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  البرلمانية اللبنانية أولي عن  االنتخاباتتقرير 
 ، 2018 مايو/أيار 12 ،بيروت

 
 فيها كثير من الحرية وقليل من النزاهةوسلسة شفافة نظامية و انتخابات 

 رافقها تحديات التطييف المذهبي والمشاركة الشعبية وتأثير المال السياسي 
  

 
 :مقدمة 

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

المشاركة الشعبية في العملية االنتخابية وتطوير النظم االنتخابية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
 .مبدأ الشعب مصدر السلطاتتجسيدا ل

انتخابات في عشرة بلدان عربية بما فيها لبنان ب  62والتزمت كافة بعثات الشبكة في مراقبتها ل 
، واتبعت في تلك المراقبات معايير الحياد وعدم التدخل "إعالن المبادىء الدولية لمراقبة االنتخابات"

 .في سير العملية االنتخابية
شبكة على موافقة الهيئة المشرفة على االنتخابات في وزارة الداخلية مراقب دولي لل 13حصل 

وجال مراقبو الشبكة على مختلف الماكينات االنتخابية لعدد من اللوائح االنتخابية في  ،والبلديات
 31، على 6/5/8132يوم األحد الموافق شبكة مراقبي الفرق  تعتوز مختلف الدوائر االنتخابية، كما 

بيروت الدائرة األولى والثانية، الجنوب الدائرة األولى والثانية، البقاع الدائرة األولى ) ية دائرة انتخاب
حيث تم افتتاح مراكز االقتراع النتخاب ( والثانية، جبل لبنان الدائرة األولى والثانية والثالثة والرابعة

 . دائرة انتخابية 35عضوا في البرلمان اللبناني في  382
( 54) الفالرز فالياالنتخابية  خالالل فتالرة االقتالراع و  سير العملية راقبة تابعة وممالشبكة بفرق  تقامكما 
 .ةسلبي وأخرى ةايجابيتم تسجيل مالحظات و  ،اً انتخابي اً قلم (162)و اً مركز 

   .انتهاء مرحلة الطعون بعدتصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية االنتخابية سو 
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 : ةالتاليالسلبية يجابية و النقاط اإلهم أ نتخابيةاالعملية ال تبرزأ
 : يجابياتاإل

 .السابقالنيابي مرات بسبب التمديد للمجلس  1نتخابات البرلمانية بعد تأجيلها جراء اإلإ .3

 .نتخابات ألول مرةاعتماد نظام التمثيل النسبي في اإل .8

 . ألول مرةالتصويت في الخارج السماح للمغتربين  .1

 ( مترشح 579إمرأة من بين  26)لمرأة في عملية الترشح مشاركة واسعة ل .4

 .اقتراعهمتسهيل مهمة كاتب االقتراع، و لى مإمناسب لوصول المقترعين و من آتوفير مناخ  .5

فرص متساوية للجميع  توفيرتصويت المباشر و الير الدولية لسرية االقتراع و عتماد المعايإ .6
 .لمشاركة في االقتراعل

، بالعملية االنتخابية واالقتراع ةخاصالجراءات حول التعليمات واإل الشفافية الكاملةتوفر  .9
 .نتخابية داخل مراكز االقتراعرشادات اإلواإلتوفر المعلومات  خاصة في مجال

 ،المطلوب من العاملين العدد وتواجد ،باستثناء البعض في موعدهااالقتراع  راكزمح تافتا .2
 .يتتصو اللعملية ساسية المستلزمات األتوفير و 

 .األقالم االنتخابيةأمام راكز االقتراع مكافة نشر قائمة أسماء الناخبين في  .7

مع القانون الجديد الذي يعتمد النسبية ها تناسببالرغم من عدم %( 4798) مقبولةمشاركة  .31
وهو ما يحتاج لتحليل هذه الظاهرة في الواقع  المنافسة االنتخابيةفي  مشاركة لوائح عديدة و 

 . لموساللبناني الم

لى الجهات إ وصلتالتي لفات ابعض المخ بخصوصفورية جراءات سريعة و إاتخاذ  .33
 .المسؤولة عن العملية

ومراقبة ومالحظة االنتخابات الدولي في عملية رصد مجتمع المدني المحلي و المشاركة  .38
ات تخابر الدولية لالنيلى المعايإ المستوى االنتخابي وصوالً تحسين ل اً ايجابي اً مؤشر  يعتبر

 .الناجحة

 . تسهيل مهمة تصويت األميين .31

تقسيم األقالم االنتخابية، في األغلب األعم، وفقا للمعايير الدولية التي تضع الحد األعلى  .34
 .ناخب لكل قاعة اقتراع 411
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 : لسلبياتا
 .وجود هيئة مستقلة إلدارة اإلنتخابات عدم -3

يل النسبي مما يؤثر سلبيا على  بناء عدم اعتماد لبنان دائرة واحدة في ظل اعتماد نظام التمث -8
 .دولة المواطنة

واحد من ) %81والتي تراوحة بين  عدم المساواة بين المواطنين في قوة الصوت التفضيلي -1
  (. واحد من ثالثة عشر%)2إلى ( خمسة

من خالل ترشح " تضارب في المصالح"ت في مطب اوقوع الحكومة المشرفة على االنتخاب -4
 .رئيس الوزراء وهم على رأس عملهم الحكوميوزير بما فيهم  39

 .عدم وجود مراقبة كافية لإلنفاق االنتخابي  -5

مما يسهل معرفة  مذهب أو طائفة واحدةسماء المقترعين من أ علىلوائح الشطب  قتصارإ -6
بشكل كامل وحصر  تأمين سرية االقتراع بالتالي عدممن صوت لمن في كل قلم انتخابي، و 

  .بوجود معزل لالقتراع مفهوم سرية االقتراع

 .  استخدام مقدرات الدولة وأجهزتها لصالح بعض المرشحين مما يؤثر على نزاهة االنتخابات -9

في الدعاية االنتخابية لصالح بعض بما فيها الفتوى استخدام المؤسسات الدينية ورجال الدين  -2
 .اللوائح مما يؤثر على نزاهة االنتخابات

أحزاب وبخاصة مرشحي  نالدعاية واالعالم في يوم االقتراع من قبل المرشحياستعمال  -7
 .السلطة

 .  استعمال المال السياسي ورشوة الناخبين -31

 .أثناء الحمالت االنتخابيةالتخويف الطائفي التهييج المذهبي و  -33

 .الضغط على بعض المرشحين المعارضين ألحزاب السلطة وتهديدهم -38

مختلف المناطق على مقرات لوائح انتخابية أو مرشحين من وقوع اعتداءات متكررة في  -31
 . مقبل أنصار اللوائح والمرشحين المنافسين

وصول األشخاس ذوي اإلعاقة وكبار السن إلى صناديق االقتراع في معظم تسهيل عدم   -34
 .مراكز االقتراع

االفتتاح  تطبيق اجراءاتفي جتهاد الاتباين و  االقتراع راكزمتفاوت مستوى العاملين في   -35
ض الناخبين من حرمان بعخير غير متعمد و أت، مما أدى إلى والعد الفرزواالقتراع و 

 .التصويت والمشاركة



في العالم العربي    النتخاباتاشبكة    
Elections Network in the Arab Region  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENAR, Tel: 962-6-4655045, fax: 962-6-4655043  

P.O Box 212524 Amman, Email: info@arabew.org, www.arabew.org, 

4 

 

ثالث من ساعة إلى بعض المراكز االنتخابية  تراوح مدة انتظار الناخبين في طوابير -36
 . وهي مدة طويلة ساعات

راكز الم داخلل بعض األحزاب من قبوتوجيه الناخبين الدعاية االنتخابية مظاهر استمرار  -39
 .ةياالنتخاب

وصول عدم لدى أ ما، بم 511كثر من أبين الناخاالقتراع عن مكان اقامة  راكزد مع  ب   -32
 .المسنين والمرضىة صاخوب الناخبينبعض 

 .عدد األوراق الملفاة عند احتساب الحاصل االنتخابي حذف -37

 
 :التوصيات أبرز 
 .ات تشكيل هيئة مستقلة إلدارة االنتخاب -3

  .واعتماد قاعدة أعلى البواقي عند احتساب توزيع المقاعد بقاء على نظام التمثيل النسبياإل -8

 .الكبرى بيةالدوائر االنتخااعتماد لبنان كدائرة انتخابية واحدة أو اعتماد  -1

االنتماء المواطني ويهمش إلغاء الصوت التفضيلي الذي يجذر اإلنتماء الطائفي والمذهبي  -4
 .اللبناني

ادة النظر في لوائح الشطب بحيث تختلط فيها أسماء المقترعين من مختلف الطوائف إع -5
 .والمذاهب وليس من طائفة أو مذهب واحد

بقى توزيع المقاعد النيابية يحتى ال لدخول مرحلة توزيع المقاعد اعتماد العتبة االنتخابية  -6
إمكانية لطريق على تشكيل الحكومة وبالتالي قطع امحصورة باألحزاب التي تتشارك في 

 .اإلصالح والتغيير

للنساء ( الكوتا)اعتماد مبدأ التمييز االيجابي في حال بقاء النظام االنتخابي الحالي نوصي ب -9
 .لدورتين أو ثالث دورات انتخابية ثم إلغاءها

   .احتساب عدد األوراق الملغاة عند احتساب الحاصل االنتخابي األول -2

 أقالمفي ين ناخبال عددتحديد في عدالة ؤمن بما يايير الدولية وفقا للمعفتح مراكز اقتراع  -7
م من  511، وبما يسهل مهمة الناخبين في الوصول لموقع االقتراع بحيث ال يتجاوز االقتراع

 .مكان سكنهم

 لتدريبمن خالل ا قتراع والفرزاإلعمليات ارة دإالعاملين في  رفع مستوى مهارات -31
 .المتخصص
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م  311مسافة عدم ممارسة الدعاية االنتخابية على  بما يخص ةليير الدو ايتطبيق المع -33
 .ةاالنتخابيراكز الممن 

ملية في تقييم العإلى تقارير وتوصيات المراقبين المحليين والدوليين االعتبار  بعينالنظر  -38
 .وتطويرها القادمة االنتخابية

لنيابية  للنقابات في حال بقاء النظام االنتخابي الحالي نوصي بتخصيص ربع المقاعد ا -31
المهنية والعمالية كخطوة اصالحية تعتمد مبدأ الجدارة والكفاءة على طريق إلغاء الطائفية 

 .السياسية

 
 جراءاتلقانون واإلل ا  جرت بشكل عام وفققد أن العملية االنتخابية  يؤكد فريق الشبكة:  الخالصة األولية

الحد األدنى  شروطتوفر لمباشرة والشفافة، مما يؤشر لاو  معايير السرية والعامةواعتمدت  ،المعمول بها
نواقص الخروقات وال سببب النزيهةمن جهة وعدم توفر كامل شروط االنتخابات نتخابات الحرة إلل

 .من جهة ثانية التي ذكرت أعاله  واالنتهاكات
 
 
 
 :لبنانبفريق الشبكة في تصال اال  يرجىلمعلومات مزيد من ال
  .عضو اللجنة التنفيذية للشبكة – و شبكةال أبو ر  ةالمحامي -1
  004212491229  
منسقة فريق المراقبة-غولشان صغالم.أ -6  

004212469112 
info@arabew.org و achrs@achrs.org : أو عبر البريد االلكتروني 

mailto:info@arabew.org
mailto:achrs@achrs.orgأو
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