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الشكاوى والطعون

المتعلقة باالنتخابات النيابية
دلـــيــــــــل

ما هي الشكاوى المتعلقة
باالنتخابات النيابية؟
قــد يتخلــل االنتخابــات ،فــي مختلــف مراحلهــا ،أخطــاء ومخالفــات وإشــكاليات شــتى ،تســتلزم تســويتها
ـوال فــي مهــل وجيــزة جـ ً
وفعــال علــى حســن ســير
ـدا .فتؤثــر معالجــة النزاعــات االنتخابيــة بشــكل عــادل
حلـ ً
ّ
العمليــة االنتخابيــة وتســهم فــي إضفــاء المصداقيــة علــى نتائجهــا والثقــة بنزاهتهــا.
حقــوق الطبع © 2018
ي جــزء مــن هــذا
جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة .وال يجــوز استنســاخ أ ّ
المنشــور أو تخزينــه فــي نظــام إســترجاع أو نقلــه بــأي شــكل أو بأيــة
وســيلة ،إلكترونيــة كانــت أو آليــة ،أو بالنســخ الضوئــي أو بالتســجيل ،أو
بأيــة وســيلة أخــرى ،بــدون الحصــول علــى إذن مســبق مــن برنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي.
تـ ّـم إعــداد هــذه المطبوعــة بدعــم مالــي مــن اإلتحــاد األوروبــي والوكالــة
إن التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات
األميركيــة للتنميــة الدوليــةّ .
تعبــر بالضــرورة عــن آراء برنامــج األمــم
الــواردة فــي هــذه المطبوعــة ،ال ّ
المتحــدة اإلنمائــي أو اإلتحــاد األوروبــي أو حكومــة الواليــات المتحــدة
األميركيــة أو الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة.

تنطــوي العمليــة االنتخابيــة علــى مراحــل عــدة ،تمتــد مــن المرحلــة التحضيريــة لالنتخابــات ،الى يــوم االقتراع
ومــن ثــم الــى مــا بعــد اعــان النتائــج .وتختلــف فــي كل مــن هــذه المراحــل أنــواع االخطــاء والمخالفــات
المحتملــة وبالتالــي أنــواع الشــكاوى والطعــون المتعلقــة بهــا .ممــا يســتتبع تأميــن إطــار قانونــي مالئــم،
ويؤمــن الحمايــة القضائيــة الشــاملة فــي مجمــل مراحــل العمليــة
يراعــي خصوصيــات النزاعــات االنتخابيــة
ّ
ً
قانونيــة وإجرائيــة واضحــة وســهلة المنــال تمكّــن
ً
أحكامــا
يوفــر هــذا االطــار
ّ
االنتخابيــة .كمــا يفتــرض ان
حــد للمخالفــات التــي قــد
االطــراف
المعنيــة مــن مراجعــة الهيئــات المختصــة لتصحيــح األخطــاء ووضــع ّ
ّ
ً
دورا هامـ ًـا فــي معاقبة
ـا عــن ذلــك ،يلعــب القضــاء الجزائــي
تتخلــل العمليــة االنتخابيــة بمهــل قصيــرة .فضـ ً
مقترفــي الجرائــم التــي قــد ترافــق العمليــة االنتخابيــة.
يهــدف هــذا الدليــل الــى احاطــة المواطــن/ة ،كمــا وســائر الجهــات المعنيــة باالنتخابــات ،بالمعلومــات
العمليــة المتعلقــة بأبــرز أنــواع الشــكاوى والمراجعــات وكيفيــة تقديمهــا.

وسائل المراجعة
لجان القيد
تتلقــى لجــان القيــد طلبــات التصحيــح المتعلقــة
بقوائــم الناخبيــن ،وتقــوم بفــرز األصــوات وجمعهــا
بعــد عمليــة اإلقتــراع.
قوى األمن
يمكــن التواصــل مــع قــوى األمــن لوضــع حــد
للمخالفــات واتخــاذ التدابيــر الالزمــة ،الســيما خــال
ّ
مكلفــة بحفــظ النظــام علــى
يــوم االقتــراع ،كونهــا
مداخــل مراكــز اإلقتــراع وفــي محيطهــا.
المجلس الدستوري
يعتبــر المجلــس الدســتوري ،وهــو هيئــة دســتورية
مســتقلة ،قاضــي االنتخــاب بامتيــاز فــي االنتخابــات
النيابيــة وهــو المرجــع القضائــي األساســي للبــت
صحــة هــذه االنتخابــات.
فــي
ّ

هيئة اإلشراف على االنتخابات
تنظــم الحملــة االنتخابيــة وتشــرف عليهــا وتراقبهــا،
ّ
وتتلقــى الشــكاوى بشــأن اإلنفــاق االنتخابــي
وتمويــل الحمــات ،وفــي كل مــا يتعلــق باإلعــان
واإلعــام اإلنتخابييــن .كمــا تشــرف علــى هيئــات
المجتمــع المدنــي – المحليــة والدوليــة– التــي
تقــوم بــدور مواكبــة االنتخابــات ومراقبتهــا ،وتنظيــم
عملهــا ،وتتلقــى طلبــات المراقبيــن وتمنحهــم
التصاريــح وتضــع قواعــد ســلوك لهــم.
مركزها الرئيسي:
مبنى أريسكو – شارع الحمراء -بيروت،
الهاتف01-344919 :

مجلس شورى الدولة
ً
ً
هامــا فــي
دورا
يلعــب مجلــس شــورى الدولــة
المرحلــة التحضيريــة لالنتخابــات .فيشــكل المرجــع
الصالــح للطعــن فــي األعمــال والقــرارات االداريــة
الممهــدة لالنتخابــات والتــي منحــه القانــون صراحــة
ّ
إختصــاص البــت بهــا ،كقــرارات رفــض طلبــات
الترشــيح ورفــض طلبــات تســجيل اللوائــح (الــى
ً
ً
تمييزيــا للقــرارات الصــادرة عــن
مرجعــا
جانــب كونــه
لجنــة القيــد العليــا ،والمرجــع الصالح للطعــن بقرارات
هيئــة االشــراف علــى االنتخابــات) .كمــا أعلــن
مجلــس شــورى الدولــة عبــر اجتهــاده عــن اختصاصــه
للنظــر فــي االعمــال التحضيريــة األخــرى التــي تعتبــر
منفصلــة عــن العمليــة االنتخابيــة ،والتــي ال تدخــل
فــي اختصــاص المجلــس الدســتوري ،ومــن ضمنهــا
طلبــات التعويــض الناشــئة عــن العمليــة االنتخابيــة
ومرســوم دعــوة الهيئــات الناخبــة.

المحاكم الجزائية
قــد تنطــوي العمليــة االنتخابيــة علــى عــدد مــن
االنتهــاكات القانونيــة التــي تســتدعي المالحقــة
دورا أساسـ ً
ً
ـيا
الجزائيــة ،بحيــث تلعــب النيابــة العامــة
فــي مالحقتهــا وإحالتهــا الــى المحاكــم المختصــة،
ال ســيما القاضــي المنفــرد الجزائــي ومحكمــة
المطبوعــات.

1766

الخط الساخن 1766
يمكــن ألي مواطــن/ة ،ناخــب/ة أو مرشــح/ة ،االتصال
بــوزارة الداخليــة والبلديــات عبــر الخــط الســاخن 1766
لالستعالم.

أنواع الشكاوى والطعون في مختلف مراحل
العملية االنتخابية
يســتعرض هــذا الدليــل أبــرز أنــواع الشــكاوى والطعــون المتاحــة أمــام الناخبين والمرشــحين ،وســائر الجهــات المعنية
ـوال الــى فتــرة مــا بعــد إعــان النتائج.
باالنتخابــات ،فــي مرحلــة مــا قبــل االنتخابــات الــى يــوم االقتــراع وصـ ً
1

الشكاوى الناشئة عن تصحيح قوائم الناخبين

2

الطعن بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة واألعمال التحضيرية

3

المراجعات المتعلقة برفض طلبات الترشيح ورفض تسجيل اللوائح االنتخابية

4

الشكاوى المتعلقة بالحملة االنتخابية :التمويل واالنفاق االنتخابي

5

الشكاوى المتعلقة بالحملة االنتخابية :اإلعالم واإلعالن االنتخابي

6

الشكاوى الناشئة عن يوم االقتراع

7

الطعن بصحة االنتخاب

1

الشكاوى الناشئة عن
تصحيح قوائم الناخبين
المعنيون

لالستعالم

المرجع القضائي

•الناخب/ة صاحب/ة العالقة

•المديرية العامة ألحوال الشخصية

•لجنة القيد االبتدائية

•المختار

•لجنة القيد العليا

•مأمور النفوس

•مجلس شورى الدولة

•الناخب/ة فيما يخص القائمة
المسجل/ة عليها
•الناخب/ة اللبناني/ة غير المقيم/ة
في لبنان
•المحافظ والقائمقام والمختار

•السفارة او القنصلية اللبنانية في
الخارج
•الخط الساخن 1766

طلب تصحيح خطأ وارد في قائمة الناخبين
فترة تصحيح قوائم
الناخبين
من  1شباط الى  1آذار
من كل سنة

من يحق له تقديم
طلب التصحيح

●

●

●

●

●

●

أصول تقديم طلب
التصحيح لدى لجنة
القيد االبتدائية

●تعلــن وزارة الداخليــة والبلديــات عــن جهــوز القوائــم اإلنتخابيــة عبــر وســائل االعــام وتنشــرها علــى موقعهــا
اإللكترونــي ( )Websiteابتــداء مــن األول مــن شــباط ،فاتحـ ًـة المجــال للمواطنيــن لالطــاع علــى بياناتهــم وطلب
تصحيــح أي خطــأ وارد فــي القوائــم االنتخابيــة األوليــة .وتنتهــي مهلــة تقديــم طلبــات التصحيــح فــي االول مــن
آذار مــن الســنة ذاتهــا.
●تنتهــي المديريــة العامــة لالحــوال الشــخصية مــن أعمــال التصحيــح وتجمــد القوائــم االنتخابيــة بتاريــخ  30آذار
مــن كل ســنة ويتــم اعتمادهــا فــي أيــة انتخابــات تجــري خــال المهلــة التــي تبــدأ مــن  30آذار وحتــى  30آذار مــن
الســنة التــي تليهــا.
●يحــق لصاحــب المصلحــة التقــدم بطلــب يرمــي إلــى تصحيــح أي خلــل يتعلــق بــه فــي القوائــم االنتخابيــة ،كأن
يكــون ســقط قيــده أو وقــع خطــأ فــي إســمه بســبب اإلهمــال أو الخطــأ المــادي أو أي ســبب آخــر.
●يحــق لــكل ناخــب مقيــد فــي إحــدى القوائــم االنتخابيــة أن يطلــب مــن لجنــة القيــد المختصــة شــطب أو إضافــة
إســم أي شــخص جــرى قيــده أو أغفــل قيــده فــي القائمــة ذاتهــا خالفـ ًـا للقانــون.
●يحــق للناخبيــن غيــر المقيميــن علــى األراضــي اللبنانيــة أن يتقدمــوا بالطلبــات ذاتهــا المنصــوص عليهــا أعــاه
(البنديــن  1و 2مــن المــادة  34مــن القانــون .)2017/44
ً
أيضا هذا الحق.
●لكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس

●
●

●يتــم تقديــم الطلــب مــن الناخبيــن غيــر المقيميــن فــي لبنــان لــدى الســفارات والقنصليــات اللبنانيــة فــي الخــارج التي
تحيلهــا فـ ً
ـورا إلــى المديريــة العامــة لألحــوال الشــخصية بواســطة وزارة الخارجيــة والمغتربين .وتقــوم المديرية العامة
لألحــوال الشــخصية بدورهــا بإحالــة هــذه الطلبــات إلــى لجــان القيــد المختصــة إلجــراء المقتضــى.

●

●يرفق الطلب بالمستندات واألدلة الالزمة (اخراج قيد – سجل عدلي).

●

ً
معفيا من أي رسم .
●يكون الطلب

●

االستئناف أمام لجنة
القيد العليا

●يتم تقديم الطلب الى لجنة القيد االبتدائية المختصة بواسطة المختار أو مأمور النفوس للمقيمين في لبنان.

●

●تنظــر لجنــة القيــد فــي طلبــات التصحيــح وتبلــغ قرارهــا بشــأنها إلــى أصحــاب العالقــة والمديريــة العامــة لألحــوال
الشــخصية.
●تكــون قــرارات لجنــة القيــد االبتدائيــة قابلــة لالســتئناف أمــام لجنــة القيــد العليــا المختصــة ،ضمــن مهلــة ثالثــة
أيــام مــن تبليغهــا.

ضمن مهلة  3أيام من
تبليغ القرار

التمييز أمام مجلس
شورى الدولة

يعفى االستدعاء من أي رسم كما يعفى من توكيل محام
●

●يمكــن أيضــا تمييــز القــرارات الصــادرة عــن لجــان القيــد العليــا ،كونهــا هيئــات إداريــة ذات صفــة قضائيــة ،أمــام

●

●يقدم التمييز ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار.

مجلــس شــورى الدولــة.

يجدر االستعانة بمحام

يجدر التنبه الى ان قرار التمييز قد يصدر بعد انتهاء مهلة تصحيح وتجميد القوائم

االستعالم والشكاوى
للتأكــد مــن صحــة بياناتهــم علــى قوائــم الناخبيــن واالســتعالم عــن أصــول تقديــم طلــب التصحيــح ،يمكــن للمعنييــن االتصــال
بــوزارة الداخليــة والبلديــات علــى الخــط الســاخن  1766أو التأكــد مــن بياناتهــم علــى موقــع مديريــة األحــوال الشــخصية
االلكترونــي  www.dgcs.gov.lbأو لــدى المختــار أو البلديــة أو مأمــور النفــوس.
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الطعـــن بمرســـــوم دعــوة
الهيئــات الناخبــة وباألعمال
التحضيريــة
المعنيون

لالستعالم

المرجع القضائي

•المرشح/ة*

•مديرية الشؤون السياسية
والالجئين

•مجلس شورى الدولة

•الناخب/ة*
للمزيد راجع
المواد  24الى  39من قانون االنتخابات النيابية رقم
2017/44
المواد  117الى  121من نظام مجلس شورى الدولة

* يشترط توافر الصفة والمصلحة لالدعاء

•الخط الساخن 1766

تدعــى الهيئــات االنتخابيــة بمرســوم مــن وزيــر الداخليــة والبلديــات( ،ويصــدر عــن رئيــس الجمهوريــة مقتــرن بتوقيــع رئيــس مجلــس الــوزراء) ينشــر
فــي الجريــدة الرســمية .يذكــر فــي القــرار مراكــز االقتــراع وتكــون المهلــة بيــن تاريــخ نشــره واجتمــاع الهيئــة االنتخابيــة تســعين يــوم علــى االقــل.
كمــا تصــدر وزارة الداخليــة قــرارات وتعاميمـ ًـا أخــرى فــي إطــار التحضيــر للعمليــة االنتخابيــة .بامــكان أي ناخــب أو مرشــح التقــدم مــن مجلــس شــورى
توفــرت فيهــا شــروط العمــل االداري النافــذ والضــار .مــع
الدولــة بطلــب ابطالهــا لتجــاوز حــد الســلطة (أي فــي حــال كانــت مخالفــة للقانــون) إذا ّ
ـا ،ال تكــون قابلــة للطعــن أمــام مجلــس شــورى الدولــة لتجــاوز حــد الســلطة ،إذ ال
االشــارة الــى أن األعمــال الداخليــة ،كالتعاميــم التفســيرية مثـ ً
تســتجمع عناصــر القــرار اإلداري النافــذ والضــار.

من يقدم مراجعة
االبطال

•صاحب الصفة والمصلحة مثل:
ٙ

ٙالناخب/ة
ٙ

ٙالمرشح/ة

يجدر االستعانة بمحام

المرجع المختص

•مجلس شورى الدولة

مهلة تقديم
االستدعاء

•يقــدم االســتدعاء خــال مهلــة شــهرين مــن نشــر مرســوم دعــوة الهيئــات الناخبــة فــي الجريــدة الرســمية  ،او
القــرار أو التعميــم الصــادر عــن وزارة الداخليــة (إذا كان مــن األعمــال االداريــة النافــذة والضــارة)
للمزيد راجع
المادة  65من نظام مجلس شورى الدولة
المادة  42من القانون رقم 2017/44
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المراجعات المتعلقة
برفض طلبات الترشيح
ورفض تسجيل الالئحة
المعنيون

لالستعالم

المرجع القضائي

•المرشح/ة صاحب العالقة

•مديرية الشؤون السياسية
والالجئين

•مجلس شورى الدولة

•الئحة المرشحين (بشخص
مفوضها)
ّ

•الخط الساخن 1766

أقرهــا القانــون رقــم  ،2017/44هــو االنتقــال مــن النظــام األكثــري الــى النظــام النســبي ألول مــرة فــي تاريــخ لبنــان
مــن أهــم التعديــات التــي ّ
الحديــث ،مــع اعتمــاد ضــرورة تكتــل المرشــحين ضمــن لوائــح انتخابيــة .لــذا ،يقتضــي أن تقــدم تصاريــح ترشــيح المرشــحين بشــكل إفــرادي فــي
معينــة حددهــا القانــون ،تحــت طائلــة
مرحلــة أولــى ،ثــم يتبعهــا تســجيل اللوائــح التــي ينتظــم ضمنهــا المرشــحون بشــكل إلزامــي وفــق شــروط
ّ
ســقوط الترشــيح الفــردي فــي حــال عــدم انضمــام المرشــحين الــى الئحــة.

تقديم طلبات الترشيح الفردية
طلب الترشيح
من تاريخ فتح باب
الترشيح الى  60يوم
قبل موعد االنتخابات

قرار قبول أو رفض
طلب الترشيح

•يقــدم المرشــح تصريحـ ًـا بترشــيحه إلــى وزارة الداخليــة بتاريــخ أقصــاه يــوم إقفــال بــاب الترشــيح ،أي قبــل الموعــد
المحــدد لالنتخابــات بســتين يومـ ًـا.
ً
ً
ً
ً
وفقــا ألنمــوذج
ومصادقــا علــى توقيعــه لــدى الكاتــب العــدل
شــخصيا
موقعــا منــه
•يجــب أن يكــون التصريــح
يتضمــن اســم المرشــح الثالثــي وتعييــن المقعــد والدائــرة (امــا الدائــرة الصغــرى او الدائــرة الموحــدة التــي ال
تتألــف مــن دوائــر صغــرى) والتــي يرغــب بترشــيح نفســه عنهمــا ،ويرفــق بــه المســتندات الالزمــة.
ً
ً
إشــعارا منهــا باســتالم التصريــح ومســتنداته ،ثــم
مؤقتــا للمرشــح
ايصــاال
•تعطــي وزارة الداخليــة والبلديــات
ً
تبــت فــي تصاريــح الترشــيح ضمــن مهلــة خمســة أيــام مــن تاريــخ ورودهــا .ويترتــب علــى الــوزارة ،فــي حــال
ّ
ً
ـاال نهائيــا بتســجيل تصريــح ترشــيحه ،كمــا يترتــب عليهــا ،فــي حــال رفــض
قبــول الترشــيح ،تســليم المرشــح إيصـ ً
الترشــيح ،تعليــل قرارهــا بإعــام المرشــح بأســباب هــذا الرفــض.
•يعتبــر عــدم صــدور قــرار مــن الــوزارة بعــد انقضــاء خمســة أيــام علــى تســجيل تصريــح الترشــيح لديها بمثابــة قبول
ً
الزاميا تســليم المرشــح اإليصال النهائي بتســجيل ترشــيحه.
لــه .ويقتضــي فــي هــذه الحالــة علــى الــوزارة

الطعن بقرار رفض الترشيح
مراجعة مجلس
الشورى
خالل  3أيام من تاريخ
تبلغ قرار رفض الترشيح

قرار مجلس الشورى
خالل  3أيام من تاريخ
تسجيل المراجعة

•يحق للمرشح مراجعة مجلس شورى الدولة ضمن مهلة ثالثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح.
يعفى من تعيين بمحام
ال يخضع االستدعاء الي رسم

•علــى مجلــس الشــورى ان يفصــل باالعتــراض فــي غرفــة المذاكــرة خــال مهلــة ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تســجيله
فــي قلــم المجلــس .ويكــون القــرار نهائيـ ًـا ال يقبــل أي طريــق مــن طــرق المراجعــة العاديــة وغيــر العاديــة.

طلب تسجيل الالئحة
طلب تسجيل الالئحة
 40يوم قبل موعد
االنتخابات

•علــى المرشــحين أن ينتظمــوا ضمــن لوائــح انتخابيــة وأن يفوضــوا أحدهــم بموجــب توكيــل موقــع منهــم جميعـ ًـا
لــدى الكاتــب العــدل لكــي يقــوم بتســجيل الالئحــة لــدى وزارة الداخليــة والبلديــات وذلــك فــي مهلــة أقصاهــا
أربعــون يومـ ًـا قبــل الموعــد المحــدد لالنتخابــات (وال يقبــل بعــد هــذا التاريــخ تســجيل اللوائــح أو التعديــل فــي
تشــكيلها).
ً
ً
عددا من المعلومات والمستندات.
الزاميا بطلب التسجيل
•على مفوض الالئحة أن يرفق

قرار قبول أو رفض
تسجيل الالئحة
خالل  24ساعة من تقديم
الطلب (مع منح  24ساعة إضافية

لتصحيح النواقص او األخطاء)

ً
مســتوفيا جميــع الشــروط
إيصــاال بقبــول تســجيل الالئحــة خــال  24ســاعة إذا كان الطلــب
•تعطــي الــوزارة
ً
القانونيــة.
ً
ـتوفيا جميــع تلــك الشــروط أو بعضهــا ،تعطــي الــوزارة ألعضــاء الالئحــة
•فــي حــال لــم يكــن هــذا الطلــب مسـ
المطلــوب تســجيلها مهلــة  24ســاعة ألجــل تصحيــح طلــب التســجيل تحــت طائلــة رفضــه .تســري هــذه المهلــة
ً
اعتبــارا مــن تاريــخ إبــاغ مفــوض الالئحــة المشــار إليــه أعــاه .مــع االشــارة الــى أنــه تلغــى طلبــات الترشــيح
الفرديــة العائــدة للمرشــحين فــي حــال امتنعــوا عــن االنضمــام الــى الئحــة.

الطعن بقرار رفض تسجيل الالئحة
مراجعة مجلس
الشورى

خالل  24ساعة من تاريخ
إبالغ مفوض الالئحة

ـا للطعــن أمــام مجلــس شــورى الدولــة
•يكــون القــرار الصــادر عــن الــوزارة برفــض تســجيل الالئحــة االنتخابيــة قابـ ً
خــال مهلــة  24ســاعة مــن تاريــخ إبالغــه لمفــوض الالئحــة.
لــم ينــص القانــون على إعفاء االســتدعاء من محام او من الرســوم

علــى غــرار اســتدعاء الطعــن برفــض طلبــات الترشــيح الفرديــة

يقدم الطعن
من
ّ

•لــم يحــدد القانــون الجهــة التــي يحــق لهــا الطعــن فــي قــرار رفــض تســجيل الالئحــة ،علــى غــرار ما فعلــه بخصوص
الطعــن بقــرار رفــض الترشــيح الفــردي حيــث حصــر حــق االعتــراض بالمرشــح وحــده ،ممــا يفتــح المجــال أمــام كل
ذي صفــة ومصلحــة متضــرر مــن هــذا الرفــض ألن يطعــن فيــه ،وفــي طليعــة هــؤالء المتضرريــن المحتمليــن
تأتــي الالئحــة المرفــوض تســجيلها بشــخص مفوضهــا او أي مرشــح ينتمــي الــى تلــك الالئحــة.

قرار مجلس الشورى

ـت بالطعــن خــال مهلــة  24ســاعة مــن تقديــم المراجعــة .ويكــون قــراره فــي هــذه
•علــى مجلــس الشــورى أن يبـ ّ
الحالــة نهائيـ ًـا ال يقبــل أي طريــق مــن طــرق المراجعــة.

خالل  24ساعة من تاريخ
تقديم المراجعة

االستعالم والشكاوى
يمكــن للمعنييــن االتصــال بــوزارة الداخليــة علــى الخــط الســاخن  1766لالســتعالم عــن أصــول تقديــم طلبات الترشــيح وللتبليغ
عــن أي خطــأ أو تجــاوزات.
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الشكاوى المتعلقة بالحملة
االنتخابية :التمويل
واالنفاق االنتخابي
المعنيون

لالستعالم
والشكاوى

•آلئحة المرشحين (بشخص
مفوضها)
ّ
•الناخب/ة*

•هيئة اإلشراف على اإلنتخابات

•المرشح/ة*
للمزيد راجع
المواد  44الى  51من القانون رقم 2017/44
(للترشيح الفردي)
المواد  52الى  55من القانون رقم 2017/ 44
(للوائح المرشحين)

* يشترط توافر الصفة والمصلحة لالدعاء

المرجع المختص
•هيئة اإلشراف على االنتخابات
•النيابة العامة االستئنافية
•القاضي المنفرد الجزائي

فترة الحملة االنتخابية
تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق اإلقتراع.

أبرز قواعد التمويل واالنفاق
النفقات االنتخابية

•إنهــا مجمــوع النفقــات المدفوعــة مــن قبــل الالئحــة أو المرشــح وكذلــك النفقــات المدفوعــة لحســاب أو مصلحــة
أي منهمــا برضاهمــا الصريــح أو الضمنــي مــن قبــل األشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن أو األحــزاب أو
الجمعيــات أو أي جهــة أخــرى ،شــرط أن تتعلــق مباشــرة بالحملــة االنتخابيــة وبعمليــة االقتــراع وبتحقيــق االتصــال
المشــروع بيــن الالئحــة أو المرشــح والناخــب.

المساهمة االنتخابية

•كل هبــة أو تبــرع أو هديــة نقديــة أو عينيــة أو قــرض أو ســلفة أو دفعــة ماليــة أو أي شــيء لــه قيمــة ماديــة تقــدم
لالئحة أو للمرشــح.

سقف اإلنفاق
االنتخابي

•تخضــع جميــع النفقــات التــي يعقدهــا أو يدفعهــا المرشــح مــن مالــه الخــاص ألجــل حملتــه االنتخابيــة إلــى ســقف
االنفاق.

االشراف على الحملة االنتخابية
تتولــى هيئــة االشــراف علــى االنتخابــات مراقبــة تقيــد المرشــحين واللوائــح باألحــكام المتعلقــة بفتــح حســاب الحملــة االنتخابيــة وبتمويــل
الحمــات االنتخابيــة واإلنفــاق أثنــاء فتــرة الحملــة االنتخابيــة .فتتلقــى البيانــات الحســابية الدوريــة والنهائيــة الشــاملة ،وتدقــق بهــا وتفصــل
بصحــة البيانــات الشــاملة.

•حــدد ســقف االنفــاق بأنــه المبلــغ األقصــى الــذي يجــوز لــكل مرشــح إنفاقــه أثنــاء فتــرة الحملــة االنتخابيــة وفقـ ًـا
لمــا يأتــي :قســم ثابــت مقطــوع قــدره مئــة وخمســون مليــون ليــرة لبنانيــة ،يضــاف إليــه قســم متحــرك مرتبــط
بعــدد الناخبيــن فــي الدائــرة االنتخابيــة الكبــرى التــي ينتخــب فيهــا وقــدره خمســة آالف ليــرة لبنانيــة عــن كل ناخــب
مــن الناخبيــن المســجلين فــي قوائــم الناخبيــن فــي الدائــرة االنتخابيــة الكبــرى.
•أمــا ســقف االنفــاق االنتخابــي لالئحــة فهــو مبلــغ ثابــت مقطــوع قــدره مئــة وخمســون مليــون ليــرة لبنانيــة عــن
كل مرشــح فيهــا.

المحظورات

•ال يجــوز أن تتجــاوز مجمــوع المســاهمات التــي يتلقاهــا أي مرشــح ســقف االنفــاق االنتخابــي ،كمــا ال يجــوز قبــول
مســاهمات عــن طريق وســيط.
•ال يجوز تمويل المرشحين أو اللوائح من قبل دولة أجنبية أو أشخاص طبيعيين أو معنويين غير لبنانيين.
•ال يجــوز تقديــم خدمــات أو دفــع مبالــغ للناخبيــن اثنــاء فتــرة الحملــة االنتخابيــة (مثــا :التقديمــات والمســاعدات
إلــى األفــراد والجمعيــات الخيريــة أو النــوادي الرياضيــة أو ســواها) اال إذا كانــت مقدمــة مــن مرشــحين أو
مؤسســات يملكهــا أو يديرهــا مرشــحون درجــوا علــى تقديمهــا بــذات الحجــم والكميــة بصــورة اعتياديــة ومنتظمة
منــذ مــا ال يقــل عــن ثــاث ســنوات قبــل بــدء فتــرة الحملــة االنتخابيــة.
•يعاقــب مــن حــاول التأثيــر علــى اقتــراع احــد اللبنانييــن بقصــد افســاد نتيجــة االنتخــاب العــام عــن طريــق العطايــا
ومــن قبــل بهــذه العطايــا أو التمســها.
•يعتبر صرف النفقات االنتخابية المحظورة في المادة  62من القانون االنتخابي بمثابة جرم الرشوة.

رفض البيان
الحسابي و فرض
الغرامات المالية

تبيــن لهــا أنــه غيــر صحيــح او فــي حــال تجــاوز ســقف االنفــاق ،وتعلــم
•ترفــض هيئــة االشــراف البيــان الحســابي إذا ّ
كال مــن رئاســة مجلــس النــواب ورئاســة المجلــس الدســتوري بهــذا األمر.
ً
ـزا كان ام خاسـ ً
•يعاقــب المرشــح الــذي لــم يقـ ّـدم البيــان الحســابي الشــامل ،فائـ ً
ـرا علــى حــد ســواء ،بغرامــة ماليــة
ـاء علــى طلــب
قدرهــا مليــون ليــرة لبنانيــة عــن كل يــوم تأخيــر ،علــى ان تفــرض هــذه الغرامــة مــن قبــل الــوزارة بنـ ً
هيئــة االشــراف.
•يعاقــب المرشــح الــذي تجــاوز ســقف اإلنفــاق االنتخابــي بغرامــة تــوازي ثالثــة أضعــاف قيمــة التجــاوز لصالــح
ويحــال ملــف المرشــح الفائــز مــن قبــل الهيئــة إلــى المجلــس الدســتوري فــي هــذه الحالــة األخيــرة.
الخزينــةُ .

كيفية الطعن بقرارات هيئة اإلشراف على االنتخابات
القرارات القابلة
للطعن

•القــرارات التــي لهــا صفــة القــرار االداري النافــذ والضــار والقــرارات التــي تتصــف بالصفــة القضائيــة كقــرار البــت
فــي صحــة البيــان الحســابي الشــامل المقـ ّـدم مــن المرشــحين بعــد إعــان النتائــج الرســمية.
لم ينص القانون على إعفاء االســتدعاء من محام او من الرســوم
علــى غــرار اســتدعاء الطعــن برفــض طلبــات الترشــيح الفرديــة

يقدم الطعن
من
ّ

•كل ذي صفة ومصلحة متضرر من القرار.

أين يقدم الطعن

•أمام مجلس شورى الدولة (كمرجع استئنافي للقرارات ذات الصفة القضائية).

مهلة تقديم الطعن

• 3أيام من تاريخ إبالغها أو نشرها.

قرار مجلس الشورى

يبت بالطعن خالل مهلة  3أيام من تقديم المراجعة.
•على مجلس الشورى أن ّ

المالحقة الجزائية بخصوص الجرائم المتعلقة باالنفاق والتمويل

(المادة  65من القانون االنتخابي رقم )2017/44
نوع الجرم

•جنحة

من يقدم الشكوى

•الشخص المتضرر

العقوبة
أين تقدم الشكوى

•الحبــس لمــدة أقصاهــا  6أشــهر وغرامــة تتــراوح بيــن  50مليــون ليــرة لبنانيــة و 100مليــون ليــرة لبناينــة (أو باحــدى
هاتيــن العقوبتين).
•يمكــن تقديــم شــكوى أو إخبــار بخصــوص المخالفــات المتعلقــة بالتمويــل واالنفــاق االنتخابييــن التــي ينطبــق
عليهــا وصــف الجــرم الجزائــي الــى النيابــة العامــة االســتئنافية أو بموجــب شــكوى مباشــرة أمــام القاضــي
المنفــرد الجزائــي .كمــا تحيــل هيئــة االشــراف علــى االنتخابــات هــذه المخالفــات الــى النيابيــة العامــة المختصــة،
ـاء علــى شــكوى مقدمــة اليهــا.
تلقائيـ ًـا أو بنـ ً
يجــدر االســتعانة بمحــام لتقديــم الشــكوى أمــام القاضــي
المنفــرد الجزائــي ،بينمــا يمكــن تقديــم شــكوى أو
اخبــار الــى النيابــة العامــة بــدون االســتعانة بمحــام

مرور الزمن

• 6أشــهر مــن تاريــخ إعــان نتائــج االنتخابــات (ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى بــدون مماطلــة للتــذرع بهــا
بينــة) عنــد االقتضــاء لــدى الطعــن فــي صحــة االنتخــاب امــام المجلــس الدســتوري).
كوســيلة اثبــات (بــدء ّ

طرق الطعن

•يطعن بقرار القاضي المنفرد الجزائي أمام محكمة استئناف الجنح.

مالحظة هامة
من الممكن أن تؤثر المخالفات المبينة في هذا القسم أيضا على صحة االنتخاب.
(للمزيد راجع الجزء المتعلق بالطعن بصحة االنتخابات).

5
للمزيد راجع
المواد  9الى  23من القانون االنتخابي رقم
( 2017/44هيئة االشراف على االنتخابات)
المواد  56الى  67من القانون االنتخابي رقم
( 2017/44التمويل واالنفاق االنتخابي)
المادة  331من قانون العقوبات

الشكاوى المتعلقة بالحملة
االنتخابية :اإلعالم واإلعالن
االنتخابي
المعنيون

لالستعالم
والشكاوى

•الناخب/ة*

•هيئة اإلشراف على اإلنتخابات

•المرشح/ة*

* الالئحة االنخابية (بشخص مفوضها)
* يشترط توافر الصفة والمصلحة
لالدعاء امام المحكمة

•قوى األمن

المرجع المختص
•هيئة االشراف على اإلنتخابات
•النيابة العامة االستئنافية
•محكمة المطبوعات
•القاضي المنفرد الجزائي

فترة الحملة االنتخابية
تبــدأ مــن تاريــخ فتــح بــاب الترشــيح وتنتهــي لــدى إقفــال صناديــق اإلقتــراع .مــع اإلشــارة الــى أنــه تنتهــي عمليـ ًـا هــذه الفتــرة بالنســبة الــى وســائل
االعــام واإلعــان عنــد بــدء فتــرة الصمــت اإلنتخابــي أي قبــل  24ســاعة مــن موعــد اإلنتخابــات.

االشراف على الحملة االنتخابية
إضافــة الــى مراقبــة التمويــل واالنفــاق خــال فتــرة الحملــة االنتخابيــة ،تقــوم هيئــة االشــراف علــى االنتخابــات بتنظيــم الدعايــة واإلعــان
وحــد القانــون
االنتخابييــن كمــا تراقــب التــوازن فــي الظهــور االعالمــي وعمليــات اســتطالع الــرأي وااللتــزام بفتــرة الصمــت االنتخابــي .وقــد ّ
الجديــد مفهــوم وســائل االعــام معرفـ ًـا عنهــا بأنهــا « كل وســيلة إعالميــة ،رســمية أو خاصــة ،مرئيــة أو مســموعة أو مطبوعــة أو مقــروءة أو
إلكترونيــة مهمــا كانــت تقنيتهــا» .فتتحقــق الهيئــة مــن تقيــد وســائل اإلعــام فــي لبنــان ،علــى اختالفهــا ،بالقوانيــن واألنظمــة التــي ترعــى
المنافســة االنتخابيــة .كمــا تتولــى الهيئــة التحقيــق الفــوري فــي أيــة شــكوى تقــدم مــن قبــل الالئحــة المتضــررة أو المرشــح المتضــرر وتتخــذ
قرارهــا بشــأنها إمــا مباشــرة (بتوجيــه تنبيــه ،الزامهــا ببــت اعتــذار ،الزامهــا بتمكيــن المرشــح المتضــرر ممــن ممارســة حــق الــرد) ،وإمــا عبــر إحالــة
الوســيلة المخالفــة الــى محكمــة المطبوعــات.

أبرز قواعد االعالم واالعالن اإلنتخابي كما نص عليها
القانون اإلنتخابي رقم 2017/44
موجب الحياد لإلعالم
الرسمي والخاص

•علــى اإلعــام الرســمي أن يلتــزم موقــف الحيــاد فــي جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة وأال يدعــم مرشـ ً
ـحا أو
الئحــة علــى حســاب مرشــح آخــر أو الئحــة أخــرى.
•علــى وســائل االعــام الخاصــة احتــرام حريــة التعبيــر عــن مختلــف اآلراء والتيــارات الفكريــة فــي جميــع برامجهــا،
بمــا يضمــن العدالــة والتــوازن والحيــاد فــي المعاملــة بيــن المرشــحين وبيــن اللوائــح .ال يجــوز أن تعلــن التأييــد
ألي مرشــح أو الئحــة انتخابيــة .ويجــب عليهــا التفريــق الواضــح فــي نشــراتها االخباريــة وبرامجهــا السياســية بيــن
الوقائــع والحقائــق مــن جهــة وبيــن اآلراء والتعليقــات مــن جهــة أخــرى.
•علــى وســائل االعــام الرســمية والخاصــة التقيــد بالتوصيــات الملزمــة الصــادرة عــن هيئــة االشــراف بمــا يضمــن
العدالــة والتــوازن والحيــاد فــي المعاملــة بيــن المرشــحين وبيــن اللوائــح.

االعالنات مدفوعة
األجر

•يمنــع علــى وســائل اإلعــام واإلعــان التــي لــم تتقــدم بتصريــح للهيئــة ضمــن المهلــة المحــددة القيــام بــأي
نشــاط إعالنــي أو دعائــي يتعلــق باالنتخابــات خــال كامــل فتــرة الحملــة االنتخابيــة.
صراحــة لــدى بثهــا إلعالنــات انتخابيــة ،أن هــذه
ً
•يجــب علــى وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة أن توضــح
اإلعالنــات مدفوعــة األجــر ،وأن تحــدد الجهــة التــي طلبــت بثهــا.

موجبات وسائل اإلعالم

المرئي والمسموع

والمرشحين واللوائح

•االمتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
•االمتنــاع عــن بــث كل مــا يتضمــن إثــارة للنعــرات أو تحريضـ ًـا علــى ارتــكاب أعمــال العنــف أو الشــغب أو تأييـ ً
ـدا
لالرهــاب أو الجريمــة أو األعمــال التخريبيــة.
•االمتنــاع عــن بــث كل مــا مــن شــأنه أن يشــكل وســيلة مــن وســائل الضغــط أو التخويــف أو التخويــن أو التكفيــر
أو التلويــح بالمغريــات أو الوعــد بمكاســب ماديــة أو معنويــة.
•االمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.
•االمتناع عن نقل أو إعادة بث اي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعاله.

استطالعات الرأي
وفترة الحظر

 10أيام قبل يوم
االنتخاب

فتــرة الصمــت لوســائل
االعالمالمرئيوالمسموع
الرســمي والخــاص

•تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطالع الرأي وأصول نشر وبث وتوزيع نتائجها.
•خــال العشــرة أيــام التــي تســبق يــوم االنتخــاب ولغايــة إقفــال جميــع صناديــق االقتــراع يحظــر نشــر أو بــث أو
توزيــع جميــع اســتطالعات الــرأي والتعليقــات عليهــا.
•يحــق للهيئــة اتخــاذ اجــراءات بحــق مؤسســات اســتطالعات الــرأي او اي شــخص آخــر يخالــف الشــروط المحــددة
الســتطالعات الــرأي (توجيــه تنبيــه ،االلتــزام ببــث اعتــذار أو تصحيــح عبــر وســائل اإلعــام ،غرامــة ماليــة تتــراوح
بيــن عشــرة مالييــن وخمســة وعشــرين مليــون ليــرة لبنانيــة تفــرض بموجــب أمــر تحصيــل يصــدر عــن وزارة
ـاء علــى طلــب الهيئــة) .وتضاعــف هــذه الغرامــة فــي حــال وقــوع المخالفــة خــال فتــرة
الداخليــة والبلديــات بنـ ً
الصمــت االنتخابــي.
ـداء مــن الســاعة الصفــر لليــوم الســابق ليــوم االنتخابــات ولغايــة إقفــال صناديــق االقتــراع ،يحظــر علــى جميــع
•ابتـ ً
وســائل اإلعــام بــث أي إعــان أو دعايــة أو نــداء انتخابــي مباشــر باســتثناء مــا يصعــب تفاديــه مــن صــوت و/أو
صــورة لــدى التغطيــة المباشــرة لمجريــات العمليــة االنتخابيــة.

مالحقة المخالفات المتعلقة باالعالم واالعالن

(المادة  81من القانون االنتخابي رقم )2017/44
نوع الجرم
من يقدم الشكوى
أين تقدم الشكوى
مهلة تقديم الشكوى

•مخالفة
•الشخص المتضرر
•النيابة العامة بناء لشكوى المتضرر أو من تلقاء نفسها
•تقدم الشكوى الى النيابة العامة

• 3أشهر

مــن الممكــن تقديــم شــكوى أو اخبــار الــى
النيابــة العامــة دون االســتعانة بمحــام

األصول

ـاء علــى إحالــة هيئــة االشــراف .كمــا يعــود
•تالحــق النيابــة العامــة الوســيلة المخالفــة أمــام محكمــة المطبوعــات بنـ ً
للنيابــة العامــة حــق المالحقــة تلقائيـ ًـا أو بنــاء علــى شــكوى المتضــرر .ولوســيلة اإلعــام المشــكو منهــا أن تقــدم
إلــى المحكمــة مذكــرة فــي مهلــة  24ســاعة مــن وقــت تبليغهــا .علــى محكمــة المطبوعــات أن تصــدر قرارهــا
فــي مهلــة  24ســاعة علــى األكثــر .ويعــود الــى محكمــة المطبوعــات اتخــاذ مــا تــراه مناسـ ً
ـبا مــن التدابيــر اآلتيــة:
 -فرض غرامة مالية على وسيلة اإلعالم المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية. -وقــف وســيلة اإلعــام المخالفــة عــن العمــل جزئيـ ًـا ،مــدة ال تتعــدى ثالثــة أيــام ،بحيــث يشــمل هــذا الوقــفجميــع البرامــج والنشــرات والمقابــات والنــدوات السياســية واإلخباريــة.
ـاال تامـ ًـا
•فــي حــال تكــرار المخالفــة وقــف وســيلة اإلعــام المخالفــة عــن العمــل كليـ ًـا وإقفــال جميــع برامجهــا إقفـ ً
لمــدة أقصاهــا ثالثــة أيــام.
•تكــون قــرارات االحالــة الــى محكمــة المطبوعــات غيــر قابلــة للطعــن أمــام مجلــس شــورى الدولــة ألي ســبب كان،
بحســب اجتهــاد مســتقر بهــذا الخصــوص ،لتعلقهــا بســير القضــاء العدلــي ،وهــي تخــرج بالتالــي عــن صالحيــة
القضــاء اإلداري.

طرق الطعن

•لــكل مــن النيابــة العامــة ووســيلة االعــام المحكــوم عليهــا أن تســتأنف القــرار أمــام محكمــة التمييــز فــي مهلــة
 24ســاعة تبــدأ بالنســبة للنيابــة العامــة مــن وقــت صــدوره وللمحكــوم عليهــا مــن وقــت تبليغــه.
•ال يوقــف اإلســتئناف تنفيــذ القــرار مــا لــم تتخــذ محكمــة التمييــز قـ ً
ـرارا بوقــف تنفيــذه فــي مهلــة  24ســاعة ،مــن
وقــت تقديــم الطعــن أمامهــا.

حق الرد
يمكن للمرشح اللجوء الى حق الرد:

•على وسائل اإلعالم بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة  24ساعة من بث الخبر المشكو منه.
ً
مخالفا للقوانين.
•ويحق لوسائل اإلعالم رفض بث الرد إذا كان

دعوى القدح والذم عبر وسائل النشر أمام محكمة المطبوعات
باالضافــة الــى مــا ورد اعــاه مــن أصــول موجــزة تضمــن وقــف المخالفــات ومعالجتهــا ضمــن مهــل ســريعة تأخــذ بعيــن االعتبــار الرزنامــة
االنتخابيــة ،يمكــن للشــخص المتضــرر وال ســيما المرشــح الــذي تعــرض للقــدح والــذم أن يتقــدم بدعــوى أمــام محكمــة المطبوعــات وفقــا للمــواد
 17الــى  21مــن قانــون المطبوعــات معطوفــة علــى المــواد  385ومــا يليهــا مــن قانــون العقوبــات.

الجرم

•القــدح أو الــذم المقتــرف بواســطة المطبوعــات (بمــا فيهــا وســائل االعــام المرئيــة والمســموعة وااللكترونية).

*تجــدر االشــارة الــى أن محكمــة التمييــز اعتبــرت ان الجرائــم الواقعــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومــن ضمنهــا
”الفايســبوك“ ،ليســت مــن اختصــاص محكمــة المطبوعــات وال تخضــع لقانــون المطبوعــات بــل لقانــون العقوبــات

وللمحاكــم العاديــة ألن النشــر يتــم علــى حســاب خــاص مــن دون ضوابــط وال تخضــع لشــروط قانــون المطبوعــات.

نوع الجرم

•جنحة

العقوبة

•الذم :يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة و/أو بالغرامة.

من يقدم الشكوى
أين تقدم الشكوى

•تقدم الشكوى مباشرة الى محكمة المطبوعات أو عبر قاضي التحقيق.

األصول

•ال يجوز التوقيف االحتياطي في جميع جرائم المطبوعات.
•إذا اقتضــت الدعــوى تحقيقـ ًـا قضائيـ ًـا فعلــى قاضــي التحقيــق أن يقــوم بــه وأن يحيــل القضيــة إلــى المحكمــة
فــي مهلــة ال تتجــاوز خمســة أيــام.
•علــى المحكمــة عندمــا تحــال القضيــة إليهــا مباشــرة أو بقــرار مــن المحقــق أن تبــدأ المحاكمــة فــي مهلــة خمســة
أيــام علــى األكثــر وأن تصــدر قرارهــا فــي مهلــة ٌأقصاهــا عشــرة أيــام مــن تاريــخ بــدء المحاكمــة.

طرق الطعن

ً
ـتئنافيا ) ضمــن مهلــة  10ايــام ،ام
•يطعــن بقــرار محكمــة المطبوعــات أمــام محكمــة التمييــز (بصفتهــا مرجعـ ًـا اسـ
ضمــن  5أيــام عــن طريــق االعتــراض.
•وعلــى محكمــة التمييــز أن تبــدأ بالمحاكمــة فــي مهلــة خمســة أيــام علــى األكثــر وأن تصــدر قرارهــا فــي مهلــة
أقصاهــا عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم طلــب التمييــز.
•على المحكمة أن تودع وزارة اإلعالم خالصة عن األحكام المبرمة.

•القدح :يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و/أو بالغرامة.
•الشخص المتضرر (طبيعي او معنوي)

مهلة تقديم الشكوى

• 3أشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان و 6أشهر للمقيمين في خارجه.

يجدر االستعانة بمحام

االستعالم والشكاوى
يمكــن ألي مواطــن االتصــال علــى الخــط الســاخن لالســتعالم والشــكاوى وللتبليــغ عــن المخالفــات الــى وزارة الداخليــة لكــي تتخــذ
االجــراءات المناســبة ،ال ســيما عنــد حصــول المخالفــات التاليــة:

مالحظة هامة
من الممكن أن تؤثر بعض المخالفات المبينة في هذا القسم أيضا على صحة االنتخاب.
(للمزيد راجع الجزء المتعلق بالطعن بصحة االنتخابات).

•لصق اعالنات انتخابية في غير االماكن المحددة لكل مرشح أو الئحة من قبل السلطة المحلية
•اســتخدام المرافــق العامــة والجامعــات والمــدارس الرســمية والخاصــة ودور العبــادة ،إلقامــة المهرجانــات واللقــاءات االنتخابيــة.
مــع االشــارة الــى أن هيئــة اإلشــراف أوضحــت أنــه يمكــن اســتعمال النــوادي الحســينية والقاعــات الملحقــة بالمســاجد والخليــات
االجتماعيــة وصالــون الكنيســة إذ ال تعتبــر أماكــن للعبــادة .كمــا يجــوز اســتعمال القاعــات العامــة والنــوادي التابعــة للبلديــة بالتســاوي
بيــن المرشــحين ولقــاء بــدل.
•توزيع أوراق اقتراع أو منشورات لمصلحة مرشح أو ضده على أبواب أو ضمن محيط مركز االقتراع.
•ال يجــوز لموظفــي الدولــة والمؤسســات العامــة ،ولموظفــي البلديــات واتحــادات البلديات اســتخدام النفوذ لمصلحة أي مرشــح أو الئحة.
كمــا يمكــن التواصــل مــع قــوى األمــن المتواجــدة فــي المــكان لوضــع حــد للمخالفــة واتخــاذ التدابيــر الالزمــة.
للمزيد راجع
المواد  68الى  83من القانون االنتخابي رقم 2017/44
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المواد  17الى  21من قانون المطبوعات
المواد  28الى  30من قانون العقوبات
المادة  376من قانون العقوبات

للمزيد من المعلومات

ً
عمال بالمادة  376من قانون العقوبات.
جزائيا في حال استخدام نفوذهم لمصلحة أي مرشح أو الئحة
يمكن مالحقة موظفي الدولة
ً

نوع الجرم

•جنحة

من يقدم الشكوى

•الشخص المتضرر

العقوبة

•يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ثــاث ســنوات وبالغرامــة مــن عشــرين ألــف إلــى مائتــي ألــف ليــرة (المــادة 376
عقوبات).
•يعاقــب الموظــف عــام أو العامــل أو المســتخدم فــي الدولــة الــذي اســتخدم ســلطته للتأثيــر فــي اقتــراع أحــد
اللبنانييــن بالتجريــد المدنــي (المــادة  332عقوبــات).

أين تقدم الشكوى

•يمكــن تقديــم شــكوى أو إخبــار الــى النيابــة العامــة االســتئنافية أو شــكوى مباشــرة أمــام القاضــي المنفــرد
الجزائــي

مرور الزمن

• 3ســنوات (ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى بــدون مماطلــة للتــذرع بهــا كوســيلة اثبــات عنــد االقتضــاء لــدى
الطعــن فــي صحــة االنتخــاب امــام مجلــس شــورى الدولــة)

طرق الطعن

•يطعن بقرار القاضي المنفرد الجزائي أمام محكمة استئناف الجنح

يجدر االستعانة بمحام

٦

الشكاوى الناشئة
عن يوم االقتراع
المعنيون
•المرشح/ة و المندوب/ة
•الناخب/ة
مفوضها)
*الالئحة االنتخابية (بشخص
ّ

لالستعالم
والشكاوى
•غرفة العمليات المركزية عبر
الخط الساخن 1766
•رئيس القلم
•قوى األمن
•المراقبون االنتخابيون

المرجع القضائي
•النيابة العامة االستئنافية
•القاضي المنفرد الجزائي

تبــدأ عمليــات االقتــراع فــي كل لبنــان فــي الســاعة الســابعة صباحـ ًـا وتنتهــي فــي الســاعة التاســعة عشــرة وتســتمر يومـ ًـا واحـ ً
ـدا ،يكــون دائمـ ًـا
يــوم األحــد (المــادة  87مــن القانــون رقــم  .)2017/44ويقســم يــوم االقتــراع علــى مرحلتيــن :مرحلــة االقتــراع ومرحلــة فــرز االصــوات وجمعهــا.
وقــد يتخلــل كل مــن هاتيــن المرحلتيــن شــوائب ومخالفــات شــتى قــد تؤثــر فــي نتيجــة االنتخابــات ،لــذا أحاطــت القوانيــن العمليــة االنتخابيــة
فــي يــوم االقتــراع بتنظيــم دقيــق لضمانــة حريــة االقتــراع وســريته وســامته .وألقــى القانــون مســؤولية واســعة علــى االدارة االنتخابيــة فــي
كل مــن هاتيــن المرحلتيــن ،فأولــى وزارة الداخليــة ورئيــس قلــم االقتــراع وهيئتــه صالحيــات واســعة لناحيــة تنظيــم عمليــة االقتــراع وضبــط
ً
دورا هامـ ًـا فــي عمليــات فــرز االصــوات وجمعهــا .وقــد رتّ ــب المشــترع
المخالفــات الــواردة بمناســبتها .كمــا تلعــب لجــان القيــد ،االبتدائيــة والعليــا،
عقوبــات جزائيــة علــى عــدد كبيــر مــن االنتهــاكات الحاصلــة فــي ذلــك اليــوم.

أبرز قواعد مركز وقلم االقتراع
من يحق له التواجد
داخل القلم

•ال يجــوز ألي مــن عناصــر القــوى األمنيــة التواجــد داخــل القلــم إال بطلــب مــن رئيــس قلــم االقتــراع وبصــورة
ً
وحصــرا ألجــل تأميــن ســامة العمليــة االنتخابيــة.
مؤقتــة
•ال يجــوز ألحــد أن يقتــرع إال إذا كان إســمه مقيـ ً
ـدا فــي الئحــة الشــطب العائــدة للقلــم ،أو إذا كان قــد اســتحصل
مــن لجنــة القيــد المختصــة علــى قــرار بقيــد إســمه قبــل  25آذار بعــد مراجعــة الــوزارة.

المعزل

ً
إلزاميا تحت طائلة بطالن العملية في القلم المعني.
•يعتبر وجود المعزل

الرموز داخل القلم

•تزال من داخل قلم االقتراع كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

المندوبون

والمراقبون

•يحــق لــكل مرشــح/ة ضمــن الئحــة ،أن ينتــدب لــه أو تنتــدب له/لهــا ناخبيــن مــن الدائــرة االنتخابيــة لدخــول قلــم
االقتــراع بمعــدل منــدوب واحــد ثابــت لــكل قلــم اقتــراع .كمــا يحــق لــه أو لهــا أن يختــار أو تختــار مندوبيــن متجوليــن
لدخــول جميــع االقــام فــي الدائــرة مــن بيــن الناخبيــن فــي هــذه األخيــرة وذلــك بمعــدل منــدوب واحــد لــكل
قلمــي اقتــراع فــي القــرى وبمعــدل منــدوب واحــد لــكل ثــاث أقــام اقتــراع فــي المــدن.
ً
وفقــا ألحــكام هــذا القانــون أن يدخلــوا ،فــي أي وقــت ،إلــى
•يحــق للمراقبيــن المعتمديــن مــن قبــل الــوزارة
أقــام االقتــراع لمراقبــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة.
•ال يحــق لرئيــس القلــم فــي أي حــال مــن األحــوال أن يمنــع المرشــحين أو مندوبيهــم والمراقبيــن المعتمديــن مــن
ممارســة حــق الرقابــة علــى األعمــال االنتخابيــة ،وال أن يطــرد أي منــدوب لمرشــح أو الئحــة اال إذا أقــدم علــى
اإلخــال بالنظــام بالرغــم مــن تنبيهــه وتدويــن هــذا التنبيــه فــي المحضــر.

منع النشاط االنتخابي

في محيط مركز

االقتراع

ويمنــع أي ترويــج
•تؤمــن القــوى المكلفــة باألمــن حفــظ النظــام علــى مداخــل مراكــز اإلقتــراع وفــي محيطهــاُ ،
انتخابــي ضمــن محيــط مركــز االقتــراع.

االستعالم والشكاوى
•عنــد حصــول مخالفــة داخــل قلــم االقتــراع ،يمكــن لــكل ناخــب/ة أو منــدوب/ة الطلــب الــى رئيــس القلــم تدويــن اعتــراض او تحفــظ او
مالحظــة فــي محضــر القلــم.
•كمــا يمكــن ألي مواطــن االتصــال بغرفــة العمليــات فــي وزارة الداخليــة علــى الخــط الســاخن لالســتعالم والشــكاوى وللتبليــغ عــن
مخالفــة القواعــد المتعلقــة بقلــم أو بمركــز االقتــراع لكــي يتــم اتخــاذ االجــراءات المناســبة.
•ويمكن التواصل مع قوى األمن المتواجدة لوقف المخالفات في محيط مركز االقتراع واتخاذ التدابير الالزمة.

مالحقة موظفي قلم االقتراع في حال اإلخالل بموجباتهم
باالضافــة الــى مــا ســبق ،يمكــن مالحقــة موظفــي االقتــراع اذا تخلفــوا بــدون عــذر مشــروع عــن االلتحــاق بمركــز قلــم اإلقتــراع أو عنــد االخــال
بالموجبــات المفروضــة عليهم/عليهــن وعــدم اتبــاع األصــول المحــددة فــي القانــون (المــادة  86مــن القانــون االنتخابــي رقــم .)2017/44

نوع الجرم

•جنحة

العقوبة

•الحبــس مــدة شــهر أو غرامــة قدرهــا مليــون ليــرة لبنانيــة فــي حــال التخلــف عــن االلتحــاق بالمركــز بــدون عــذر
مشــروع
•الحبــس مــن  3أشــهر الــى  3ســنوات أو بالغرامــة مــن مليــون الــى  3مالييــن فــي حــال أخــل رئيــس القلــم او
كاتبــه بالموجبــات القانونيــة.

1766
من يقدم الشكوى

•أحد المرشحين
•النيابة العامة
•رئيس لجنة القيد المختصة

أين تقدم الشكوى

•تقدم الشكوى الى النيابة العامة االستئنافية أو مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي.
ال تحتــاج المالحقــة فــي هــذه الحالــة إلــى
موافقــة اإلدارة التــي ينتمــي إليهــا الموظــف/ة
يجــدر االســتعانة بمحــام لتقديــم الشــكوى أمــام
القاضــي المنفــرد الجزائــي ،بينمــا يمكــن تقديــم شــكوى
أو اخبــار الــى النيابــة العامــة دون االســتعانة بمحــام

مرور الزمن

• 3ســنوات (ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى بــدون مماطلــة للتــذرع بهــا عنــد االقتضــاء كوســيلة اثبــات فــي
حــال الطعــن فــي صحــة االنتخــاب امــام المجلــس الدســتوري)

طرق الطعن

•يطعن بقرار القاضي المنفرد الجزائي أمام محكمة استئناف الجنح.

مالحقة محاولة التأثير على االقتراع أو نتيجة االنتخاب
ً
جزائيا كل من حاول التأثير على االقتراع أو على نتيجة االنتخاب ،ال سيما:
يعاقب

• مــن قــام بفعــل مــن شــأنه أن يعــوق اللبنانــي عــن ممارســة حقوقــه أو واجباتــه المدنيــة (بالتهديــد والشــدة أو بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل االكــراه
الجســدي أو المعنــوي).
•مــن حــاول التأثيــر علــى اقتــراع احــد اللبنانييــن بقصــد إفســاد نتيجــة االنتخــاب العــام (عــن طريــق التخويــف أو العطايــا أو الوعــود )...ومــن قبــل بهــذه العطايــا
أو الوعود أو التمســها.
•كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين.
غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب.
•كل شخص ّ

نوع الجرم

•جنحة

من يقدم الشكوى

•الشخص المتضرر

العقوبة

•الحبــس مــن شــهر إلــى ســنة وغرامــة مــن مئــة ألــف ليــرة إلــى مليــون ليــرة بالنســبة الــى جرمــي اإلعاقــة مــن
ممارســة الحقــوق والواجبــات المدنيــة (المــادة  329ع ).ومحاولــة التأثيــر فــي اقتــراع أحــد اللبنانييــن بقصــد
إفســاد نتيجــة االنتخــاب العــام (المــادة  331ع).

مالحظة هامة
من الممكن أن تؤثر بعض المخالفات المبينة في هذا القسم أيضا على صحة االنتخاب.
(للمزيد راجع الجزء المتعلق بالطعن بصحة االنتخابات).

•الحبــس مــن شــهر يــن إلــى ســنتين بالنســبة الــى محاولــة تغييــر نتيجــة انتخــاب بالغــش (و إذا كان المجــرم مكلفـ ًـا
جمــع األصــوات أو أوراق االقتــراع أو حفظهــا أو فرزهــا أو القيــام بــأي عمــل آخــر متعلــق بانتخــاب عــام عوقــب
بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات -المــادة  333ع.).

أين تقدم الشكوى

•يمكــن تقديــم شــكوى أو إخبــار الــى النيابــة العامــة االســتئنافية أو شــكوى مباشــرة أمــام القاضــي المنفــرد
الجزائــي.

مرور زمن

بينــة) عنــد
• 3ســنوات (ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى بــدون مماطلــة للتــذرع بهــا كوســيلة اثبــات (بــدء ّ
االقتضــاء فــي حــال الطعــن فــي صحــة االنتخــاب امــام المجلــس الدســتوري).

طرق الطعن

•يطعن بقرار القاضي المنفرد الجزائي أمام محكمة استئناف الجنح.

يجــدر االســتعانة بمحــام لتقديــم الشــكوى أمــام القاضــي
المنفــرد الجزائــي ،بينمــا يمكــن تقديــم شــكوى أو
اخبــار الــى النيابــة العامــة بــدون االســتعانة بمحــام

للمزيد راجع
المواد  84الى  97من القانون االنتخابي رقم 2017/44
المواد  329الى  334من قانون العقوبات
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الطعن بصحة االنتخاب
المعنيون
•المرشح/ة الخاسر/ة

لالستعالم
والشكاوى
•مديرية الشؤون السياسية
والالجئين
•الخط الساخن 1766

المرجع القضائي
•المجلس الدستوري

يعتبــر المجلــس الدســتوري اللبنانــي القاضــي االنتخابــي بامتيــاز للنظــر فــي
النزاعــات الناشــئة عــن االنتخابــات النيابيــة فــي المرحلــة التــي تلــي إعــان

حــد
القانــون االنتخابــي فــي معــرض البــت فــي صحــة نيابــة مــا .وقــد ّ
المجلــس الدســتوري مــن صالحياتــه باقــراره عــدم صالحيتــه للنظــر فــي

النتائــج الرســمية .ويختــص فــي النظــر فــي صحــة االنتخــاب المطعــون فيــه

النزاعــات المتعلقــة باالنتخابــات النيابيــة اذا لــم تقتــرن بطلــب يرمــي الــى

ً
ـتثنائيا بفعــل انــه ال ينعقــد اال بعــد
وصدقيتــه ،غيــر أن اختصاصــه يبقــى اسـ

الطعــن فــي صحــة انتخــاب نائــب فائــز ،كمــا أقــر عــدم اختصاصــه للنظــر فــي

اعــان النتائــج .كمــا تنحصــر رقابتــه بالحالــة المعروضــة عليــه وينظــر فــي كل

طلــب إســترجاع التأميــن المالــي والحقــوق الشــخصية المتفرعــة عــن ابطــال

طعــن بحســب ظروفــه وخصوصيتــه .فهــو ال يحكــم علــى العمليــة االنتخابيــة

االنتخــاب.

برمتهــا ،بــل فــي صحــة وصدقيــة االنتخــاب المطعــون فيــه ،بحيــث تنحصــر
ّ

مفاعيــل قــراره بالفريقيــن المتخاصميــن .وهــذا مــا عـ ّـرف عنــه المجلــس بمبــدأ

ثنائيــة المحاكمــة.

تجــدر االشــارة الــى انــه مــن شــأن المخالفــات المذكــورة آنفــا ،والســيما
األعمــال التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى االقتــراع أو النتيجــة ،أن تــؤدي الــى
ابطــال االنتخابــات اذا كانــت حاســمة ومــن شــأنها ان تؤثــر علــى النتيجــة

يختــص المجلــس الدســتوري فــي النظــر فــي أهليــة المرشــح للنيابــة ،ومــدى

ً
(نظــرا لفــارق االصــوات بيــن الطرفيــن) .وهــذا مــا
النهائيــة لالنتخابــات

أن صالحيــة المجلــس للنظــر فــي أهليــة
توافــر الشــروط القانونيــة فيــه .غيــر ّ

يسـ ّـمى بقاعــدة المخالفــة الحاســمة الــذي أقـ ّـره اجتهــاد القضــاء االنتخابــي.

الترشــيح ال تنعقــد فــي المرحلــة التمهيديــة لالنتخابــات ،بعــد فتــح بــاب

الترشــيحات ،بــل تنعقــد بشــكل اســتثنائي وعلــى ســبيل الدفــع ،بمعــرض
النظــر فــي صحــة انتخــاب نائــب فائــز.
وال يختــص المجلــس الدســتوري بالنظــر فــي األعمال التمهيديــة لالنتخابات،
اال فــي حــال كانــت االخطــاء والمخالفــات المشــكو منهــا مقصــودة بنتيجــة
أعمــال تزويــر او غــش ومــن شــأنها التأثيــر علــى نزاهــة االنتخابــات .كمــا أعلــن
المجلــس عــن عــدم اختصاصــه ،كقضــاء انتخابــي ،للنظــر فــي دســتورية

ً
مبدئيــا بعيــن االعتبــار المخالفــات (الجزائيــة
ال يأخــذ المجلــس الدســتوري
وغيرهــا) المذكــورة آنفــا اذا لــم يقــم المســتدعي باتخــاذ تدابيــر مســبقة
مثــا  ،او تدويــن تحفــظ او
بشــأنها كتقديــم شــكوى بالجرائــم الجزائيــة
ً
مالحظــة او اعتــراض علــى المحاضــر بشــأنها.

من يقدم الطعن

•المرشح/ة الخاسر/ة ً
(ايا كانت مرتبته).

المستدعى بوجهه

•المرشح/ة الفائز/ة (او عدة فائزين) في الدائرة عينها .

أين يقدم الطعن

•يقــدم الطعــن فــي صحــة النيابــة الــى رئاســة المجلــس الدســتوري بموجــب اســتدعاء يسـ ّـجل فــي قلــم المجلــس
الدستوري .

مهلة تقديم الطعن

يوما تلي تاريخ إعالن نتائج اإلنتخاب.
•ً 30

قرار المجلس
الدستوري

•علــى المجلــس ان يفصــل بالطعــن خــال مهلــة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ ورود تقريــر العضــو المقــرر المكلــف
مــن رئيــس المجلــس (علــى اال يتعــدى وضــع التقريــر  3أشــهر مــن تاريــخ التكليــف).

يجدر االســتعانة بمحام
مراجعة الطعن معفاة من الرســوم

•تتمتــع قــرارات المجلــس الدســتوري الصــادرة بالطعــون االنتخابيــة بقــوة القضيــة المحكمــة الملزمــة للمحاكــم
العدليــة واإلداريــة كافــة ولجميــع إدارات الدولــة بحيــث يتقــرر مصيــر الشــكوى والمالحقــة الجزائيــة علــى القــرار
المذكــور.
•اذا تضمــن القــرار إبطــال نيابــة احــد المنتخبيــن يمتنــع علــى مــن ابطلــت نيابتــه مواصلــة مشــاركته فــي اعمــال
المجلــس النيابــي كمــا تصبــح جميــع المبــادرات التــي كان قــد اتخذهــا كأنهــا لــم تكــن مــا لــم يتبنهــا احــد النــواب
(المــادة  15مــن النظــام الداخلــي للمجلــس النيابــي).

للمزيد راجع
المادة  19من الدستور
المواد  23الى  31من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 1993/250
المواد  45الى  53من النظام الداخلي للمجلس الدستوري
(القانون رقم )2000/243
المادة  -65فقرة ( )6من القانون رقم 2017/44
المادتان  14و 15من النظام الداخلي للمجلس النيابي

المراجع القانونية
•قانون إنتخاب مجلس النواب (قانون رقم )2017/44
•قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 1993/250
•النظام الداخلي للمجلس الدستوري (القانون رقم )2000/243
•قانون المطبوعات
•قانون العقوبات
•قانون أصول المحاكمات الجزائية
•نظام مجلس شورى الدولة (المرسوم رقم )1975/10434

تــم اعــداد هــذا الدليــل مــن قبــل مشــروع دعــم االنتخابــات اللبنانيــة التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي والممــول مــن اإلتحــاد األوروبــي والوكالــة
األميركيــة للتنميــة الدوليــة ،بالتعــاون مــع المحاميــة ميــراي نجــم شــكرالله.

يعتبــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي شــبكة التنميــة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة
وهــو يدعــو إلــى التغييــر وإلــى تحقيــق نفــاذ البلــدان إلى المعرفــة والخبرة والمــوارد من
أجــل مســاعدة الشــعوب علــى التمتــع بحيــاة أفضل.
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يهــدف "مشــروع دعــم اإلنتخابــات اللبنانيــة" التابــع لـ"برنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي"
إلــى تعزيــز قــدرات أصحــاب المصلحــة مــن أجــل إجــراء إنتخابــات شــفافة وشــاملة فــي
لبنــان .ويســعى المشــروع إلــى تأميــن مســاعدة تقنيــة ودعــم إستشــاري مــن خــال
مقاربــة ترتكــز علــى المكونــات التاليــة )1 :تنظيــم وإدارة اإلنتخابــات )2 ،اإلشــراف علــى
اإلنتخابــات )3 ،تثقيــف الناخبيــن )4 ،حــل النزاعــات االنتخابيــة )5 ،مشــاركة المــرأة فــي
االنتخابــات.
إن مشــروع دعــم اإلنتخابــات اللبنانيــة ممـ ّـول مــن اإلتحــاد األوروبــي والوكالــة األميركيــة
للتنميــة الدولية.
@UNDPLEAP

@UNDPLEAP
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