلس
فو اًر ويبحث في التقرير ويبقي جلساته مفتوحة إلى حين صدور القرار عنه ،على أن ال تتعدى مهلة صدور القرار الشهر
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صحة أو عدم صحة النيابة المطعون بها .علماً أن المجلس يتمتع لدى النظر في الطعون بسلطة
الواحد ،ويعلن في ق ارره ّ

قاضي التحقيق مع إستثناء إصدار مذكرات التوقيف.8

ثمة تشابه بين القانون الجديد
لم يترافق القانون االنتخابي الجديد مع وضع آليات قانونية تراعي مسار الطعون اإلنتخابيةّ .

والقديم لناحية الطعن بمجمل نتائج الدائرة االنتخابية في حال وجدت مخالفات جسيمة تؤدي إلى ابطال العملية اإلنتخابية

صحة النتائج فيها .إال أن القانون الجديد يختلف
برمتها .بمعنى أنه يصار إلى إعادة االنتخابات في الدائرة المطعون في ّ
ّ
في أمور عدةّ في حال كانت المخالفات ال تبطل العملية االنتخابية ّإال جزئياً .فوفق النظام األكثري القديم الذي اعتمد في

لبنان ألكثر من  21عاماً كانت الطعون تسير بتقديم المرشح األول الخاسر بالطعن بنيابة آخر الرابحين على الالئحة
المنافسة .أما في ظل القانون الجديد وفي حال تقدم مرشح بطعن بنيابة مرشح آخر على ذات المقعد المخصص للطائفة،
سيما أن األمر سيؤدي إلى
فيفترض أن يصار إلى إعادة احتساب الحاصل اإلنتخابي لتحديد عدد المقاعد لكل الئحة ،وال ّ

إن النسبية ونظام
وجود فرق في عدد األصوات العائدة لكل الئحة وفي عدد األصوات التفضيلية العائدة لكل مرشح .إذ ّ

الالئحة تجعل عملية الطعن مختلفة عن النظام القديم ،لكون األخيرة تكون حكماً لجميع الفائزين على جميع اللوائح ،حتى
لو كان الطعن مقدم من قبل مرشح ضد نيابة مرشح محدد عن المقعد المخصص للطائفة التي ينتمي إليها المرشحان
الخاسر والفائز .كما أن وجود الصوت التفضيلي يفترض إعادة احتساب النتائج التي حصل عليها المرشحين على جميع
اللوائح .فعندما يتقدم مرشح خاسر بالطعن بنيابة فائز عن ذات المقعد المخصص لطائفة المطعون فيه سيؤدي األمر إلى
تم قبول الطعن من قبل المجلس الدستوري .فلو افترضنا أن
تغيير كامل عملية توزيع المقاعد على جميع اللوائح ،في حال ّ
الطعن المقبول لم ِّ
يؤد إلى تغيير النتائج الكلية التي حصلت عليها اللوائح ،بمعنى محافظة اللوائح الفائزة على ذات
الحاصل االنتخابي وعدد المقاعد المخصصة لها ،ذهاب المقعد المطعون فيه إلى الالئحة المنافسة سيفرض عملية إعادة
توزيع المقاعد على اللوائح من جديد ,وهذا قد يؤدي إلى خسارة نائب غير مطعون فيه شكالً .فعلى سبيل المثال :في حال
تم قبول الطعن المقدم من المرشح األرمني بوغوص كورديان في دائرة زحلة على الئحة "زحلة قضيتنا" ،مع محافظة جميع
ّ
اللوائح الفائزة على الحاصل اإلنتخابي ،سوف لن يؤدي األمر إلى خسارة النائب األرمني إدي دمرجيان المطعون فيه على
الئحة "زحلة الخيار والقرار" ،بل إلى خسارة النائب عن المقعد األرثوذكسي على الئحة "زحلة قضيتنا" قيصر المعلوف
لمقعده لمصلحة فوز المرشح الخاسر عن المقعد االرثوذكسي ناصيف التيني على الئحة "زحلة الخيار والقرار".

 -8نظم قانون إنشاء المجلس ونظامه الداخلي األصول واالجراءات والقواعد التي ترعى عمل المجلس الدستوري في الطعون اإلنتخابية النيابية.
بمقتضى المادة  74من قانون إنشاء المجلس الدستوري ،معطوفة على المادة  46من نظامه الداخلي ،يوجه الطعن بصحة نيابة نائب منتخب الى
رئاسة المجلس الدستوري بموجب طلب يسجل في قلم المجلس وفقاً للمادة  75من قانون إنشائه .وقد حصر المشترع حق الطعن بالمرشح الخاسر
شرط ان يكون من الدائرة اإلنتخابية عينها ومر ّشحاً عن المقعد النيابي نفسه (أي عن مقعد الطائفة نفسها في حال وجود أكثر من مقعد واحد لطائفة

ما في الدائرة) .على المرشح الخاسر أن يقدم الطعن إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها  61يوماً تلي تاريخ إعالن نتائج اإلنتخاب
رد الطلب شكالً .وال يقبل المج لس الدستوري المذكرات التوضيحية أو تبادل اللوائح كما هي الحال أمام
أصوال في دائرة المرشح الخاسر تحت طائلة ّ
المحاكم .فالمجلس الدستوري يبلغ المطعون بنيابته بالمراجعة ،وعليه أن يرد على هذه المراجعة في مهلة أقصاها  05يوماً ومن ثم يباشر المقرر
بإجراء التحقيقات الالزمة لوضع تقريره في الطعن ورفعه إلى رئيس المجلس الدستوري.
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المشرع بلحظها لدى وضع القانون اإلنتخابي الجديد فرضت على المرشحين المنفردين
هذه االشكاليات القانونية التي لم يقم
ّ

تقديم طعون مشتركة حتى لو كانوا ينتمون إلى لوائح مختلفة ،كما حصل في دائرة بيروت الثانية ,حيث قام  70مرشحاً

بتقديم طعناً مشتركاً شمل جميع الفائزين في بقية اللوائح .كما فرضت على مرشحين خاسرين تقديم طعن حتى بمرشحين
فائزين تر ّشحوا على ذات الالئحة للمرشحين الخاسرين ،كما حصل في دائرة بعلبك الهرمل حيث تقدم كل من يحيى شمص
كالس بطعن في نتائج جميع اللوائح بمن فيها المرشحين الفائزين على
وغالب ياغي ورفعت المصري وحسين صلح وسليم ّ
الالئحة العائدة لهم .كما أن عدم وضع معايير قانونية بشكل مسبق لكيفية السير بالطعون ستضع المجلس الدستوري أمام
تحديات كبيرة والتأخر في البت بالطعون التي تستوجب منه وضع الحلول المناسبة لكيفية إبطال نيابة مرشح معين أو أكثر
معين.
البت
من مر ّشح ,أو حتى في كيفية إعادة توزيع المقاعد على اللوائح بعد ّ
بصحة طعن ّ
ّ
ورغم أن و ازرة الداخلية والبلديات قد أصدرت تعميم توضيحي رقم  /02إ م بتاريخ  02نيسان  /أبريل عام  7102حول
أن ورود أكثر من  62ألف ورقة اقتراع ملغاة على المستوى الوطني تستوجب من
كيفية احتساب أوراق االقتراعّ ،اال ّ
سيما أن بعض رؤساء األقالم قاموا بإلغاء
المجلس الدستوري إعادة النظر بهذه األوراق ووضع معايير أكثر دقّة حولها ،وال ّ

أوراق اقتراع فقط لكون اإلشارة التي وضعها الناخبون في المرّبع المخصص لالئحة أو للمرشح خرجت قليالً عن إطار هذا
المربع المخصص لها.
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القسم السابع :التوصيات
تطالب الجمعية بإدخال إصالحات إلى النظام النسبي المعتمد لتصحيح عملية التمثيل عبر وضع عتبة حسم انتخابية
تتماشى مع المعايير الدولية لعدالة التمثيل ,وعدم اعتماد الحاصل االنتخابي كعتبة للحسم كما هو معمول به حالياً .كما
ترى الجمعية أن هناك ضرورة إلعادة توزيع الدوائر اإلنتخابية بشكل منطقي يحفظ مسألة وزن المقاعد النيابية نسبة لعدد
الناخبين ،من أجل تصحيح التفاوت الشاسع في وزن المقاعد في الدوائر االنتخابية الـ.05

ّأوالا :توصيات حول شفافية االنتخابات وعدالتها
 -1في مفهوم اإلنفاق اإلنتخابي


تعديل سقف اإلنفاق اإلنتخابي وتخفيضه بشكل جذري ،كونه حاليا يشكل خرقاً كبي اًر لمبدأ تكافؤ الفرص بين
المرشحين ولمبدأ تحصين إرادة الناخب من تأثير المال اإلنتخابي.



بناء على مؤشر التضخم أو غالء المعيشة مع األخذ باالعتبار عدد السكان
إعادة النظر بالسقف اإلنتخابي ً

والناخبين والمساحة الجغرافية في كل دائرة انتخابية .إذ ال يكفي تخويل مجلس الوزراء إعادة النظر بسقف اإلنفاق

"في ضوء الظروف االقتصادية" ،مما يعطي مجاالً للق اررات االعتباطية وغير العلمية،


تعديل المادتين  52و 67من القانون بحيث يتم حذف البندين المتعلقين بمصاريف إنتقال الناخبين في لبنان ومن
الخارج من المادة  52واضافته الى الئحة األعمال المحظورة المنصوص عنها في المادة  ،67كون تأمين
مصاريف إنتقال الناخبين من قبل المرشحين واألحزاب هو من أساليب الضغط والتأثير على إرادة الناخب،
ويجدر بهذه النفقات أن تعتبر من األعمال المحظورة بمفهوم المادة  67من هذا القانون أي من جرائم الرشوة
(المادة ،)65



الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني
النص القانوني بحيث يستوجب نشر البيانات
تعديل ّ
ّ
الحسابية في الجريدة ّ



عدم حصر اإلطّالع على الحسابات المصرفية للحمالت اإلنتخابية المنزوعة عنها السّرية المصرفية بهيئة



ضرورة تقديم المرشحين تقارير مالية وحسابية إلى هيئة االشراف على اإلنتخابات حول الخدمات والتبرعات

عملية التّدقيق بها.
الرسمي للهيئة/الو ازرة ،بعد إنتهاء ّ
مدة ال ّشهر الواردة في القانون إلتمام ّ

طالع على تلك الحسابات.
اإلشراف على اإلنتخابات ,وتمكين المواطنين والجهات المراقبة من اإل ّ
والهبات التي يقومون بتوزيعها على المواطنين خالل السنوات الثالث التي تسبق اإلنتخابات.


نشر التقارير حول الخدمات والتبرعات والهبات التي يقدمها المرشحون كي يتسنى للجهات المدنية المراقبة
اإلطّالع عليها لمعرفة نوعية اإلنفاق الذي يقوم به المرشحين في الفترة التي تسبق اإلنتخابات.

 إخضاع التقديمات والمساعدات التي يقدمها المرشحون والمؤسسات التي يملكونها أو يديرونها ضمن اإلنفاق
اإلنتخابي ،تاميناً للمساوة بين المرشحين ولعدم حرمان المواطنين من هذه التقديمات والمساعدات.
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 -2في ترشح الوزراء ومن هم في حكمهم من المسؤولين


تطالب الجمعية بأن يشمل تطبيق المادة  2من القانون اإلنتخابي الوزراء ومن هم في حكمهم من المسؤولين
السياسيين وذلك أسوة بما يشترطه القانون على موظفي القطاع العام الذين يشغلون مناصب أقل سلطة ونفوذاً
االستقالة من مناصبهم قبل الترشح.



إيقاف جميع التوظيفات والتعيينات في المرحلة التي تسبق اإلنتخابات.

 -3في اقتراع ذوي االحتياجات الخاصة


تطالب الجمعية بتجهيز مراكز االقتراع كي يتمكن األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة من االقتراع باستقاللية
سيما أن االجراءات الحالية المتّبعة تعتبر مهينة بحقهم.
وبطريقة الئقة تحفظ كرامتهم ،وال ّ

ثاني ا :توصيات حول ادارة االنتخابات
 -1في دور هيئة اإلشراف على اإل نتخابات
سيما لجهة اإلنفاق واإلعالن
تحقيقاً لمبدأ حياد السلطة في إدارة العملية االنتخابية وحفاظاً على شفافية هذه العملية وال ّ
اإلنتخابيين ،وتماشياً مع المعايير الدولية لشفافية وديمقراطية العملية اإلنتخابية ،تدعو الجمعية إلى تأسيس هيئة دائمة

ومستقلة إلدارة االنتخابات توكل إليها المهام اآلتية باإلضافة الى المهام الملقاة على عاتق هيئة اإلشراف على اإلنتخابات:


تنظيم العمليات اإلنتخابية العامة والفرعية والنيابية والبلدية في جميع مراحلها.



اإلشراف على الحمالت اإلنتخابية واإلنفاق اإلنتخابي.



الدعوة الى إجراء اإلنتخابات النيابية.



تصور عام عن مراحل العمليات اإلنتخابية وكيفية إدارتها.
إعداد ّ
اإلشراف على تدريب الموظفين المولجين بالعمليات اإلنتخابية.



العمل على نشر الثقافة اإلنتخابية لدى المواطنين.



إعداد اللوائح اإلنتخابية النهائية واعداد وطبع أوراق اإلقتراع المطبوعة سلفاً.



البت باعتمادها أو بعدمه.
تلقي طلبات الترشيح لإلنتخابات و ّ





تلقى الشكاوى الناجمة عن العملية اإلنتخابية واحالتها إلى المرجع القضائي.



عد وفرز األصوات واعالن النتائج الرسمية.



تجميع واعداد واعالن نتائج االنتخابات.



تحديد سقف اإلنفاق اإلنتخابي للمرشح والالئحة في كل دائرة انتخابية.
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أما اذا تم اإلبقاء على هيئة االشراف في صيغتها الحالية ،فتطالب الجمعية باعتماد اإلصالحات القانونية التاليةـ:


تحديد مهلة سنوية تضع ضمنها الهيئة موازنتها وتحيلها إلى وزير الداخلية والبلديات من أجل رصد االعتمادات
الالزمة ضمن موازنة الو ازرة.



تعيين أ عضاء دائمين في الهيئة مع تخصيص تعويضات شهرية بهدف تأمين استم اررية عمل الهيئة بشكل دائم.



تفعيل صالحيات الهيئة ومدها باإلمكانيات اإلدارية والمالية الالزمة للقيام بمهامها والعمل على تطوير قدراتها
بناء على الدروس المستقاة من انتخابات .7102
وتأمين جهوزيتها التامة من أجل اإلنتخابات المقبلةً ،



اعتماد أصول عادلة تحدد مسبقاً حق الهيئة في إلغاء اعتماد أي جهة رقابية حفاظاً على نزاهة وديمقراطية
العملية االنتخابية وحماية لحقوق المراقبين ودورهم األساسي في تحقيق شفافية ونزاهة هذه العملية .فالقانون

الحالي يحد من استقاللية عمل المراقبين وال يضمن إحترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهية.
 -2في العازل االنتخابي
تطالب "الجمعية" باعتماد عازل "صديق لإلستخدام" ،شبيه بالعازل المستخدم حالياً على أن يكون من الصنف الذي يوضع
سيما أن العازل الذي استخدم في االنتخابات ال يعتبر
على الطاوالت الخشبية المستخدمة في المدارس وغير قائم بذاته ،وال ّ

يتحمل الضغط المطلوب .اعتماد اشارة واحدة ,فعلى سبيل المثال:
بالمتانة المطلوبة لكونه مصنوعاً من مادة كرتونية ال
ّ

وضع عالمة  xأو عالمة  لالئحة والصوت التفضيلي ووضع ارشادات واضحة حول كيفية احتساب التصويت صحيحاً
أو الغياً.
 -3في اقتراع المغتربين
تطالب الجمعية باعتماد معايير تضمن سالمة عملية اإلقتراع في الخارج ,وذلك عبر إجراء اإلنتخابات في ذات اليوم الذي
عدة وقد برزت شكوك من المرشحين في كيفية نقل
يجري فيه االقتراع في لبنان .فالطريقة المعتمدة حالياً تشوبها شوائب ّ
تم التالعب بها خالل عملية نقلها في الطائرات إلى لبنان.
قسائم اإلقتراع من الخارج ,واذا ما كان ّ
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مالحق
ملحق رقم  :١استمارات المراقبة الميدانية
ملحق رقم  :٩مخالفات انتخابية رصدها مراقبو الجمعية
ملحق رقم  :٥جدول مقارنة بين أحكام قانون االنتخابات رقم  ٩٠٠٧ /٩٣والقانون رقم ٩٠١١/٤٤
ملحق رقم  :٤الئحة بالتدابير التي تطالب بها الجمعية لتأمين شفافية العملية االنتخابية
ملحق رقم  :٣الوزراء المرشحون الى االنتخابات
المخصص لكل دائرة انتخابية
ملحق رقم  :٦سقف االنفاق االنتخابي اإلجمالي و
ّ
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ملحق رقم ١
استمارات المراقبة الميدانية

نموذج ( :)1مراقبة النشاط اإلنتخابي
وتجنب لفت األنظار إليك .تأ ّكد من مراقبتك لمكان عقد المناسبة ومحيطه.
التوجيهات :يرجى الوصول قبل موعد الحدث بساعتين على األق ّل .أحرص على تطبيق إجراءات السالمة ّ
المراقب الميداني

رقم الهاتف

الدائرة االنتخابية

منطقة التغطية

المدينة/البلدة

الحي/الشارع

التاريخ و

عنوان الحدث/المناسبة

التوقيت

معلومات عامة عن الحدث
 مر ّشح

.1

الحدث من تنظيم

.2

اسم منظّم الحدث (يرجى تحديد اسم الحزب و/أو المر ّشح و/أو الالئحة و/أو غير ذلك)

.3
.4

هل نُظّم الحدث بالشراكة مع او بتمويل من جمعية او شركة؟
اذا نعم ،حدد اسم الجمعية او الشركة:

.5

ما هي ابرز الشركات التي تقوم بتزويد الخدمات االساسية في هذا النشاط؟

.6

ما هو عدد األشخاص الذين حضروا النشاط؟

 أق ّل من 111

.7

ما هي المدة الزمنية للحدث؟

 أق ّل من  31دقيقة

.8

النسبة التقديرية لعدد النساء

 أق ّل من %25

.9

نوع الحدث

كال

 الئحة

 حزب السياسي
نعم مع جمعية

 جمعية غير حكومية

نعم مع شركة

اسم الشركة

 غيرها-حدد:

نعم مع جهة اخرى-حدد:

نوع الخدمة (اكل ،تصوير ،تنظيم ،امن ،الخ)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
بين



111

 بين  251و511

 511 وما فوق

و251
 بين ساعة وساعتين

 اكثر من ساعتين

 بين  51و%75

 بين  76و%111

 اجتماع

 حفل استقبال

 ندوة

 مهرجان انتخابي

 احتفال ديني

 حدث ثقافي

 حفل جمع تبرعات

 غيرها-حدد:



بين

نصف

ساعة وساعة

و%51

بين
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نموذج ( :)1مراقبة النشاط اإلنتخابي
 .11تصنيف الموقع

 خاص

 عام

(في حال لم تكن على دراية بطبيعة المكان ،اسأل المنظمين و/أو الحاضرين عن ملكية األرض/القاعة

 غيرها-حدد:

لتعرف ما اذا كانت عامة أي تابعة للبلدية أو اي جهة رسمية أو خاصة)

 .11نوع الموقع

 .12هل الموقع

(في حال لم تكن على دراية بطبيعة المكان ،اسأل المنظمين و/أو الحاضرين عن ملكية األرض/القاعة

...

o

المكان المستأجر يكون لقاء دفع مبلغ مالي

o

المكان العام هو مكان مجاني ومتاح للجميع

المقدم هو الذي تبرع بكلفة استئجاره أو استعماله شحص ما أو جهة معينة
 oالمكان ّ
 .13اهم  5شخصيات عامة تحضر الحدث
(رئيس بلدية ،مدير عام ،قاضي ،ظابط ،شخصيات دينية ،مدير شركة)... ،

(حاول أن تسأل المنظمين و/أو المشاركين عن الشخصيات العامة الحاضرة في الحدث)

 دار بلدية

 حديقة عامة

 مدرسة

 فندق

 منظمة غير حكومية

 جامعة

 ملعب رياضي

 ساحة

 مستأجر

 عام

مقدم
ّ 

 غيرها-حدد:

االسم

 غيرها-حدد:

المنصب

1
2
3
4
5

استخدام موارد الدولة
 .14هل استخدمت المركبات المملوكة من الدولة خالل الحدث؟

 كال

 نعم ،خاصة بالبلدية

 نعم ،خاصة بالحكومة

 غيرها-حدد:

(تحقق من لوحات المركبات ومن أي شعارات مطبوعة عليها)

 .15في حال أجبت بنعم ،أدرج وصفاً مختص اًر و حدد عددها:

 .16هل استخدمت موارد لوجستية (كراسي ،مكبرات صوت ،طابعات ،مولد كهرباء ،الخ) و/أو مكاتب حكومية لتنظيم الحدث؟

 كال

 نعم ،من البلدية

 نعم ،من الحكومة

 غيرها-حدد:
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 .17في حال أجبت بنعم ،أدرج وصفاً مختص اًر:

.18
تمت االستعانة بموظفين/مسؤولين عموميين أو طلب منهم أو أجبروا على العمل في سياق هذا الحدث ضمن وقتهم "العام"؟
هل ّ

 كال

 نعم ،من البلدية

 نعم ،من الحكومة

 غيرها-حدد:

(حاول أن تسأل المنظمين و/أو المشاركين عن حضور موظفين عموميين في الحدث)

 .19في حال أجبت بنعم ،أدرج وصفاً مختص اًر:

.21
أي من الموظفين/المسؤولين العموميين بكلمات أو خطابات خالل الحدث؟
هل أدلى ّ

 نعم ،من البلدية

 كال

 نعم ،من الحكومة

 غيرها-حدد:

(خطاب لرئيس بلدية أو مدير عام أو رئيس حكومة أو )...

 .21في حال أجبت بنعم ،أدرج اإلسم والصفة

(رئيس بلدية ،مدير عام ،قاضي ،ظابط ،شخصيات دينية ،مدير شركة،

)...

(حاول أن تسأل المنظمين و/أو المشاركين عن الشخصيات العامة

الحاضرة في الحدث)

المنصب

االسم
.1
.2
.3
.4
.5

22

هل تم نقل الناخبين من قبل المنظم بطريقة جماعية لحضور هذا الحدث

 كال

23

هل تم توزيع مساعدات عينية الى الحاضرين خالل الحدث؟

 كال

 نعم ،حصص

24

هل تضمنت كلمة المرشح وعوداً انتخابية؟

 كال

 نعم

 نعم ،بواسطة

 نعم ،بواسطة

 نعم ،من خالل توزيع

سيارات خاصة

سيارات عمومية

باصات

بونات بنزين

 نعم ،أدوية

 نعم ،أدوات منزلية

 ال اعرف



نعم،

غذائية

بواسطة

 نعم ،مواد ترويجية

 غيرها-حدد:

 غيرها-حدد:
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في حال نعم ،ما هي؟

الكلفة التقديرية للحدث
العنصر

الكمية

المكان
(مستأجر/مساهم به)
تكاليف المكان
َ
الكراسي (إن كانت مستأجرة)

نظام الصوت
اإلضاءة
المنصة
ّ

المولّد الخاص

التصوير الفوتوغرافي /بتقنية الفيديو

نقل تلفزيوني مباشر
غير ذلك ،أدرج وصفاً مختص اًر:
الموظفون

المضيف
مرشدو الضيوف إلى مقاعدهم
المتطوعون
ّ

موظفو األمن الخاص

موظفو ركن السيارات
غيرهم
الترفيه
عروض حية

-

الوصف المفصل (الكلفة التقديرية ،الشركة ،الخ)...

نموذج ( :)1مراقبة النشاط اإلنتخابي
منسقو الموسيقى (الدي جاي)
ّ
مناطيد الهواء الساخن
ألعاب نارية
المأكوالت والمشروبات
مياه معدنية
مرطبات
سندويشات
وجبات طعام
بوفيه مفتوح
غيرها
المكافآت/المواد الترويجية
قمصان تي شيرت
بالونات
أعالم
كراسات دعائية
نشرات إعالنيةّ /
قبعات
أقالم
والّعات

بطاقات الصقة
غيرها
الترويج للحدث
الفتات
ملصقات
إعالنات عامة
إعالنات عبر وسائل اإلعالم
باص/باصات ترويجية
غيرها
النقليات
قسائم وقود
سيارات خاصة

نموذج ( :)1مراقبة النشاط اإلنتخابي
سيارات أجرة
فانات
باصات
غيرها

الوصف التفصيلي للنشاط:

نموذج رقم ( :)2مراقبة ميدانية  -الهبات و المساعدات
المراقب الميداني

رقم الهاتف

الدائرة االنتخابية

منطقة التغطية )الكود)

فترة المراقبة (الكود)

التاريخ

معلومات عن الهبة او المساعدة
المدينة او البلدة

القضاء

الشارع

الحي

تاريخ تقديم الهبة

نوع الهبة أو المساعدة

 مواد غذائية

 ألبسة

 أدوية

 محروقات

 مساعدة نقدية

 غيرها-حدد:

ما هي القيمة التقديرية اإلجمالية للحصة الواحدة؟
ما هي الكمية التي تم توزيعها؟
من هي الجهة التي
قدمت هذه الهبة او

 المرشح

 الحزب

 الالئحة

 جهة حكومية

 بلدية

 شركة خاصة

 جمعية

 غيرها-حدد:

المساعدة؟

الرجاء تحديد اسمها:

من هي الجهة التي
استلمت هذه

 أفراد

 مؤسسة دينية

 مؤسسة إجتماعية

 مؤسسة صحية

 مؤسسة تربوية

 جمعية

 غيرها-حدد:

الهبة/المساعدة؟
الرجاء تحديد اسمها:
هل اعتادت هذه الجهة على تقديم هذا النوع والكمية من المساعدات في السنوات
الثالث الماضية؟
مفصل
شرح
ّ

 نعم

 ال

 ال اعرف

نموذج رقم ( :)3مراقبة ميدانية  -االعالنات
المراقب الميداني

رقم الهاتف

الدائرة االنتخابية

منطقة التغطية )الكود)

فترة المراقبة (الكود)

التاريخ

معلومات عن اإلعالنات
القضاء

المدينة او البلدة

من هي الجهة المخالفة لقواعد

 المرشح

الحي
 الحزب

 الالئحة

 جهة حكومية

الشارع
 بلدية

 شركة خاصة

 جمعية

 غيرها-حدد:

اإلعالن االنتخابي؟
الرجاء تحديد اسمها:
تاريخ رصد اإلعالن
ما هو نوع المخالفة؟

وضع اإلعالن في مكان عام )مدارس رسمية (

وضع اإلعالن في مكان عام ) حائط عام(

وضع اإلعالن في مكان عام )مستشفيات

وضع اإلعالن في مكان عام )مقار

حكومية(

بلدية(

شركة إعالنية غير مرخصة

وضع االعالن في مكان عام (أعمدة
الكهرباء)

 غيرها-حدد:
عدد االعالنات
مفصل (اسم الشركة ،وصف مكان المخالفة:)...
شرح
ّ

ملحق رقم ٢
نماذج من مخالفات انتخابية رصدها مراقبو الجمعية

ملحق رقم  :٢نماذج من مخالفات انتخابية رصدها مراقبو الجمعية

تنص
رصد مراقبو "الجمعية" مخالفات عدة إذ عمد المرشحون على خرق القانون االنتخابي ال سيما المادة  77منه التي ّ
وسجلت
على عدم استخدام دور العبادة لغايات انتخابية ،وعدم جواز استخدام نفوذ موظفي القطاع العام ومن هم في حكمهمّ .

تمس بالمعايير الدولية لديمقراطية االنتخابات وتتعلق باستخدام سلطة رجال الدين لغايات انتخابية.
"الجمعية" خروقات ّ
عدة ّ
 استخدام النفوذ


بتاريخ  8102-4-4أقيم مهرجان انتخابي لالئحة لبنان السيادة برئاسة اللواء أشرف ريفي في موقف السيارات التابع
خاصة بالبلدية
لفندق "كواليتي إن" طرابلس الميناء ،وحضر المهرجان رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين في سيارة
ّ

ومعه اثنان من شرطة البلدية.


بتاريخ  8102-4-6زار االمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري مع مر ّشحي التيار بلدة مجدل عنجر حيث أقيم
مهرجان حاشد في ساحة البلدية ،وكان هناك كلمات لك ّل من رئيس البلدية سعيد ياسين ورئيس دائرة األوقاف الشيخ
محمد عبد الرحمن .كما استخدمت سيارات شرطة البلدية في التنظيم واالعداد لالحتفال ،وانتقل الوفد الى منزل ك ّل من
رئيسي البلدية السابقين سامي العجمي وحسن ديب صالح.



البلدية
عامة ألحمد الحريري بحضور ك ّل من رئيس
ّ
بتاريخ  8102-4-5أقيم حفل استقبال في قب الياس في ساحة ّ
جهاد المعلّم والقاضي الشرعي عبد الرحمن شرقية ورئيس بلدية مكسة رفعت الميس ،واستخدمت كراسي من البلدية

كل من رئيس البلدية جهاد المعلم وعبد الرحمن شرقية إمام البلدة كلمات
ونظّمت شرطة البلدية هذا الحدث .كما ألقى ّ
في هذا المهرجان.


بتاريخ  8102-4-04أُقيم لقاء في منزل رئيس بلدية بقرصونا محمد هاشم بهدف االستماع إلى مطالب األهالي
ظم الحدث من قبل شرطة
والمخاتير بحضور اللّواء أشرف ريفي الذي القى خطابا عارضاَ فيه برنامجه االنتخابي .ون ّ
للمدعوين والكراسي ومكبرات الصوت.
معدنية وقهوة
البلدية مياها
قدمت
الدرك ،كما ّ
البلدية و ّ
ّ
ّ
ّ

 استخدام سلطة رجال الدين


بتاريخ  8102-4-0أقام المر ّشح كمال الخير مهرجانا إلعالن الئحة باسم "قرار ال ّشعب" في دارته في منطقة المنية
وذلك بحضور فعاليات دينية :الشيخ مصطفى ملص ،والشيخ أحمد الحالق ،والشيخ محمد بوالد.



بتاريخ  8102-4-8قام األمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري بجولة في بلدتي مكسة وقب الياس وزار كل من
مفتي زحلة والبقاع خليل الميس ورئيس بلدية مكسة وكانت هناك وعود باطالق السجناء االسالميين.

 استخدام دور العبادة


بتاريخ  8102-4-7أقيمت ندوة عن البرنامج االنتخابي للمر ّشح على الئحة لبنان السيادة أسامة نديم أمون في مدينة
طاران في مسجد البلدة وألقى المر ّشح خطابه من على منبر المسجد.

ملحق رقم ٣
جدول مقارنة بين أحكام قانون االنتخابات
رقم  5002/52والقانون رقم 5002/44
حول اإلشراف على االنتخابات والتمويل واإلنفاق االنتخابي

ملحق رقم  :٣جدول مقارنة بين أحكام قانون االنتخابات
رقم  5002/52والقانون رقم 5002/44
حول اإلشراف على االنتخابات والتمويل واإلنفاق االنتخابي
قانون 5002/44

قانون 5002/52
الفصل الثالث  -في االشراف على الحملة االنتخابية

الفصل الثالث  -في االشراف على االنتخابات

المادة :00

المادة  :9في هيئة االشراف على االنتخابات النيابية

تنشأ هيئة تس ّمى «هيئة االشراف على الحملة اإلنتخابية» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة».

تنشأ هيئة دائمة تسمى "هيئة اإلشراف على االنتخابات" المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة».

تمارس الهيئة المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد بإسم «الوزير».

تمارس هيئة االشراف على االنتخابات وفقا ً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير
الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم "الوزير".

يشرف الوزير على أعمال الهيئة ،ويحدد مقرها ،ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء ،فيترأس هذه االجتماعات
دون أن يشارك في التصويت.

يواكب الوزير أعمال الهيئة ،ويحدد مقرها ،ويؤمن لها مقرا خاصا ومستقال ويحضر اجتماعاتها عند االقتضاء ،دون
أن يشارك في التصويت.

المادة :05

المادة  :00في تأليف الهيئة

تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقا ً لما يأتي:

 )1تتألف الهيئة من أحد عشر عضو اً وفقا لما يأتي:

-

قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد في منصب القضاء شرفا ً ،يختار من بين ثالثة أسماء
يرشحهم مجلس القضاء األعلى ،رئيسا ً لهذه الهيئة.

أ -قاض عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفا مارس مهاما ً قضائية مدة  02سنة على األقل ،يختار من بين ثالثة
أسماء يرشحهم مجلس القضاء األعلى.

-

قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفا ً ،يختار من بين ثالثة
أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائبا ً للرئيس).

ب  -قاض اداري متقاعد في منصب القضاء شرفا مارس مهاما ً قضائية مدة  02سنة على األقل ،يختار من بين ثالثة
أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.

-

قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفاً ،يختار من بين ثالثة أسماء
يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).

ج -قاض مالي متقاعد في منصب القضاء شرفا مارس مهاما ً قضائية مدة  02سنة على األقل ،يختار من بين ثالثة
أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.

-

نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثالثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضواً).

د -نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثالثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).

-

نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثالثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضواً).

ه -نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثالثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).

-

خبيران في شؤون اإلعالم واإلعالن يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني لإلعالم
(عضوان).

و -ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثالثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).
ز -خبير في شؤون اإلعالم واإلعالن يختار من بين ثالثة يرشحهم المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع
(عضواً).

صفحة 1

قانون 5002/52
-

ثالثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة باالنتخابات (بما فيه إدارتها أو
تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها).

يعين األعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح الوزير ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ
صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة أن يفوّ ض بعض صالحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.

قانون 5002/44
ح -نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين يختار من بين ثالثة ترشحهم النقابة (عضواً).
ط -عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة باالنتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية
المرتبطة بها) من بين  6أسماء يرشحهم الوزير.
ي -ممثل عن هيئات المجتمع المدني ،التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة  02من هذا القانون،
يختار من بين ثالثة من ذوي الخبرة في االنتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقا ً آللية يضعها الوزير.
 )0يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.
 )3يترأس الهيئة القاضي األعلى درجة بين القاضيين العدلي واالداري ،وعند التساوي في الدرجة فاألكبر سنا،
ويكون أحد نقيبي المحامين األكبر سنا حكما نائبا للرئيس.
على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع
األسماء.
إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديال عنه من الفئة
المذكورة.

المادة :01

المادة  - 00في تعيين الهيئة وواليتها

تبدأ والية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بنا ًء لقرار مجلس الوزراء ،وتنتهي بعد ستة أشهر من
تاريخ إتمام االنتخابات النيابية العامة.

يعين األعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

في حال شغور مركز أحد األعضاء ألي سبب ،تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلّغ رئيس الهيئة األمر خالل أسبوع
إلى «الوزير» ألخذ العلم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعيين البديل.
يعين العضو البديل خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما ً من تاريخ أخذ العلم ،بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين
العضو األصيل وللمدة المتبقية من واليته.

تعيّن الهيئة لهذه الدورة ضمن مهلة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
تبدأ والية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بنا ًء على قرار مجلس الوزراء ،وتنتهي بعد ستة أشهر
من تاريخ إتمام االنتخابات النيابية العامة.
على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء والية الهيئة القائمة.
تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.
المادة  - 05في الشغور
في حال شغور مركز أحد األعضاء ألي سبب ،تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلّغ رئيس الهيئة األمر خالل أسبوع
إلى «الوزير» ألخذ العلم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعيين البديل.
يعين العضو البديل خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم ،بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين
العضو األصيل وللمدة المتبقية من واليته.
سم
المادة  - 01في الق َ
يقسم اعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم ،أمام رئيس الجمهورية ،خالل مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ
تعيينهم ،اليمين اآلتي نصه:

صفحة 0

قانون 5002/44

قانون 5002/52

"أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي في هيئة االشراف على االنتخابات بكل أمانة وتجرد واخالص واستقالل وأحرص
على التقيد تقيداً مطلقا ً بالقوانين واألنظمة وال سيما تلك التي ترعى االنتخابات ،تأمينا لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".
المادة :04

المادة  - 04في النظام الداخلي

تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد واألصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً ألحكام هذا القانون،
بمهلة خمسة عشر يوما ً من تاريخ إنشائها.

تعد وتع ّدل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد واألصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً ألحكام هذا
القانون ،ويتم التصديق على هذا النظام والتعديل بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خالل مهلة خمسة عشر يوما ً من
تاريخ إيداعه األمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة :02

المادة  - 02في التمانع

ال يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب ،رئاسة أو عضوية مجلس إدارة
مؤسسة عامة ورئاسة مجلس بلدي.

أ  -ال يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب ،رئاسة
او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طابع عام ،باستثناء افراد
الهيئة التعليمية في مالك الجامعة اللبنانية او المتفرغين لديها او المتعاقدين معها ،باالضافة الى حاالت التمانع الواردة
في الفقرتين (د) و (ه) من المادة  8من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة  121من هذا القانون.

يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه.

كما ال يجوز للعضو ،قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته ،أن يترشح لالنتخابات النيابية أو البلدية أو
االختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري.

ب -يمنع على رئيس الهيئة ونائبه وأعضاء الهيئة الترشح الى االنتخابات البلدية أو االختيارية خالل مدة واليتهم
والسنة التي تلي انتهاء الوالية.
ج -اذا عين عضوا في الهيئة احد االشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعاله ،فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين
بين العضوية ووظيفته واال يعتبر مستقيال حكما من عضوية الهيئة.
المادة :01

المادة  - 01في األعمال المحظورة

ال يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة ،خالل مدة واليتهم ،القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.

ال يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة ،خالل مدة واليتهم ،القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.

يلتزم الرئيس واألعضاء طوال فترة عمل الهيئة ،بوجوب االمتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة
يكون موضوعها متعلقا ً باالنتخابات ،كما يمتنع كل منهم عن االدالء بأي تصريح مهما كان نوعه.

يلتزم الرئيس واألعضاء طوال فترة عمل الهيئة ،بوجوب االمتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة
أو االدالء بأي تصريح بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا باالنتخابات اال بتفويض من الهيئة.

تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون ،وفقا ً ألحكام نظامها
الداخلي ،على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة الوزير.

تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون ،وذلك بأكثرية ثلثي
أعضاء الهيئة ،مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا ألحكام نظامها الداخلي ،على أن يقترن قرار الهيئة
بمصادقة مجلس الوزراء.

المادة :02

المادة  - 02في المالحقة الجزائية

ال يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد األعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه ،أو القبض
عليه طوال مدة واليته ألفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما ال يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف اإلحتياطي بحق أعضاء
الهيئة ألفعال ال تتعلق بعملهم في الهيئة ،ما خال الجرم المشهود.

ال يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد األعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه ،أو القبض
عليه طوال مدة واليته ألفعال تتعلق بعمله في الهيئة .كما ال يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف االحتياطي بحق أعضاء
الهيئة ألفعال ال تتعلق بعملهم في الهيئة ،ما خال الجرم المشهود.

يقدم وزير العدل طلب اإلذن بالمالحقة أو اتخاذ اإلجراء القانوني المالئم بنا ًء على مذكرة من النائب العام لدى
محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه ،وعلى خالصة األدلة التي تبرر المالحقة واتخاذ
اإلجراءات الجزائية الالزمة.

يقدم وزير العدل طلب اإلذن بالمالحقة أو اتخاذ اإلجراء القانوني المالئم بنا ًء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة
التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه ،وعلى خالصة األدلة التي تبرر المالحقة واتخاذ اإلجراءات
الجزائية الالزمة.

صفحة 3

قانون 5002/52
يقدم طلب اإلذن بالمالحقة إلى الوزير.
تدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد اإلستماع إلى العضو المعني ،دون أن يشترك في التصويت،
وتصدر الهيئة قرارها بالمالحقة باألكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.

قانون 5002/44
يقدم طلب اإلذن بالمالحقة إلى الوزير ،وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد االستماع إلى العضو
المعني ،دون أن يشترك في التصويت ،وتصدر الهيئة قرارها بالمالحقة باألكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه
إلى الوزير.

المادة :02

المادة  - 02في تعويضات الهيئة

يتقاضىىى رئيس وأعضىىاء الهيئة تعويضىىا ً شىىهريا ً مقطوعا ً يحدد بمرسىىوم يتخذ في مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح
الوزير.

يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا ً شهريا ً مقطوعا ً طيلة مدة واليته ،يحدد بمرسوم تشكيل الهيئة على أن ينقطع عن أي
عمل آخر .أما سائر أعضاء الهيئة اآلخرين فينقطعون عن أي عمل آخر خالل العملية االنتخابية ويتقاضون بدال
مقطوعا خالل هذه الفترة يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة.

المادة :09

المادة  - 09في مهام الهيئة

تتولى الهيئة المهام والصالحيات اآلتية:

تتولى الهيئة المهام والصالحيات اآلتية:

 -0تلقي طلبات وسائل االعالم الخاص ،والمقروء والمرئي والمسموع ،الراغبة في المشاركة في االعالن
االنتخابي المدفوع االجر وفقا ً ألحكام هذا القانون.

 -1اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع االقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير.

 -5مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل االعالم على اختالفها بالقوانين واألنظمة التي ترعى المنافسة
االنتخابية وفقا ً ألحكام هذا القانون.
-1

ممارسة الرقابة على اإلنفاق االنتخابي وفقا ً ألحكام هذا القانون.

 -0تلقي طلبات وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقروءة وااللكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية
االقتراع والفرز وتسليمها التصاريح الالزمة لذلك ،ووضع قواعد سلوك للتغطية االعالمية.
 -3تلقي طلبات وسائل االعالم الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في االعالن االنتخابي
المدفوع األجر وفقا ألحكام هذا القانون.

 -4تسلم الكشوفات المالية العائدة لحمالت اللوائح والمرشحين خالل مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية االنتخابية
والتدقيق فيها.

 -4مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل اإلعالم على اختالفها بالقوانين واألنظمة التي ترعى المنافسة االنتخابية
وفقا ألحكام هذا القانون.

إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية ،رئاسة مجلس النواب
ورئاسة مجلس الوزراء ،وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

 -5تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطالع الرأي وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة االنتخابية
ومراقبة التقيد بفترة الصمت االنتخابي.

-2

 -6استالم الكشوفات المالية العائدة للحمالت االنتخابية والتدقيق فيها خالل مهلة شهر من تاريخ اجراء االنتخابات.
 -7تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة االنتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصاال بذلك.
 -8ممارسة الرقابة على اإلنفاق االنتخابي وفقا ألحكام هذا القانون.
 -1قبول ودرس طلبات المراقبين االنتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.
 -12نشر الثقافة االنتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.
 -11تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها ،ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة
واجراء المقتضى بشأنها.

صفحة 4

قانون 5002/44

قانون 5002/52

 -10يمكن للهيئة أن تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في االختصاصات المرتبطة باالنتخابات
وشؤونها.
تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء واليتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية ،رئاسة مجلس النواب ورئاسة
مجلس الوزراء ،ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.
ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
المادة  50المعدلة بموجب القانون رقم  29تاريخ :5002/05/52

المادة  :50في مراقبة االنتخابات

يحق لهيئات المجتمع المدني ذات االختصاص مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط
اآلتية مجتمعة:

أ -يحق لهيئات المجتمع المدني ذات االختصاص ،تحت اشراف الهيئة ،مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها على
أن تتوافر فيها الشروط اآلتية مجتمعة:

-

أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية ال تتوخى الربح ،وأن تكون قد أودعت أوراق تأسيسها أصوالً قبل
ثالث سنوات على االقل من موعد تقديم الطلب.

 أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية ،حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على األقل من موعد تقديم الطلبالى الهيئة.

-

أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي ،وأن ال تضم في هيئتها االدارية أي مرشح لالنتخابات.

 -أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي ،وأن ال تضم في هيئتيها العامة واإلدارية أي مرشح لالنتخابات.

-

أن ينص نظامها االساسي ،في السنوات الثالث االخيرة على االقل ،على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو
بحقوق االنسان أو باالنتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.

 أن ينص نظامها األساسي ،قبل سنتين على األقل ،على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق اإلنسان أو باالنتخاباتأو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.

-

أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا ً للوائح المودعة أصوالً لدى المراجع الرسمية ذات االختصاص
مئة منتسب على االقل بتاريخ تقديم الطلب.

 -أن تبين للهيئة مصادر تمويلها.

-

أن تلتزم هيئتها االدارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ «الوزارة».

-

تدرس الوزارة طلبات االعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط أعاله ،ويعود لها أن تقبل الطلب
أو ترفضه وفي حال قبول الطلب ،تحدد الوزارة أصول وآليات مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها
بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد االنتخابات بشهر على االقل.

يعود للوزارة أن تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية باالنتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية االنتخابية
وفقا ً لشروط تحددها في حينه.

 أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها االنتخابات بعد انتهاء العملية االنتخابية بمهلة شهر علىاألكثر.
 أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصوال لدى المراجع الرسمية ذات االختصاص مئة منتسبعلى األقل بتاريخ تقديم الطلب.
 أن تلتزم هيئتها اإلدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.تدرس الهيئة طلبات االعتماد ال واردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعاله ،ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه.
تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد االنتخابات بشهر
على األقل.
ب -تدرس الهيئة طلبات الهيئات األجنبية المعنية باالنتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية االنتخابية وفقا
لشروط وأصول تضعها قبل موعد االنتخابات بشهر على األقل.
ج -يحق للهيئة إلغاء اعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية االنتخابية في حال اإلخالل
بالشروط المحددة في القوانين واألنظمة.

المادة :50

المادة  :50في قرارات الهيئة

صفحة 5

قانون 5002/52

قانون 5002/44

تتخذ قرارات الهيئة باألكثرية المطلقة من األعضاء الذين يؤلفونها قانونا ً وتخضع قراراتها للطعن أمام مجلس شورى
الدولة في مهلة ثالثة أيام من تاريخ إبالغها أو نشرها ،على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثالثة أيام من
تاريخ تقديم المراجعة.

ال تكون إجتماعات الهيئة قانونية اال بحضور سبعة أعضاء على األقل ،وتتخذ قرارات الهيئة باألكثرية المطلقة من
األعضاء الذين يؤلفونها قانوناً ،وتخضع قراراتها لالستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثالثة أيام من تاريخ
إبالغها أو نشرها ،على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثالثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

المادة :55

المادة  :55في تفويض الصالحيات

يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض صالحياتها كما لها أن تؤلف لجانا ً للقيام
بمهام محددة تتعلق بعملها.

يجوز للهيئة أن تفوض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صالحياتها ،كما لها أن
تؤلف لجانا ً للقيام بمثل هذه المهام المحددة.
يحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صالحياته إلى نائبه أو أحد أعضائها.

المادة :51

المادة  :51في جهاز الهيئة االداري وموازنتها

يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب االختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها.
كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في االدارات والمؤسسات العامة .يتم هذا
االلحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة االلحاق.

أ -تحدد انظمة الهيئة المالية واالدارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح الوزير المبني على
اقتراح الهيئة.

يخصص بنا ًء القتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة.

ب يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب االختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها.
كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في اإلدارات والمؤسسات العامة من
الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات تحدد من الوزير .يتم هذا اإللحاق بقرار من الوزير المختص بنا ًء على
طلب الوزير المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة االلحاق.
ج -تعد الهيئة مشروع موازنتها ويخصص بنا ًء على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة
وزارة الداخلية والبلديات.

صفحة 6

قانون 5002/44

قانون 5002/52
الفصل الرابع  -في األعمال التحضيرية والقوائم االنتخابية
المادة :42

المادة  :42في طلبات الترشيح

 .0على كل من يرشح نفسه لالنتخابات العامة أن يقدم تصريحاً إلى الوزارة موقّعا ً منه شخصيا ً ومصدقا ً على
توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا ً ألنموذج يتضمن البيانات االتية:

على كل من يرشح نفسه لالنتخابات النيابية العامة أن يقدم:

-

اسم المرشح الثالثي.

-

تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.

 . 5كما يرفق ربطا ً بالتصريح المستندات اآلتية:
 سجالً عدليا ً ال يتجاوز تاريخه شهراً واحداً. -صورتان شمسيتان.

 -1تصريحا ً إلى وزارة الداخلية والبلديات  -المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين موقعا ً منه شخصياً
ومصدقا ً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا ً ألنموذج تضعه هذه األخيرة ويتضمن:
 اسم المرشح الثالثي تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي ال تتألف من دوائر صغرى الذي يرغب بترشيح نفسهعنها.
 -0يرفق ربطا ً بالتصريح المستندات اآلتية:

 إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية ،والتأمين االنتخابي البالغستة ماليين ليرة لبنانية.

-

اخرج قيد افرادي ال يتجاوز تاريخه شهرا واحداً

-

سجل عدلي ال يتجاوز تاريخه شهرا واحداً.

 -شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة االنتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

-

صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

-

إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ماليين ليرة لبنانية.

-

إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة االنتخابية المنصوص عليه في هذا القانون ،تتضمن اسم
المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

-

نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف األحوال الشخصية مقرر
لجنة القيد االبتدائية في الدائرة المعنية.

-

تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة
مصدقة عنه لدى هيئة االشراف على االنتخابات النيابية.

-

كتاب منظم الكاتب العدل يعطي الهيئة االذن باالطالع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق
بالحملة االنتخابية الخاصة بالمرشح.

صفحة 7

قانون 5002/52

قانون 5002/44

المادة  :24في تسجيل اللوائح (جديد)
على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه الالئحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد لالنتخابات ،وال يقبل بعد
هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها .وعلى مفوض الالئحة أن يقدم عند تسجيله:
االسم الثالثي لجميع أعضائها
ايصاالت قبول ترشيح األعضاء
الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى لالئحة
تعيين الدائرة التي تترشح فيها الالئحة
اسم الالئحة ولونها
صورة شمسية ملونة لكل مرشح
تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقا ألحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين
شهادة مصرفية تثبت فتح حساب لالئحة باسم مفوض الالئحة
تعطي الوزارة ايصاال بقبول تسجيل الالئحة (خالل  04ساعة) اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية ،اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة ألعضاء الالئحة المطلوب تسجيلها مهلة 04
ساعة ألجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه .تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابالغ مفوض الالئحة المشار اليه في البند أعاله.
يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابال للطعن امام مجلس شورى الدولة خالل مهلة  04ساعة من تاريخ ابالغ مفوض الالئحة المشار اليه اعاله على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خالل مهلة مماثلة ويكون
قراره في هذه الحالة نهائيا ال بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

صفحة 8

قانون 5002/44

قانون 5002/52
الفصل الخامس  -في التمويل واإلنفاق االنتخابي
المادة :24

المادة  :21في تمويل الحملة االنتخابية

يخضع ألحكام هذا القانون ،تمويل الحمالت االنتخابية وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة االنتخابية ،التي تبدأ من
تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق االقتراع.

يخضع ألحكام هذا القانون تمويل الحمالت االنتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح أثناء فترة الحملة االنتخابية ،التي
تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق االقتراع.

المادة  :22في المساهمة االنتخابية (جديد)
تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادية تقدم لالئحة او للمرشح.
المادة :22

المادة  :22في النفقات االنتخابية

تعتبر نفقات إنتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشىح ،أو المدفوعة لحسىابه أو مصىلحته برضىاه الصريح
من قبل أشىىىخاص آخرين ،شىىىىرط أن تتعلق مباشىىىرةً بالحملة االنتخابية .وتعتبر نفقات إنتخابية على سىىىىبيل المثال ال
الحصر:

تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل الالئحة أو المرشح وكذلك النفقات المدفوعة
لحساب أو مصلحة أي منهما برضاهما الصريح أو الضمني من قبل األشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو األحزاب
أو الجمعيات أو أي جمعية أخرى ،شرط أن تتعلق مباشرة بالحملة االنتخابية وبعملية االقتراع وبتحقيق االتصال
المشروع بين الالئحة أو المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان ال الحصر:

.0

استئجار المكاتب االنتخابية ونفقاتها.

.5

إقامة التجمعات والمهرجانات واالجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية االنتخابية.

 . 1إعداد ونشىىر وتوزيع المواد االعالمية والدعائية من كتب وكراريس ونشىىرات ومناشىىير ورسىىائل،
على شكل مطبوعات أو عبر رسائل البريد العادي أو الرقمي.
 .4تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.
 .2المبالغ المدفوعة لألشخاص العاملين في الحملة االنتخابية والمندوبين.
 .1مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة االنتخابية.
 .2نفقات الدعاية االنتخابية ،وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة االنتخابية إلى محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية
صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى.

-

تأمين المكاتب االنتخابية وسائر نفقات المكاتب
إقامة التجمعات واالجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية االنتخابية
النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خالل الحملة
إعداد ونشر وتوزيع المواد اإلعالمية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على
شكل مطبوعات أو عبر وسائل البريد العادي أو الرقمي
إعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات االعالنية وتعليقها
التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا أو عينا لألشخاص العاملين في الحملة االنتخابية وللمندوبين
مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة االنتخابية والناخبين
مصاريف انتقال الناخبين من الخارج
نفقات الدعاية االنتخابية ونفقات استطالعات الرأي وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة االنتخابية الى أي
محطة بث إذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر أخرى بما فيها االلكترونية.

صفحة 1

قانون 5002/52
المادة :22

قانون 5002/44
المادة  :29في حساب الحملة االنتخابية وتعيين مدقق حسابات

 -1يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يس ّمى «حساب الحملة
االنتخابية»  ،وأن يرفق بتصريح الترشيح ،إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور
لديه وتبين رقم الحساب وإسم صاحبه.

 -1يتوجب على كل مرشح والئحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة االنتخابية"
وأن يرفق بتصريح الترشيح ،إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب
وإسم صاحبه .

 -2ال يخضع حساب الحملة االنتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازالً حكما ً عن
السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

 -0ال يخضع حساب الحملة النتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح والالئحة متنازال حكما عن هذه
السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

 -3يجب أن يتم استالم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات االنتخابية عن طريق هذا الحساب
حصراً وذلك خالل كامل فترة الحملة االنتخابية.

 -3يجب ان يتم استالم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات االنتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك
خالل كامل فترة الحملة االنتخابية.

 -4يعود لكل مرشح أن ينظم اإلجراءات المعتمدة لديه الستالم األموال والمساهمات
المخصصة لتمويل الحملة االنتخابية وصالحية دفع النفقات االنتخابية ،مع مراعاة أحكام
هذا القانون.

 -4يعود لكل مرشح والئحة أن ينظم اإلجراءات المعتمدة لديه الستالم األموال والمساهمات المخصصة
لتمويل الحملة االنتخابية وصالحية دفع النفقات االنتخابية ،مع مراعاة أحكام هذا القانون.

-5

ال يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إال بموجب شك.

 -6يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح ،التصريح عن إسم مدقق الحسابات
وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه إلى الهيئة.

المادة  21المعدلة بموجب القانون رقم  29تاريخ :5002/05/52
 -0يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته االنتخابية مبالغ من أمواله الخاصة .ويعتبر مال الزوج أو
أي من األصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

ال يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إال بموجب شك.
 -5يتوجب على كل مرشح والئحة لدى تقديم تصاريح الترشيح ،التصريح عن إسم مدقق الحسابات وذلك
بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه إلى الهيئة.
 -6عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه ألي مرشح أو الئحة ألسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع
األموال المخصصة للحملة االنتخابية للمرشح أو الالئحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي
يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته.
المادة  :10في االنفاق والتمويل
-1

يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته االنتخابية مبالغ من امواله الخاصة .ويعتبر مال الزوج او أي
من االصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

تخضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص ألجل حملته االنتخابية إلى سقف
االنفاق.

تخضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص ألجل حملته االنتخابية إلى سقف
االنفاق.

 -5ال يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة االنتخابية لمرشح إال من قبل االشخاص الطبيعيين أو
المعنويين اللبنانيين.

 -0ال يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة االنتخابية لمرشح أو لالئحة إال من قبل االشخاص الطبيعيين أو
المعنويين اللبنانيين.

 -1يمنع منعا ً باتا ً على المرشح أو الالئحة قبول أو استالم مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية
أو عن شخص غير لبناني ،طبيعي أو معنوي ،وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 -3يمنع منعا ً باتا ً على المرشح أو الالئحة قبول أو استالم مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية
أو عن شخص غير لبناني ،طبيعي أو معنوي ،وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

صفحة 12

قانون 5002/52
 -4تعتبر مساهمة في تمويل الحملة االنتخابية كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو دفعة نقدية
تدفع للمرشح.
 -2ال تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات األفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
 -1ال يجوز أن يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة االنتخابية للمرشح سقف
اإلنفاق االنتخابي.

قانون 5002/44
-4

ال تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات األفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.

 -5ال يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد ألجل تمويل الحملة
االنتخابية لمرشح أو الئحة ،مبلغ  % 52من سقف االنفاق االنتخابي المحدد في المادة  61من هذا القانون
ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة ،شيك ،بطاقة ائتمانية )...مع مراعاة الفقرة الرابعة
من المادة  51من هذا القانون.
 -6ال يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف االنفاق االنتخابي كما هو محدد في
المادة  61من هذا القانون ،كما ال يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.

المادة :22

المادة  :10في سقف االنفاق

يحدد سقف المبلغ األقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة االنتخابية وفقا ً لما يأتي:

يحدد سقف المبلغ االقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة االنتخابية وفقا لما يأتي:

-

قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

-

قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة االنتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء بناء القتراح وزير الداخلية والبلديات.

قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية ،يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة
االنتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة اآلف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم
الناخبين في الدائرة االنتخابية الكبرى.
اما سقف ا النفاق االنتخابي لالئحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة االنتخابية في ضوء الظروف االقتصادية وذلك بموجب مرسوم
يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطالع رأي الهيئة.

المادة :29

المادة  :15في االعمال المحظورة

تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين،
ومنها على سبيل البيان ال الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى األفراد والجمعيات الخيرية
واالجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها ،أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.

 -1تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين،
ومنها على سبيل البيان ال الحصر :التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى االفراد والجمعيات الخيرية
واالجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.

ال تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعاله إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها
مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة
االنتخابية.

 -0ال تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعاله اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او
يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن
ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة االنتخابية ،وفي هذه الحالة ال تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة
االنتخابية خاضعة للسقف االنتخابي المنصوص عليه في المادة  61اعاله.

المادة :10

صفحة 11

قانون 5002/44

قانون 5002/52
 -0تعيّن الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ،باالسىىىىىتقالل عن أي مرجع ،مراقبة تقيد المرشىىىىىحين باألحكام المتعلقة
بفتح حساب الحملة االنتخابية وبالمساعدات والمساهمات وباالنفاق خالل فترة الحملة االنتخابية.
 -5يحق للهيئة االطالع في أي وقت تشىىىىىاء على «حسىىىىىاب الحملة االنتخابية» العائد لكل من المرشىىىىىحين
وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات.
 -1تقدم اللجنة إلى الهيئة تقريراً بنتيجة أعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيّد المرشىىىىىىىحين باألحكام القانونية
المتعلقة بالتمويل واإلنفاق.

المادة  :11في موجبات مدقق الحسابات المعتمد
على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة أسبوع من انقضاء كلّ
شهر من أشهر فترة الحملة االنتخابية بيانا حسابيا شهريا يبيّن فيه المقبوضات والدفوعات وااللتزامات المالية للشهر
المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة االنتخابية صادرا عن المصرف المعتمد ،كما عليه أن
يقدم لدى انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا بأعمال ادارته الى المرشح.
المادة :10
 -0يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء االنتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق األصول المحاسبية،
يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة ،بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات،
المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها ،خالل مدة الفترة االنتخابية.
 -5يجب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خالل مهلة شهر تلي تاريخ إجراء االنتخابات ،مرفقا ً بالوثائق الثبوتية
العائدة لجميع بنود الحساب مثل اإليصاالت وسندات الصرف وسواها ،وبكشف مصرفي شامل للحساب
العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
 -1يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقّع من كل مرشح ،سواء أكان عضواً في الئحة أو مرشحا ً مستقالً،
ومسجالً لدى الكاتب العدل العطائه تاريخا ً صحيحاً ،يق ّر بموجبه وعلى مسؤوليته أن البيان الحسابي
المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة ألجل الحملة
االنتخابية ،كما يق ّر صراحةً بأنه ال توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقداً أو من
حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين.

المادة  :14في البيان الحسابي الشامل
 -1يتوجب على كل مرشح والئحة ،بعد انتهاء االنتخابات ،تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق
الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية ،بحسب
مصادرها وتواريخها ،ومجموع النفقات ،المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها ،منذ بدء
الحملة االنتخابية.
 -0يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات
مرفقا ً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل االيصاالت وسندات الصرف وسواها وبكشف
مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه
حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
 -3يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل .يق ّر المرشح بموجب هذا
التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة
والنفقات المدفوعة او المترتبة ألجل الحملة االنتخابية ،كما يقر صراحة بانه ال توجد اية نفقات اخرى
نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
 -4على مدقق الحسابات ،اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية ،ان ينظم شهادة بذلك.

صفحة 10

قانون 5002/44

قانون 5002/52
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تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وبإجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة
بعض عناصره ،ولها االستعانة لهذا الغرض ،بمن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد
الضابطة العدلية ،بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

 -6تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعاله خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ،فتقرر اما الموافقة
عليه واما ،بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع ،عدم الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا
او جزئيا .تودع الهيئة قرارها معلال ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.
 -7اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان
موافقا ً عليه حكما.
 -8ترفض الهيئة البيان الحسابي اذا تبين لها انه غير صحيح او انه يتضمن ،بعد تصحيحه او تعديله ،تجاوزا
لسقف االنفاق ،على أنه في هذه الحاالت تعلم الهيئة كال من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس
الدستوري بهذا االمر.
 -1إذا تبين للهيئة ان قيمة احدى النفقات االنتخابية المصرح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من
القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة ،تقوم الهيئة ،بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع،
بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة ،وبقيده حكما ضمن النفقات .ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف
االنفاق المنصوص عليه في هذا القانون.
 -12تطبق أحكام الفقرة  8أعاله على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات
التي استفاد منها المرشح.
المادة  :12في الشكاوى والمالحقة الجزائية

المادة :15
 -1يعاقب كل من يقدم عن قصىد على مخالفة أي من أحكام هذا الفصىل بالحبس لمدة أقصىاها ستة أشهر
وبغرامة تتراوح بين خمسىىين ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المسىىاس
بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون.
-0

عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح إلى المجلس الدستوري ويُض ّم
هذان المستندان إلى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمه.

 -1تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تبين لها ان هذه المخالفة ينطبق
عليها وصف الجرم الجزائي.
 -2يعاقب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقا ً ألحكام الفقرة االولى بالحبس لمدة اقصاها ستة
اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي
القوانين الجزائية الخاصة.
 -3يعتبر صرف النفقات االنتخابية المحظورة المشار اليها في المادة  60من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة
المنصوص عليه في قانون العقوبات.

صفحة 13
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 -4تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعاله على الشخص المعنوي وفقا للمادة  012من
قانون العقوبات.
 -5تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية
أعاله بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعالن نتائج االنتخابات.
ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون االنتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة المحكمة الملزمة للمحاكم
العدلية واالدارية كافة ولجميع ادارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والمالحقة الجزائية على القرار المذكور.
المادة  :11في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي
 -1يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة  64من هذا القانون بغرامة
مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير .تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب
الهيئة.
 -2يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف االنفاق االنتخابي بغرامة توازي ثالثة أضعاف قيمة التجاوز لصالح
الخزينة ويحال الملف من قبل الهيئة الى المجلس الدستوري.
المادة  :12في الغرامة
يعاقب المرشح الذي لم يفز في االنتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن
كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة.
كما يعاقب المرشح الذي لم يفز في االنتخابات والذي تجاوز سقف االنفاق االنتخابي بغرامة توازي ثالثة اضعاف
قيمة التجاوز.

صفحة 14

ملحق رقم ٤
الئحة بالتدابير المطلوبة من هيئة االشراف على
االنتخابات لتأمين شفافية العملية االنتخابية

ملحق رقم  :٤الئحة بالتدابير المطلوبة من هيئة االشراف على االنتخابات لتأمين شفافية العملية االنتخابية
ال ديمقراطية من دون شفافية .ومبدأ الشفافية مبدأ أساسي لتأمين عملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة .ومن المطلوب في هذا اإلطار ( )1تأمين الوضوح والشفافية في ما يخص القواعد التي ترعى الحملة
االنتخابية والسيما اإلنفاق االنتخابي من جهة ،وذلك حرصا على التكافؤ في الحقوق والواجبات بين جميع المرشحين ،و( )2تأمين حق الوصول الى المعلومات لجميع المواطنين والمرشحين والمراقبين،
وذلك تفعيال لمبدأ الشفافية والمحاسبة وحرصا على حق هؤالء بمتابعة مجريات الحملة االنتخابية وحقهم بتقديم الشكاوى والتبليغ عن المخالفات عند االقتضاء.
بناء على ذلك ،نورد في ما يلي الئحة بالتدابير والمعلومات المطلوب نشرها من قبل هيئة اإلشراف على االنتخابات تأمينا لشفافية العملية االنتخابية ،إضافة الى التدابير والتوضيحات التي تم إصدارها
حتى تاريخه من قبل الهيئة.
التدابير المطلوبة

التدابير المتخذة

مراسالت جمعية "ال فساد" مع الهيئة

جواب الهيئة

اإلنفاق االنتخابي والقواعد الناظمة له
حساب الحملة االنتخابية للمرشحين واللوائح

تقد ّمت الجمعية بكتاب خط ّي بتاريخ  22شباط
إلى الهيئة طالبة الحصول على معلومات حول
ما يلي:
"هل يمكن ألي مر ّشح أو الئحة المباشرة باستالم
المساهمات وباالنفاق والدعاية االنتخابية قبل
فتح حساب مصرفي خاص بالحملة االنتخابية
لالئحة؟"



ال يمكن ألي مرشح أو الئحة
المساهمات
باستالم
المباشرة
وباالنفاق قبل فتح حساب مصرفي
خاص بالحملة االنتخابية.
غير أنه وفقا َ للبيان رقم  1تاريخ
 2112/2/1المتعلق بتحديد بداية
الحملة االنتخابية ,اعتباراَ من تاريخ
فتح باب الترشح المحدّد بصورة
رسمية من قبل وزارة الداخلية
والبلديات وأن هذا التاريخ يسري
على جميع المر ّ
شحين أو الذين
يتريثون في تقديم هذا الترشح بحيث
يجب أن تحتسب من النفقات
االنتخابية جميع المبالغ عن أي نشاط
اعالني للمر ّشح قبل تقديم طلب
الترشيح .وبغية حسن تطبيق هذا
االجراء طلبت الهيئة من جميع
وسائل االعالم تج ّنب ّ
بث أو نشر أي
صفحة 1



سقف اإلنفاق العائد لكل دائرة

دعاية أو اعالن انتخابي يعود لغير
المرشحين بصورة رسمية.
ال يمكن للمر ّشح أم الالئحة فتح
الحساب المصرفي الخاص بأي منهما
قبل تقديم طلب التر ّشح بالنسبة
للمر ّشح أو التسجيل الرسمي بالنسبة
لالئحة لدى الوزارة.

لم يصدر
(صدر عن الهيئة البيان رقم  3تاريخ  7شباط  2112تطرقت الجمعية الى هذا االمر عبر زبيانها
المتعلق بالتمويل واإلنفاق االنتخابي والذي أعاد الصحافي الصادر في  12نيسان الماضي
تذكير المرشحين بطريقة احتساب سقف االنفاق .ومن
المستحسن بعد نشر وزارة الداخلية والبلديات لألرقام
النهائية لعدد الناخبين المسجلين في كل دائرة ،أن تقوم
الهيئة باحتساب ونشر سقف االنفاق الرسمي لكل
ناخب ولكل الئحة بالنسبة لكل من الدوائر الخمسة
عشر ،حرصا على الوضوح والشفافية في قواعد
الحملة االنتخابية).

الئحة بأسعار وسائل االعالم واالعالن لم تنشر
وبالمساحات المخصصة للدعاية أو االعالن
االنتخابي
جدول زمني بمهل وتواريخ تقديم البيانات لم يصدر
الحسابية أو تذكير بمهلة تقديم البيانات عن الشهر
األول المنصرم من فترة الحملة االنتخابية
الئحة بأسماء المرشحين واللوائح الذين قدموا لم تنشر
بياناتهم الحسابية للشهر األول والثاني من الحملة
مع تاريخ تقديم البيان (ضمن المهلة أو خارجها)
لم ينشر
مضمون البيانات المالية

تطرقت الجمعية الى هذا االمر عبر زبيانها
الصحافي الصادر في  12نيسان الماضي
تطرقت الجمعية الى هذا االمر عبر زبيانها
الصحافي الصادر في  12نيسان الماضي
تقد ّمت الجمعية بكتاب خط ّي بتاريخ  27آذار إلى ال جواب حتى هذا التاريخ
الهيئة مستفسرةً خالله عن عدد المرشحين الذين
رفعوا إليها البيانات الحسابية الشهرية حتى
تاريخ تقديم الطلب ،كما طالبت الجمعية بتزويدها
بأسماء المرشحين الذين رفعوا تلك البيانات في
الدوائر الثالث التي تراقبها الجمعية باإلضافة
الى نسخة عن تلك البيانات.
نشاطات الحملة االنتخابية

صفحة 2

توضيح أحكام المادة  77من القانون حول أصدرت الهيئة اإلعالن رقم  6تاريخ  21آذار
األماكن التي يحظر فيها إقامة النشاطات  2112واالعالن رقم  7تاريخ  21آذار 2112
االنتخابية

(جاءت هذه البيانات بعد أكثر من شهر على بدء فترة
الحملة االنتخابية)

االستفسارات والشكاوى
معلومات
والمرشحين

عن

استفسارات

المواطنين

تقد ّمت الجمعية بكتاب خط ّي بتاريخ  2شباط إلى
الهيئة طالبة الحصول على معلومات حول
استفسارات المواطنين والمرشحين التي تلقتها
الهيئة حول قانون االنتخابات والسيما حول الشق
المتعلق منه باإلنفاق االنتخابي.

جاء جواب الهيئة بتاريخ  21شباط على الشكل
التالي:
"تو ّد هيئة االشراف على االنتخابات احاطتكم
علما ً بأنه ال يسعها ابالغكم جميع االستفسارات
والمستندات التي تردها في اطار قيامها بمهامها
ومسؤولياتها القانونية ,باعتبار أنكم لستم مرجعا ً
يفرض القانون احالة هذه االستفسارات
والمستندات بالمطلق اليه .اال أن الهيئة على
استعداد وعمالً بأحكام المادة  11من القانون رقم
 22تاريخ ( 2117/2/11الحق بالوصول الى
المعلومات) اجابة أي طلب خطي يتعلق بمعلومة
محددة ويتضمن تفاصيل كافية تمكن الموظف
المكلف من استخراج هذه المعلومة بشكل بسيط.
تجدر االشارة الى أن قسما ً من المعلومات
المطلوبة في البند ( )1من كتابكم يمكن المراجعة
بشأنه لدى ةزارة الداخلية والبلديات .كما أن
أجوبة الهيئة وكل استفسارات ومراجعات
المواطنين والتي لها صفة المبدأ العام سيتم
اعالنها بالطرق المتبعة لدى الهيئة على موقع
الهيئة االلكترونيelections.gov.lb :

تقديم البيانات الحسابية للمرشّحين بعد االنتخابات والتدقيق فيها
صفحة 3








يخ ّول قانون االنتخابات الهيئة
باالستعانة بأفراد من الضابطة العدلية
بعد موافقة النيابة العامة المختصة
وذلك من أجل اجراء التحقيقات
الالزمةالمتعلقة بصحة البيانات
الرسمية المقدمّة من قبل المرشحين
واللوائح؟ هل حصل هذا االمر وفي
أي مرحلة من مراحل العملية
االنتخابية؟
كم يبلغ عدد المرشحين الذين تقدموّ ا
بتقاريرهم المالية النهائية؟
هل ستنشر الهيئة أسماء الذين لم
يقدموا هذه التقارير وتوصي بفرض
غرامات مالية بحقهّم؟
هل ت ّم التعاقد مع شركة تدقيق
حسابات إلجراء التدقيق الذي نصّ
عليه القانون؟ ووفق أي آلية؟

تق ّدمت الجمعيّة بكتاب رسمي تض ّمن األسئلة لم يصدر أي رد رسمي على كتابنا حتى تاريخ
الموضوعة في "التدابير المطلوبة" بتاريخ  11كتابة هذا التقرير.
ت ّموز . 2112
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