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االنتخابات البلدية واالختيارية يف العام  2016مناسبة ليجدد املواطن اللبناين التعبري عن رأيه وخياراته ترشحا
وانتخابا ،وليشارك يف ادارة شؤونه املحلية.
كام أن هذه العملية تهدف اىل تفعيل التنمية املحلية كونها تتجاوز البعد املناطقي لتأخذ وظيفة وطنية أكرث
املوسعة.
شموال ولتشكل قاعدة انطالق نحو الالمركزية االدارية ّ
لذلك تسعى وزارة الداخلية والبلديات اىل تأمني أفضل الظروف االدارية واللوجستية والتنظيمية .ويف هذا
االطار تضع يف ترصف جميع املعنيني ،من مشاركني ومرشفني عىل هذه العملية االنتخابية ،كل التسهيالت
املمكنة ،ومن بينها هذا الدليل الشامل الذي نأمل أن يساعد عىل االلتزام بأقىص درجات الحيادية والشفافية.
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نهاد املشنوق
وزير الداخلية والبلديات
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أصول الترشيح
أو ً
ال اإلنتخابات البلدية:
األحكام الواردة يف املادة  / 25 /من القانون رقم :97/665

 .2ال يقبل الرتشيح إال إذا كان املرشح ناخباً مدوناً إسمه يف القامئة االنتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب يف ان يكون
عضواً يف مجلسها ،وأودع تأميناً قدره خمسامية ألف لرية لبنانية ،وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية
املنصوص عنها يف املرسوم اإلشرتاعي رقم ( 77/118قانون البلديات).
 .3يعطي القامئقام أو املحافظ إيصاالً يثبت تقديم طلب الرتشيح وعىل هذا األخري وخالل ثالثة أيام من تقديم
طلب الرتشيح أن يصدر قراراً معل ًال بقبول الطلب أو برفضه ،وإال اعترب سكوته بانقضاء هذه املدة قراراً ضمنياً
بالقبول .يعلق قرار قبول أو رفض الرتشيح فور صدوره عىل باب دار القامئقامية أو املحافظة ،وينظم بهذا األمر
محرضاً يوقعه املوظف املختص.
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الفصل االول

 .1عىل كل من يرغب يف ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ،ان يقدم اىل مركز القامئقامية أو املحافظة يف مركز املحافظة
قبل موعد االنتخابات بعرشة أيام عىل األقل ،ترصيحاً مسج ًال لدى الكاتب العدل ينطوي عىل اسمه وعىل اسم
البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها .عىل أن يستويف الكاتب العدل رس ًام مقطوعاً مقداره عرشة آالف لرية لبنانية
عن كل ترصيح.

 .4يحق للمرشح خالل مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القايض برفض ترشيحه ،مراجعة مجلس شورى الدولة،
باستدعاء غري خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى ،وعىل املجلس أن يفصل باالعرتاض نهائياً بخالل مهلة خمسة أيام
من تاريخ تسجيله يف قلم املجلس وإال اعترب ترشيحه مقبوالً.
 .٥تنرش أسامء املرشحني الذين قبلت طلبات ترشيحهم بال إبطاء عىل باب البلدية التي رشحوا انفسهم فيها.
 .٦يعاد التأمني لصاحب العالقة إذا رجع عن ترشيحه بترصيح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم اىل القامئقامية أو
املحافظة قبل موعد االنتخاب بخمسة أيام عىل األقل.
األحكام الواردة يف املادة  / ٢٦ /من القانون رقم :97/665
 .1إذا كان عدد املرشحني موازياً لعدد األعضاء املطلوب انتخابهم ،وانقضت مدة الرتشيح ،فاز هؤالء املرشحون
بالتزكية ،ويعلن عن ذلك بقرار من املحافظ أو القامئقام ،أما إذا مل يبلغ عدد املرشحني عدد االعضاء املطلوب
انتخابهم عند اقفال مدة الرتشيح أو إذا أدى ذلك اىل رجوع مرشحني عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة
تقدم قبل االقرتاع بثالثة أيام.
 .2يعاد التأمني للمرشح إذا فاز باالنتخابات أو نال  ٪٢٥من أصوات املقرتعني عىل األقل.
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ثانيًا اإلنتخابات االختيارية:
األحكام الواردة يف املادة  / ٣٣ /من القانون رقم :97/665
 .1عىل كل من يرغب يف ترشيح نفسه ملنصب مختار أو لعضوية الهيئة االختيارية يف البلدات والقرى ولوظيفة
مختار يف األحياء ،أن يقدم اىل القامئقامية أو املحافظة يف مركز املحافظة ،قبل موعد االنتخاب بعرشة أيام عىل األقل،
ترصيحاً مسج ًال لدى كاتب العدل ينطوي عىل اسمه وعىل اسم القرية أو الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيها عىل
ان يستويف الكاتب العدل رس ًام مقطوعاً مقداره عرشة آالف لرية لبنانية عن كل ترصيح.
 .2ال يقبل طلب الرتشيح إال إذا كان املرشح ناخباً مدوناً اسمه يف القامئة االنتخابية الخاصة بالقرية أو املدينة التي
يرغب يف أن يكون مختاراً أو عضواً يف الهيئة االختيارية فيها أو الحي الذي يرغب يف ان يكون مختاراً فيه ،وأودع
تأميناً قدره خمسامية ألف لرية لبنانية ،وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو يف الهيئة االختيارية املنصوص عليها
يف قانون املختارين الصادر بتاريخ . 1947/11/27
 .3يعطي القامئقام أو املحافظ إيصاالً يثبت تقديم طلب الرتشيح ،وعىل هذا األخري وخالل ثالثة أيام من تقديم
طلب الرتشيح أن يصدر قراراً معل ًال بقبول الطلب أو برفضه ،وإال اعترب سكوته ،بانقضاء هذه املدة قراراً ضمنياً
بالقبول ،يع ّلق قرار قبول أو رفض الرتشيح ،فور صدوره ،عىل باب دار القامئقامية أو املحافظة ،وينظم بهذا األمر
محرض يوقعه املوظف املختص.
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 .4يحق للمرشح خالل مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القايض برفض ترشيحه ،مراجعة مجلس شورى الدولة،
باستدعاء غري خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى .وعىل املجلس أن يفصل باالعرتاض نهائياً خالل مهلة خمسة أيام
من تاريخ تسجيله يف قلم املجلس.
 .٥تنرش أسامء املرشحني الذين قبلت طلبات ترشيحهم بال إبطاء يف القرى واألحياء املرشحني فيها.
 .٦يعاد التأمني لصاحب العالقة إذا رجع عن ترشيحه بترصيح مسجل لدى الكاتب العدل ،يقدم اىل القامئقامية أو
املحافظة قبل موعد االنتخاب بخمسة أيام عىل األقل.
األحكام الواردة يف املادة رقم  / ٣٥ /من القانون رقم :97/665
 .1إذا كان عدد املرشحني موازياً لعدد األعضاء املطلوب انتخابهم وانقضت مدة الرتشيح ،فاز هؤالء املرشحون
بالتزكية ،ويعلن عن ذلك بقرار من املحافظ أو القامئقام ،أما إذا مل يبلغ عدد املرشحني عدد األعضاء املطلوب
انتخابهم عند إقفال مدة الرتشيح أو إذا أدى ذلك اىل رجوع مرشحني عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة
تقدم قبل االقرتاع بثالثة أيام.
 .2يعاد التأمني للمرشح إذا فاز باالنتخابات أو نال  ٪٢٥من أصوات املقرتعني عىل األقل.
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أحكام خاصة باالنتخابات البلدية واالختيارية

يكون ّ
كل من رئييس قلمي االقرتاع مسؤوالن عن إجراءات العملية االنتخابية التي ُع ِّينَا إلدارتها ،ويتعاون الرئيسان
للتأكد من أن الناخب ال يدمغ إصبعه قبل أن يص ّوت يف العمليتني اإلنتخابيتني.
يف حال إجراء انتخابات بلدية واختيارية معاً ويف املكان نفسه ،يكون عىل رئييس القلمني ،البلدي واالختياري ،أن
يتعاونا ،عند التحضري للعد ،للتأكد من أن عملية العد واضحة ومنفصلة لكل عملية انتخاب.

11

الفصل الثاني

ُتجرى االنتخابات البلدية واالختيارية يف األيام نفسها ويف قلمي االقرتاع نفسه يف املناطق التي تشهد عمليتي انتخاب
بلدية واختيارية معاً .ويكون قلمي االقرتاع املخصصان لكل من العمليتني االنتخابيتني يف الغرفة نفسها .يف هذه
الحال ،يكون عىل رئيس القلم وموظفي االقرتاع الخاصني بكل عملية انتخابية أن يتعاونوا لتجنّب أي التباس بني
الناخبني والحرص عىل حسن سري العمل يف قلم االقرتاع.

اللوازم االنتخابية
يتلقى رئيس وكاتب قلم االقرتاع الوثائق واملواد االنتخابية التالية من مركز القضاء:

الوثائق
ظروف رسمية ممهورة
ظروف رسمية غري ممهورة ( %20من مجموع عدد الناخبني)
قوائم الناخبني
لوائح الشطب
محرض قلم االقرتاع
الئحة املرشحني
ورقة فرز أصوات املرشحني
بيان األصوات
إستامرة إعالن نتيجة االقرتاع
قانون االنتخاب النيايب والبلدي واالختياري

دليل قلم االقرتاع
قرار دعوة الهيئات الناخبة
قرار وزارة الداخلية حول توزيع أقالم االقرتاع
يف الدائرة االنتخابية
قرار تعيني رئيس وكاتب القلم مع استخدام السيارة
شارات هيئة قلم االقرتاع
ملصقات انتخابية
الفتة قلم االقرتاع
الثياب الخاصة برئيس القلم والكاتب
مغلفات التوضيب
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اللوازم
صندوق اقرتاع شفاف
أقفال صندوق االقرتاع
قوارير الحرب الخاص
قبل يوم االنتخابات ،تس ّلم الوزارة إىل أقالم االقرتاع:
معزل االقرتاع
التلفزيون والكامريا وتوابعهام
مولد كهربايئ
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إجراءات يوم االنتخابات
يوم االنتخابات ،يحرض رئيس القلم مع الكاتب عند الساعة السادسة لتحضري العملية االنتخابية.
يرتدي رئيس القلم والكاتب الزّي الرسمي والق ّبعة الرسم ّية «النتخابات .»٢٠١٦
يعاقب كل موظف ،تخلف بدون عذر مرشوع عن االلتحاق مبركز قلم االقرتاع الذي ُع ّي فيه رئيساً أو كاتباً،
بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون لرية لبنانية.
يتألف نصاب هيئة قلم االقرتاع خالل العملية االنتخابية من رئيس قلم االقرتاع وعضوين عىل األقل
من هيئة القلم .يف حال وجود أقل من  3أشخاص ،يبارش رئيس القلم بإجراء العملية االنتخابية.
يحل ّ
ميكن للكاتب أن ّ
محل رئيس قلم االقرتاع إذا تغ ّيب هذا األخري مؤقتاً ومل يتمكن من القيام مبهامه.
ال يجوز ألي مراقب أو مندوب مرشح أو ممثل لوسيلة إعالم ،مهام كان الظرف ،أن يستدعى للمساعدة يف
العملية االنتخابية.
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تحضير أقالم االقتراع

يقوم رئيس قلم االقرتاع والكاتب بالتايل:
يع ّلق عىل مدخل قلم االقرتاع:
نسخة عن قوائم الناخبني
نسخة عن قرار الوزارة القايض بانشاء قلم االقرتاع وتحديده
الطاولة رقم 1
 .١نسخة عن قوانني االنتخابات
النيابية والبلدية واالختيارية
 .٢الئحة بأسامء مندويب املرشحني
 .٣محرض قلم االقرتاع

يع ّد الطاوالت ويضع عليها املواد التالية (انظر إىل رسم قلم االقرتاع):

3

2
1

4

7

5

15

6

الطاولة رقم 2
 .٤نسخة عن لوائح الشطب
 .٥ظروف رسمية ممهورة
 .٦صندوق اقرتاع شفاف
 .٧قوارير الحرب الخاص

ي ّعد معزل االقرتاع (واحد عىل األقل لكل قلم اقرتاع)
يعلق الئحة املرشحني
يضع أوراق االقرتاع البيضاء
يضع أقالم حرب ناشف
يضع الفتة رمز «انتخابات  »٢٠١٦عىل الطاولة ويعلق الفتة اإلرشادات حول مراحل االقرتاع عىل الحائط
يضع باقي اللوازم االنتخابية يف مكان آمن وراء الطاولة
يتأكد من إزالة كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان من قلم االقرتاع
يهيئ عدداً كافياً من الكرايس للمراقبني ومندويب املرشحني

16

قبل الشروع بعملية االقتراع

قبل الرشوع بعملية االقرتاع ،يقوم رئيس قلم االقرتاع مبا ييل:
 .1يختار معاونني اثنني من الناخبني الذين يعرفون القراءة والكتابة ،ويختار الناخبون
الحارضون معاونني آخرين من بني الناخبني الحارضين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
يتم تسجيل أسامء املعاونني األربعة يف محرض قلم االقرتاع.
إذا مل يتواجد يف قلم االقرتاع ما يكفي من الناخبني لتشكيل هيئة القلم ،يتابع رئيس القلم
التحضريات ويفتتح عملية االقرتاع.

يختار رئيس قلم االقرتاع معاونني اثنني من الناخبني

يختار الناخبون الحارضون معاونني آخرين من بني الناخبني الحارضين
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 .2يقفل صندوق االقرتاع :يفتح ويتأكد رئيس القلم ،أمام األشخاص املخولني التواجد داخل قلم االقرتاع ،من أن صندوق االقرتاع
فارغ ثم يقفله باستعامل ستة أقفال من البالستيك األبيض (تحمل األقفال كلها الرقم نفسه وهو رقم خاص بقلم االقرتاع)

 .3يع ّد الظروف الرسمية للتحقق من أن عددها يعادل عدد الناخبني
املسجلني يف قلم االقرتاع:
اللون األبيض لإلنتخابات البلدية
اللون األسمر لإلنتخابات اإلختيارية
18

عند الساعة السابعة صباحاً ،يعلن رئيس القلم افتتاح قلم االقرتاع حيث تجري
عملية االقرتاع لغاية الساعة السابعة مسا ًء.

19

اختياري

20

بلدي

تصميم قلم
االقتراع
21

مراحل عملية االقتراع

1

المرحلة األولى :ضبط وفود الناخبين

يقوم ّ
موظف قلم االقرتاع عند مدخل قلم االقرتاع مبا ييل:
التحقق من أن أصابع الناخب كلها ليست مدموغة بالحرب الخاص.
ُينع أي ناخب يكون حام ًال هذا الحرب عىل إصبعه من دخول قلم االقرتاع.
سؤال الناخب ّ
عم إذا كان يحمل وثائق التعريف الالزمة للمشاركة يف االنتخابات.
ُينع أي ناخب ال يحمل أي وثيقة تعريف معتمدة من دخول قلم االقرتاع.
السامح للناخبني بدخول قلم االقرتاع واحداً تلو اآلخر.
التحقق من وضع الناخبني املسنني وذوي االحتياجات
الخاصة واملرىض والحوامل وتوجيههم مبارشة إىل أول
ّ
الصف .الحرص عىل أال يتسبب الناخبون الذين ينتظرون
يف الصف بالفوىض.
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2

المرحلة الثانية :التأكد من الهوية

يقوم رئيس قلم االقرتاع مبا ييل:
يتحقق من أن الناخب ال يحمل الحرب عىل إصبعه.
ُينع أي ناخب يكون حام ًال هذا الحرب عىل إصبعه من االقرتاع.
يطلب من الناخب تقديم بطاقة الهوية أو جواز السفر العادي الصالح (األزرق أو األحمر).
ُينع أي ناخب ال يحمل وثيقة تعريف معتمدة من االقرتاع.
ال يحقّ للناخب التصويت عن غريه.
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يتحقق من اسم الناخب عىل لوائح الشطب.
يف حال وجود اختالف مادي بني االسم عىل لوائح الشطب من جهة وعىل بطاقة
الهوية أو جواز السفر من جهة اخرى ،ينظر رئيس القلم إىل رقم بطاقة الهوية
أو جواز السفر ،فإذا جاء الرقم مطابقاً ،يسمح للناخب باالقرتاع.
مسجلني كناخبني.
ال يحق للعسكريني وقوى األمن أن يص ّوتوا ولو كانوا ّ
يو ّقع عىل ظرف رسمي واحد ممهور لون أبيض لإلنتخابات البلدية ويس ّلمه للناخب.
أو يو ّقع عىل ظرف رسمي واحد ممهور لون أسمر لإلنتخابات اإلختيارية ويس ّلمه للناخب.
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يف حال نفذت الظروف الرسمية املمهورة من قلم االقرتاع (أو يف حال قوة قاهرة أو محاولة غش)،
يحق لرئيس القلم استعامل الظروف الرسمية غري املمهورة البديلة .يقوم رئيس القلم عندها
تسجل أسباب هذه الواقعة يف
مبهر خاتم قلم االقرتاع عىل هذه الظروف وتسجيل التاريخ عليهاّ .
محرض قلم االقرتاع.
إذا أتلف الرئيس أو الناخب الظرف خطأًُ ،يرفق هذا الظرف باملحرض مع ذكر سبب اإلتالف.
و ُيعطى الناخب ظرفاً مختوماً آخر.
يرشح للناخب أن عليه التوجه إىل داخل املعزل.
أي ناخب يرفض الدخول إىل املعزل ُينع من حق التصويت .يأخذ رئيس القلم الظرف ويرفقه
باملحرض ويد ّون هذه الواقعة يف املحرض.
سجل الواقعة يف الخانة املخصصة لها عىل الئحة الشطب.
إذا كان الناخب يستعني بناخب آخر للتصويتُ ،ت ّ
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3

المرحلة الثالثة :التصويت

يتوجب عىل الناخب اإلدالء بصوته داخل معزل االقرتاع ويدخل إىل هذا املعزل مبفرده.
لكن يحق لذوي االحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إىل من يساعدهم يف التصويت االستعانة
بناخب آخر ليعاونهم .ترشف هيئة قلم االقرتاع عىل عملية تصويت من يتلقون املساعدة.
(يتأكد رئيس القلم من أن الشخص الذي يساعد الناخب هو من اختيار هذا األخري)ُ .تد ّون
هذه الواقعة يف الئحة الشطب يف كل مرة يتلقى ناخب مساعدة يف التصويت.
يحق للناخب أن يص ّوت لعدد من املرشحني يساوي عدد املقاعد املخصصة لكل من املجلس البلدي أو املختار أو املجلس
اإلختياري.
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ميكن للناخب أن يختار األسامء من الئحة املرشحني املعلقة داخل املعزل .لدى الناخب خيارين للتصويت:
الخيار األول :ميكن للناخب تدوين أسامء املرشحني الذين يريد إنتخابهم عىل ورقة بيضاء متوفرة داخل املعزل.
إذا اختار الناخب أن يكتب أسامء املرشحني بنفسه عىل
ورقة بيضاء ،يحرص عىل كتابتها بوضوح وعىل كتابة اسم
املرشح كام ورد عىل الالئحة املعلقة داخل معزل االقرتاع.
الخيار الثاين :ميكن للناخب إستعامل ورقة إقرتاع جاهزة يحملها معه (بشكل مسترت)
إىل داخل قلم االقرتاع .إذا قرر الناخب إستعامل ورقة االقرتاع الجاهزة ،ميكنه أن يشطب
أسامء من ورقة االقرتاع الجاهزة وإضافة أسامء بديلة.
ال يحق للناخب أن يو ّقع عىل ورقة االقرتاع أو أن يضيف رمزاً أو عالمة تعريف.
ال يحق للناخب كتابة أي عبارات مشينة عىل ورقة االقرتاع.
عىل الناخب أن يطوي ورقة االقرتاع ويضعها داخل الظرف الرسمي ويغلقه بالصمغ
املوجود داخل املعزل.
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4

المرحلة الرابعة :االقتراع والدمغ بالحبر

يقوم رئيس قلم االقرتاع مبا ييل:
يتأكد من أن الناخب ص ّوت ً
فعل داخل معزل االقرتاع.
إذا تخ ّلف الناخب عن ذلك يأخذ رئيس القلم الظرف و ُيرفقه باملحرض ويد ّون الواقعة يف
املحرض (من دون أن يفتحه).
يتحقق من أن الناخب الذي يقرتب من صندوق االقرتاع يحمل الظرف الصحيح.
الظرف األبيض لإلنتخابات البلدية
الظرف األسمر لإلنتخابات اإلختيارية
يطلب من الناخب وضع الظرف يف صندوق االقرتاع.
ال أحد غري الناخب مخول بلمس الظرف أو وضعه داخل صندوق االقرتاع (باستثناء األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة الذين يحظون مبساعدة).
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ُيطلب إىل الناخب أن يوقع مقابل إسمه أو أن يبصم عىل الئحة الشطب (يف الخانة
املخصصة للتوقيع) يف حال كان ال يجيد القراءة والكتابة.
إذا تواجد يف الغرفة قلامن بلدي وإختياري ،عىل الناخب بعد االنتهاء من االقرتاع األول
والتوقيع عىل الئحة الشطب ،أن يتقدّم اىل القلم الثاين يف حال رغب باالقرتاع يف القلم
الثاين ليستلم من رئيسه ظرفاً ممهوراً آخر بلون آخر ومن ثم يتوجه مرة ثانية اىل معزل
االقرتاع ،بعدها يتقدّم ليضع الظرف املختوم يف الصندوق ويوقع أو يبصم عىل الئحة
شطب القلم الثاين.
يو ّقع رئيس القلم إىل جانب توقيع الناخب ( يف الخانة املخصصة لهذا التوقيع).
ُيطلب من الناخب دمغ ابهام يده اليرسى (أو إصبع بديل يف حال تع ّذر ذلك) بالحرب
الخاص كدليل عىل أنه أدىل بصوته.
ال بد من ّ
خض قارورة الحرب كل ساعة للحرص عىل بقاء الحرب سائ ًال.
ُيطلع الناخب أن الحرب ال يزول إال بعد  24ساعة عىل األقل.
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يصوت يف العمليتني
وعىل رئييس
قلمي االقرتاع أن يتعاونا للتأكد من ّأن الناخب ال يدمغ إصبعه قبل أن ّ
ّ
اإلنتخابيتني البلدي واإلختياري وأن ال يسمح له بالدخول اىل الغرفة م ّرة ثانية.
يطلب إىل الناخب مغادرة قلم االقرتاع (إال يف حال كان معاوناً لهيئة قلم االقرتاع أو مرشح أو مندوب مرشح
معتمداً ،أو إعالمياً معتمداً).
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األشخاص الذين يحق لهم الدخول الى قلم االقتراع
باإلضافة إىل هيئة قلم االقرتاع ،يحق لألشخاص التالني الدخول إىل قلم االقرتاع:
املرشحون ومندوبيهم املعتمدين (مندوب واحد ثابت عن كل مرشح أو الئحة ومندوب
واحد متجول لكل قلمي إقرتاع يف القرى ومندوب واحد متجول لكل خمسة أقالم يف املدن).
املراقبون املعتمدون من:
الجمعيات األهلية اللبنانية.
الهيئات الدولية وممثيل الدول واملوفدين من قبلها.
اإلعالميون املعتمدون
عىل املرشحني ومندوبيهم واملراقبني وممثيل وسائل اإلعالم إبراز وثائق اعتامدهم
لدخول قلم االقرتاع .يتم تسجيل أسامء مندويب املرشحني عىل الئحة مندويب املرشحني.
الزوار الحائزين عىل بطاقات اعتامد من وزارة الداخلية والبلديات.
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يحق للمراقبني املحليني والدوليني املعتمدين من قبل وزارة الداخلية دخول أقالم االقرتاع يف أي وقت ملراقبة تطورات العملية
االنتخابية .يجب عىل جميع املراقبني املحليني والدوليني االلتزام باألحكام واملبادئ واملعايري الواردة يف ميثاق الرشف الصادر عن
وزارة الداخلية.
عىل املرشحني ومندوبيهم واملراقبني وممثيل وسائل اإلعالم الترصف بحسب النظام يف كل األحوال من دون أي ّ
تدخل يف عملية
االقرتاع.
ال يحق لرئيس القلم أن مينع املرشحني ومندوبيهم واملراقبني املعتمدين من مامرسة حق البقاء داخل قلم االقرتاع بغية اإلرشاف
عىل عملية التصويت والفرز .ال ميكن طرد أي مندوب إال إذا أقدم عىل اإلخالل بالنظام بالرغم من تنبيه رئيس القلم له .يرتتب
عىل رئيس القلم أن ينظم محرضاً بالواقعة يذكر فيه الوقائع واألسباب ووقت حصولها ويوقع عليه مع سائر املندوبني الحارضين
ويرفع إىل لجنة القيد املختصة .هذا و ُتد ّون الواقعة يف محرض قلم االقرتاع.
كاف لهم.
يطلب إىل اإلعالميني االنرصاف يف حال عدم وجود مكان ٍ

الشكاوى واملالحظات خالل يوم االقرتاع

يد ّون رئيس القلم يف املحرض املالحظات أو الشكاوى املتعلقة بعملية االقرتاع والتي يتقدم بها األشخاص الذين يحق لهم دخول
أقالم االقرتاع مبا فيهم الناخبني.
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حفظ النظام في مراكز االقتراع
يتمتع رئيس القلم وحده بسلطة املحافظة عىل النظام داخل القلم.
إذا شعر رئيس قلم االقرتاع بأن حسن سري العملية االنتخابية مهدد ،ميكنه استدعاء قوى األمن إىل داخل قلم االقرتاع .بعد
عودة النظام ،يتوجب عىل القوى األمنية مغادرة قلم االقرتاع .يعلن رئيس القلم تعليق عملية االقرتاع ويد ّون سبب املشكلة
يف محرض قلم االقرتاع .بعد حل املشكلةُ ،تستَكمل عملية االقرتاع ويد ّون وقت استئناف االقرتاع.
تؤمن القوى املكلفة باألمن الحامية لكل قلم اقرتاع وتحافظ عىل النظام عىل
مدخل مركز االقرتاع ويف محيطهُ .ينع أي نشاط انتخايب أو دعايئ (مكربات
الصوت واملوسيقى الصاخبة واألعالم الحزبية واملواكب السيارة) ضمن محيط
مركز االقرتاع.
ُينع توزيع أوراق اقرتاع أو مناشري أو أي وثيقة أخرى دع ًام ملرشح أو ضده عىل
مداخل مراكز االقرتاع أو أي مكان ضمن محيط املركز تحت طائلة املصادرة مع
مراعاة كافة األحكام املنصوص عليها يف هذا الدليل.
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ختام عملية االقتراع
عند الساعة السابعة مسا ًء ،يتحقق رئيس القلم ما إذا كان ال يزال أي ناخب
ينتظر لإلدالء بصوته امام قلم االقرتاع .يف حال مل يكن أي ناخب باالنتظار،
يعلن رئيس القلم إغالق باب االقرتاع.
يحق للناخبني املتواجدين يف الباحة الداخلية ملركز االقرتاع باإلدالء بصوتهم.
يف حال متديد مهلة االقرتاع ،يشار إىل هذه الواقعة يف املحرض.
يسجل
يعلن رئيس القلم ختام عملية االقرتاع بعد أن يديل آخر ناخب بصوتهَ .
وقت إغالق باب االقرتاع فوراً يف املحرض.
بعد ختام عملية االقرتاع ،يطلب رئيس قلم االقرتاع من األشخاص غري املسموح
لهم بالتواجد يف قلم االقرتاع باملغادرة .ال ُيسمح بالبقاء داخل القلم إال لهيئة
القلم ومندويب املرشحني (الثابتني و/أو املتجولني) واملراقبني املعتمدين.
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اإلعداد لعملية الفرز والعد
يع ّد رئيس قلم االقرتاع (مبساعدة هيئة قلم االقرتاع) الغرفة لعملية الفرز:
ينظم ويجمع الطاوالت.
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يضع التلفزيون والكامريا بحيث يتمكن مندوبو املرشحني واملراقبني من رؤية الشاشة بوضوح.
يحدد مقاعد مندويب املرشحني واملراقبني.
يضع عىل الطاولة كل الوثائق والنامذج املستخدمة يف عملية الفرز:
ورقة فرز األصوات
لوائح الشطب
ورقة إعالن نتيجة االقرتاع املؤقتة
محرض االنتخاب (نسختني)
استامرة بيان األصوات
صندوق االقرتاع
ظروف التوضيب
الئحة املرشحني

يقوم رئيس قلم االقرتاع مبا ييل:
يحيص تواقيع الناخبني (أو الشطوبات) عىل الئحة الشطب ويذكر
عدد الناخبني اإلجاميل يف املحرض.
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يتحقق من أن الختم عىل صندوق االقرتاع سليم ويفتح صندوق االقرتاع بقطع األختام
بتأن للحؤول دون
البالستيكية الستة بواسطة مقص ويفرغ الصندوق عىل الطاولة ٍ
سقوط أي ظرف عىل األرض .يظهر رئيس القلم للموجودين أن صندوق االقرتاع فارغ.
يف حال وجدت أقفال الصندوق مكسورة (ألي سبب)
عند فتح صندوق االقرتاع ،يتم تبليغ لجنة القيد للحصول
عىل تعليامت إضافية يف هذا الشأن.
يحيص الظروف التي يف الصندوق ويد ّون عدد الظروف يف املحرض .يجب أن يكون
عدد الظروف مساوياً لعدد تواقيع الناخبني عىل الئحة الشطب.
إذا وجد فرقاً بني عدد الظروف وتواقيع الناخبني ،يتوجب
التحقق مرة أخرى من الظروف والتواقيع.
إذا بقي الفرق قامئاً ،يشري رئيس القلم يف املحرض إذا
كانت الظروف أكرث أو أقل عدداً من األسامء املشطوبة
عىل الئحة الشطب.
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الفرز والعد
يفتح الكاتب يف قلم االقرتاع الظروف واحدًا تلو اآلخر ويسلم أوراق االقرتاع إىل رئيس قلم االقرتاع.
إذا كان الظرف يحوي عالمة تعريف أو إساءة إىل ّ
مرشح أو أي شخص آخرُ ،يعترب الظرف مبا فيه
ورقة االقرتاع باط ًال.
إذا مل يكن الظرف يحمل الختم الرسمي ُيعترب الظرف مبا فيه ورقة االقرتاع باط ًال.
إذا مل يكن الظرف يحمل توقيع رئيس القلمُ ،يعترب الظرف مبا فيه ورقة االقرتاع باط ًال.
اذا احتوى الظرف أكرث من ورقة اقرتاع واحدة ،تعترب أوراق االقرتاع كلها باطلة.
ُتفرز الظروف وأوراق االقرتاع الباطلة يف مجموعتني« :الظروف الباطلة» و «أوراق االقرتاع الباطلة».
يتحقق رئيس قلم االقرتاع من صالحية ورقة االقرتاع .يعترب رئيس قلم االقرتاع ورقة االقرتاع صالحة حتى إذا:
كانت بيضاء ،وتعترب تصويتاً صحيحاً بحيث تجمع مع األوراق الصالحة.
تم االقرتاع لهم ،يزيد عىل عدد املرشحني املطلوب انتخابهم
اشتملت عىل عدد من املرشحني الذين ّ
فإن أسامء املرشحني املذكورين قبل اآلخرين هي دون سواها التي ُيعتد بها عند فرز األصوات.
ُكتبت أسامء املرشحني عليها بطريقة مختلفة عام هو متعارف عليه من قبل املواطنني ،مثل األسامء
التي هي من أصل أجنبي أو األسامء املركبة ،خاصة عندما ال يحمل أي مرشح آخر عن الدائرة ذاتها
االسم نفسه أو اس ًام مشابهاً.
38

عملية الفرز
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ُتعترب أوراق االقرتاع باطلة إذا:
اشتملت عىل عالمات تعريف.
إذا اشتملت عىل عبارات مهينة للمرشحني أو ألشخاص آخرين
إذا وجدت ضمن ظروف تحمل عالمات تعريف أو عبارات مهينة

يضع رئيس قلم االقرتاع ورقة االقرتاع أمام الكامريا للمراقبة ويقرأ بصوت مرتفع االسم أو األسامء املد ّونة عىل ورقة االقرتاع،
مع مراقبة ف ّعالة من قبل مندويب املرشحني واملراقبني (إن وجدوا).
تضم هذه األوراق
إذا اشتملت الورقة عىل اسمني ملرشحني متشابهني ال ميكن التمييز بينهام ّ
للمحرض مع الظروف العائدة لها بعد توقيعها من هيئة قلم االقرتاع ،وتذكر يف املحرض األسباب
الداعية للضم.
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يكتب كاتب قلم االقرتاع أسامء املرشحني عىل رأس كل قسم من ورقة فرز األصوات .يف الوقت الذي يقرأ فيه رئيس القلم األسامء،
يشطب الكاتب النقاط يف الخانة الخاصة باملرشح ،يتم شطب النقاط من اليسار إىل اليمني.
ما إن ينتهي الخط املؤلف من  10نقاط ،يضع الكاتب دائرة حول األرقام  ...20 ،10املوازية للخط.
بعد فتح الظروف كافة والتدقيق يف أوراق االقرتاع كافة ،يحيص رئيس قلم االقرتاع والكاتب عدد أوراق االقرتاع الباطلة ويد ّون
عددها يف محرض قلم االقرتاع.
يحيص رئيس قلم االقرتاع والكاتب األوراق البيضاء ويد ّون العدد يف محرض قلم االقرتاع.

يد ّون عدد أوراق االقرتاع املع َّول عليها يف املحرض بعد إضافة عدد اوراق االقرتاع البيضاء إليها.

يحيص رئيس قلم االقرتاع والكاتب النقاط  -أي األصوات التي حصدها كل مرشح.
يد ّون رئيس القلم عدد األصوات التي حصدها كل مرشح يف أسفل القسم يف املكان املخصص لذلك.
يو ّقع رئيس قلم االقرتاع وهيئة قلم االقرتاع كلها عىل ورقة الفرز.
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تدوين المحاضر وورقة اعالن النتائج
يقوم رئيس القلم مبا ييل:
يدون إعالن نتيجة االقرتاع استناداً إىل ورقة فرز األصوات وذلك بذكر اسم املرشح الذي نال اكرب عدد من
األصوات فالعدد الذي يليه ويتوجب ذكر أسامء املرشحني كافة بغض النظر عن عدد األصوات الذي حصدوها.
يعلن رئيس القلم نتيجة االقرتاع املؤقتة .يوقع الرئيس وأعضاء قلم االقرتاع عىل إعالن النتائج.
يعلق إعالن نتيجة االقرتاع عىل باب قلم االقرتاع (خارجاً).
ينظم محرض قلم االقرتاع (باالستناد إىل إعالن نتيجة االقرتاع) عىل نسختني.
يوقع أعضاء هيئة القلم جميع الصفحات.
ينظم بيان األصوات باالستناد إىل إعالن نتيجة االقرتاع املؤقتة.
يوقع الرئيس وأعضاء هيئة قلم االقرتاع عىل البيان.
يصدر النسخ املصدقة من بيان األصوات لكل مندوب مرشح بناء لطلبه.

يعلق رئيس القلم إعالن نتيجة االقرتاع عىل باب قلم االقرتاع (خارجاً)
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توضيب اللوازم االنتخابية وتسليمها
يقوم رئيس قلم االقرتاع مبا ييل:
يضع أوراق االقرتاع الصالحة يف مغلف صغري رمادي اللون لإلنتخابات اإلختيارية او ابيض اللون لإلنتخابات البلدية
ويختمه بالشمع ويكتب عليه اسم قلم االقرتاع ورقمه.
يضع الظروف التي كانت يف صندوق االقرتاع يف مغلف متوسط الحجم بحسب نوع اإلنتخاب املذكور اعاله ويختمه
بالشمع ويكتب عليه اسم قلم االقرتاع ورقمه.
يضع ما ييل يف مغلف كبري ابيض لإلنتخابات البلدية ورمادي لإلنتخابات اإلختيارية:
محرض االنتخاب عىل نسختني (بنسختني)
لوائح الشطب (مو ّقعة من الناخبني)
ورقة فرز األصوات
الظروف املمهورة غري املستعملة
الظروف غري املمهورة وغري املستعملة
أوراق االقرتاع التي تعترب باطلة
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يضع املغلف الصغري الحجم يف املغلف الكبري ويختمه بالشمع ويكتب عليه اسم قلم االقرتاع ورقمه.
يرفق املغ ّلف املتوسط الحجم باملغلف الكبري.
عىل رئيس القلم تدوين املعلومات الخاصة بالقلم عىل بيان املستندات املطبوع عىل الصفحة الثانية من املغلف
الكبري واملوقع من جميع اعضاء هيئة القلم.
يحمل رئيس القلم املغلف املذكور أعاله ويتوجه به مع الكاتب مبواكبة أمنية إىل مركز لجنة القيد (يسلمه إىل
الرئيس أو من ينتدبه).
يعترب رئيس القلم والكاتب مسؤولني إذا وصل املغلف مفتوحاً أو غري مطابق إلعالن نتيجة االقرتاع.
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تسليم الصندوق واللوازم األخرى

يعيد رئيس القلم صندوق االقرتاع حيث يتم تسليمه مع القرطاسية غري املستعملة إىل املوظف املختص الذي يتوىل التوقيع
عىل وثيقة تعيني رئيس القلم إثباتاً لهذا االستالم وعىل مسؤوليته وال يتم دفع املبالغ املستحقة لرئيس القلم والكاتب بدون ذلك.
وتتوىل اإلدارة استعادة التلفزيون والكامريا واملعازل واملولدات إن وجدت.

مهمة لجنة القيد

تتوىل لجان القيد تلقي نتائج االنتخابات بعد إقفال أقالم االقرتاع ودرس املحارض واملستندات واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها،
وتعلن األرقام الواردة يف كل محرض عىل سمع الحارضين (املرشحني أو مندوبيهم) كام تتوىل التحقق من عدد األصوات التي
نالها كل مرشح وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح وترفعها إىل رؤساء لجان القيد العليا يف الدوائر
االنتخابية بعد توقيعها.

مهمة لجان القيد العليا

تقوم لجنة القيد العليا فور استالمها كل محرض وجدول النتيجة امللحق به من لجان القيد ،بقراءة مجموع األصوات التي نالها
كل مرشح ،وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد ،ويعود لها تصحيح األخطاء املادية و الحسابية فقط يف حال وجودها وتصحح
النتيجة عىل ضوء ذلك ،ثم تدون النتيجة النهائية للمجالس البلدية واملخاتري واملجالس االختيارية عىل الجدول النهايئ ،باألرقام
وباألحرف مع تفقيطها ،وتنظم محرضاً بذلك ،ثم توقع عىل املحرض وعىل الجدول العام للنتائج املرفق به بكامل أعضائها ،وتعلن
عندئذ أمام املرشحني أو مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح.
تسلم لجنة القيد العليا املحافظ أو القامئقام كل فيام خصه املحرض النهايئ والجدول العام للنتائج وتنظم محرضاً بالتسلم والتسليم
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يوقعه املحافظ أو القامئقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ويرفع املحافظ النتائج مع املحرض النهايئ والجدول العام فوراً إىل وزارة الداخلية والبلديات  -املديرية العامة للشؤون السياسية
والالجئني التي تتوىل إعالن النتائج النهائية وأسامء املرشحني الفائزين عرب وسائل اإلعالم رسمياً .ويتم تبليغ الجهات املختصة
بذلك.

العقوبات

يحظر عىل كل موظف يف الدولة أو البلديات وعىل املخاتري توزيع أوراق أو مخطوطات أو نرشات ملصلحة أحد املرشحني أو
ضده أو ملصلحة مجموعة من املرشحني أو ضدهم.
كام يحظر االحتفاظ بتذاكر الهوية أو جوازات السفر العادية والصالحة بواسطة وكالئهم قبل االنتخابات ويف يوم االقرتاع وكل
مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى املنصوص عليها يف قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
كام يعاقب كل موظف تخلف بدون عذر مرشوع عن االلتحاق مبركز االقرتاع الذي عني فيه رئيساً أو كاتباً بالحبس مدة شهر
واحد أو بغرامة قدرها مليون لرية لبنانية ويف هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية املقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم االقرتاع أو كاتبه ،إذا أخل باملوجبات املفروضة عليه ومل يتّبع األصول املحددة له يف هذا القانون
بالحبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات أو بالغرامة من مليون أىل ثالثة ماليني لرية لبنانية.
يف هاتني الحالتني ،وخالفاً ألحكام املادة  ٦١من قانون الوظفني الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  ٥٩/١١٢تاريخ ،١٩٥٩/٦/١٢
تتحرك دعوى الحق العام باالدعاء الشخيص من قبل املرشح أو بناء الدعاء النيابة العامة أو بناء عىل طلب من رئيس لجنة القيد
املختصة وال تحتاج املالحقة إىل موافقة اإلدارة التي ينتمي إليها هذا املوظف.
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قرار رقم ٧٢٠
الرامي إلى إقرار ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية اإلنتخابية من قبل الهيئات الدولية والمحلية.

						

يقرر ما يأيت

املادة االوىل  :عىل جميع الهيئات الوطنية واملراقبني االلتزام بأحكام ميثاق الرشف الحارض ومببادئه ومعايريه ،طوال فرتة
مراقبة العملية االنتخابية التي تتمثل بجمع املعلومات بطريقة منظمة حول العملية االنتخابية من دون التدخل يف سريها،
بحيث ميكن لهم ،وبناء عىل املعلومات املوثقة لديهم ،اصدار تقييم موضوعي وغري متح ّيز حول العملية االنتخابية.
املادة الثانية  :ميكن للمراقبني خالل تأدييتهم ملهامهم  ،القيام مبا ييل :
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الفصل الثالث

ان وزير الداخلية و البلديات،
بنا ًء عىل املرسوم رقم  ١١٢١٧تاريخ ( ٢٠١٤ / ٢ /١٥تشكيل الحكومة)،
بنا ًء عىل القانون رقم  ٢٥الصادر بتاريخ ( ٢٠٠٨ / ١٠/ ٨االنتخابات النيابية) ال سيام املواد  ٢٠و  ٦٧و  ٦٨منه ،
بنا ًء عىل املرسوم رقم  ١٥١٧الصادر بتاريخ  ( ٢٠٠٩ / ٣ /١٩تحديد إجراءات ورشوط مواكبة الهيئات الدولية املعنية
بالعملية االنتخابية) ال سيام املادة الثالثة منه الفقرة (ه)
بنا ًء عىل املرسوم رقم  3098تاريخ ( 2016 / 3 / 17دعوة الهيئات الناخبة لالنتخابات النتخاب نائب عن املقعد املاروين
يف دائرة قضاء جزين) ،وقرارات دعوة الهيئات الناخبة لالنتخابات البلدية واالختيارية يف جميع املحافظات خالل شهر ايار
،2016
بنا ًء عىل اقرتاح مدير عام الشؤون السياسية و االجئني،

 مراقبة كامل العملية االنتخابية باالضافة اىل امكانية الدخول اىل اقالم االقرتاع ومراكز الفرز بصورة منظمة من قبل املراقبني،رشط ان ال تكون سجالت قيودهم من البلدية ذاتها التي تجري فيها انتخابات بلدية أو اختيارية ،وعىل ان ال ّ
تخل بانتظام
سري العملية االنتخابية.
 الحصول عىل معلومات حول العملية االنتخابية من وزارة الداخلية والبلديات. مقابلة اي شخص و/أو منظمـة و/أو ممثيل حزب سيايس و/أو مرشحني و/أو منظامت من املجتمع املدين بهدف الحصولعىل معلومات متعلقة بأهداف مهمة املراقبة ،رشط اال يظهر أن هذه املقابالت تؤمن دعام مبارشاً أو معارضة الي مرشح او
حزب أو هيئة سياسية أو انتخابية.
 التحرك بحر ّية عرب االرايض اللبنانية. إجراء مقابالت مع الناخبني خارج أقالم االقرتاع للحصول عىل معلومات تتعلق مبهمة املراقبة رشط اال يكون لهذه املعلوماتعالقة بخيار التصويت او ميول الناخب السياسية وا ّال تعرقل عملية التصويت يف أي شكل من االشكال.
 إبالغ رئيس قلم االقرتاع مبالحظاتهم املتعلقة باملخالفات التي يلحظونها يف قلـم االقتـراع  ،لكن ليس بهدف توجيه أو إصدارأمر او تعليامت ألي موظف يف القلم أو مسؤول أمني أو أي مسؤول آخـر من قبل وزارة الداخلية والبلديات أو توجيه أو
إصدار أي أمر الي ناخـب أو مرشـح أو مندوب أو أي مراقب آخر ،وإمنا فقط بغاية لفت النظر إىل املخالفة دون اية عرقلة
لعمل رئيس وهيئة القلم.
املادة الثالثة :يتوجب عىل املراقبني خالل تأديتهم ملهامهم:
 احرتام القوانني املرعية االجراء ،ال س ّيام تلك املتعلقة بالعملية االنتخابية. االمتناع عن التدخل يف الشؤون السياسية. االلتزام بالحياد السيايس والديني طيلة فرتة املراقبة. االمتناع عن عرقلة العمليات االنتخابية والتدخل فيها.48

 االلتزام بدقة املراقبة واملهارة يف التوصل اىل االستنتاجات. إظهار أوراق االعتامد الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وتأمني التعريف املناسب عند طلب االداريني واالمنيني دونأية مامنعة.
 االمتناع عن االخالل بأمن العملية االنتخابية. االلتزام الدائم مبيثاق الرشف الحارض. االلتزام بأقىص درجات التعاون والتواصل مع وزارة الداخلية والبلديات.املادة الرابعة :يتوجب عىل جميع املراقبني قراءة ميثاق الرشف الحارض وفهمه والتوقيع عىل تعهد
رصيح بااللتزام به ،وتتعهد كل هيئة معنية مبواكبة أو مراقبة االنتخابات بأن يوقع مراقبوها فردياً منوذج التعهد املرفق.
ويأخذ املراقبون عل ًام ،وكذلك الهيئات التي ينضوون ضمنها ،بإمكان إلغاء اعتامد أي هيئة أو مراقب معتمد ملواكبة العملية
االنتخابية يف أي وقت يف حال حصول أي انتهاك مليثاق الرشف.
املادة الخامسة :يبلغ هذا القرار من يلزم.

				
				
											
يبلغ نسخة لجانب:
 املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني املديرية اإلدارية املشرتكة هيئات املواكبة واملراقبة املعتمدة49

بريوت يف  ١٢ :نيسان ٢٠١٦
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق

نماذج بطاقات
إن الشخص الذي يحمل هذه البطاقة معتمد من قبل وزارة الداخلية و البلديات ملواكبة العملية االنتخابية و مراقبتها.
ال تعترب هذه البطاقة وثيقة تعريف عن هوية حاملها  .قد تطلب القوى األمنية أو السلطات األخرى املختصة من حامل هذه
البطاقة أن يربز أيضاً بطاقة هوية أو جواز سفر صالحاً.
يطلب من جميع السلطات املختصة تقديم املساعدة الالزمة لحامل هذه البطاقة خالل تأدية دوره.
ان حامل بطاقة االعتامد هذه ملزم باحرتام احكام ميثاق الرشف والقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء ،وباحرتام سيادة الدولة
اللبنانية.
ال ميكن استخدام هذه البطاقة من قبل شخص آخر و يف حال العثور عليها من قبل الغري ،يجب إعادتها فوراً إىل وزارة الداخلية
والبلديات يف بريوت.

حجم كل بطاقة ١٣٫٧ x ١١٫٣ :سم
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تسهيل مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة
في العملية اإلنتخابية
أو ً
ال الحقوق العامة لالشخاص ذوي االحتياجات الخاصة:
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الفصل الرابع

استناداً إىل املادة السابعة من الدستور اللبناين ،التي تنص عىل أن كل اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء
بالحقوق املدنية والسياسية ،ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دومنا فرق بينهم ،انطلقت حملة حقي عام  2005من
تحالف اتحاد املقعدين اللبنانيني وجمعية الشبيبة للمكفوفني ،وتابعت نشاطاتها مع االنتخابات الفرعية عام  ،2007وتعاود
اليوم فتح ملف الحقوق السياسية لألشخاص املع ّوقني يف لبنان تحضرياً لالنتخابات النيابية والبلدية القادمتني .فقد نص
القانون  2000/220يف املادة  98منه انه تؤخذ بعني االعتبار احتياجات االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة عند تنظيم كافة
العمليات االنتخابية .كام نص يف القسم الرابع منه عىل حق الشخص املع ّوق يف بيئة مؤهلة.
مل يكتب ملرشوع قانون االنتخابات ،املعروف مبرشوع الهيئة الوطنية ان يرى النور يف ظل اوضاع امنية سياسية اجتامعية
سيئة تطال الوطن كله ،مع ارصار املجتمع املدين اللبناين عىل تضمني أي قانون انتخايب للبنود االصالحية التي انتجتها هيئة
الوزير بطرس ،ومنها ما يتعلق باقرتاع االشخاص املع ّوقني .يف املقابل مل تعمل الحكومات املتعاقبة بشكل جدي عىل تنفيذ
القانون  2000/220وايجاد املراسيم التطبيقية التي تضمن لالشخاص املع ّوقني حقوقهم ،وتحافظ عىل كرامتهم.

اليوم ،تعود حملة حقي املستمرة ،للتأكيد عىل تفعيل دور االشخاص املع ّوقني يف الحياة السياسية ،وتسهيل مشاركتهم يف
االنتخابات و إخراج األشخاص املع ّوقني من حالة التهميش التي تسيطر عىل مشاركتهم يف الحياة السياسية ،فتسبب املعيقات
الهندسية ،وغياب الوسائل البديلة للمشاركة يف االنتخابات ،واالفكار املسبقة والنظرة الدونية تجاه املعوقني بعملية التهميش.
اميانا من جمعيتي الشبيبة للمكفوفني واتحاد املقعدين اللبنانيني بأن املشاركة يف االنتخابات النيابية هي حق من حقوق
املواطنني جميعاً ،و ان املشاركة هي واجب عىل املواطنني يك يتم ّكنوا من ايصال ممثليهم اىل املؤسسة الترشيعية ،ويك يتم ّكنوا
من املطالبة بحقوقهم ،ثم تنظيم حملة حقي لتفعيل دور االشخاص املع ّوقني يف الحياة السياية كقوة ضاغطة والبراز قضاياهم
من خالل االنتخابات .فانطلقت حملة حقي عىل األسس التالية:
من حق الشخص املع ّوق املشاركة يف الحياة السياسة عىل مختلف الصعد ،واالنتخابات النيابية والبلدية من محطات العمل
السيايس ومن حق املواطنني جميعاً ،ومن ضمنهم هذه الفئة ،املشاركة يف هذه املحطة ترشيحاً و تصويتاً.
اميان الحملة بأن النائب ميثل كل الناس وعليه ان يحمل قضاياهم ويعمل من أجل إعطائهم حقوقهم .لذا لقد عملت حملة
حقي مع األحزاب املختلفة و جميع املرشحني اىل االنتخابات النيابية لرشح حقوق االشخاص املع ّوقني املدنية والسياسية و
ملطالبتهم بحمل قضاياهم اىل املجلس النيايب  .و من هنا دعمت حق الشخص املع ّوق بالوصول ،وبالرتشح اىل أي مؤسسة
عامة (مجلس نيايب  ،بلديات  ،إلخ )...عىل أساس أنه مواطن و ليس عىل أساس اإلعاقة .هذا يعني دعمهام حق الشخص
املع َوق باإلندماج يف الحياة السياسية من عمل حزيب وحقوقي وأن يرتشح اىل املؤسسات العامة مثل مجلس النواب من ضمن
املجموعات السياسية املوجودة يف املجتمع.
لتعب عن
إن االشخاص املع ّوقني هم بالدرجة االوىل مواطنون تهمهم القضايا العامة ،لذا تأيت مشاركتهم يف الحياة السياسية ّ
اهتاممهم بالقضايا العامة .و إذ تم ّ
ترشح أحد االشخاص املع ّوقني اىل املجلس النيايب أو أي مؤسسة سياسية أو اجتامعية اخرى،
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يحمل هذا الشخص قضايا كل الناس و ليس قضايا اإلعاقة فقط .و يجب ان يتم ّ
ترشحه وانتخابه عىل أساس القناعات السياسية
والقناعة بكفاءته .كام تطالب الحامة بأن يحمل النواب جميعاً قضايا اإلعاقة كقضايا حقوق إنسان ،كام يجب عىل ّ
املرشح
املع ّوق ان يحمل القضايا العامة اىل جانب قضايا اإلعاقة.
اننا ندعم حق الشخص املع ّوق بالرتشح مهام اختلفت انتامءاته السياسية ،لكننا ال ندعم حملته االنتخابية .فالجمعيتان
املنظمتان لحملة حقي هام جمعيتان حقوقيتان تعمالن عىل برامج حقوقية ،وليس عىل دعم جهات سياسية معينة .بناء عىل
املبادئ التي سبق ذكرها وضعت حملة حقي نصب عينيها هدفاً عاماً هو إبراز قضايا االشخاص املع ّوقني وحقوقهم من خالل
االنتخابات النيابية.
أما االهداف الخاصة فهي:
 .1وعي االشخاص املع ّوقني بحقهم يف املشاركة والرتشح يف االنتخابات.
 .2وعي املجتمع بحقوق االشخاص املع ّوقني يف العملية االنتخابية.
 .3بناء قدرات الفئات املعنية باإلنتخابات يك يتمكن األشخاص املع ّوقني من مامرسة حقهم االنتخايب.
 .4متكني األشخاص املع ّوقني من املشاركة يف العملية االنتخابية.
 .5تبنّي املرشحني اىل االنتخابات النيابية مطالب األشخاص املع ّوقني عىل كل الصعد.
 .6إرشاك اإلعالم يف تحقيق اهداف املرشوع.
فيام يتعلق بعملية االقرتاع ،وهي مرحلة بالغة األهمية يف تكريس هذه الحقوق ترى الحملة أن توفري بيئة دامجة ومجهزة
مبعايري هندسية دامجة تسمح للجميع بالتنقل والوصول ومامرسة نشاطاتهم بشكل مستقل ينفي صفة الحاجة اإلضافية
لألشخاص املع ّوقني .من هنا تايت أهمية التجهيز الهنديس للبيئة املكانية التي يستفيد منها الجميع والتي يحتاجها املسنون اثناء
تنقلهم ،واالمهات اللوايت ينقلن أطفالهن يف عربات .كام أنه لدى عدد كبري من املواطنني حاجات خاصة ،باالضافة اىل فئة
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االشخاص املع ّوقني الذي ميثلون  10باملئة من تعداد السكان وفق احصاءات املنظمة املدنية ،اذ ال ميكننا أن نغفل اإلعاقات
املستجدة واملؤقتة لدى الناخبني نتيجة حادث ما أو طارئ إبان فرتة االقرتاع ،وبالتايل ال يخفي ان ما ورد يف هذا الدليل يف
املعايري املطلوبة النتخابات دامجة قد ال يتوافر خالل عملية االقرتاع القادمة ،لكن ذلك ال مينع من ايجاد بدائل موقتة قد ترشك
هذه الفئة بالعملية االنتخابية عام  ،2009عىل أن يتم اعتامدها كمعايري مع ما ميكن اضافته عليها يف االنتخابات البلدية و
االختيارية العام القادم ،انطالقا من رضورة تسهيل عملية االقرتاع وفسح املجال امام كل مواطن ملامرسة هذا الحق الدستوري
والقانوين ،من دون عزل أو تهميش و إبعاد قرصي أو عمدي ،تجهيز وتكييف مراكز االقرتاع ليتمكن من الوصول باستقاللية،
واالدالء بصوته مهام كانت حاجاته اإلضافية ،كذالك انطالقاً من أنه حق أي شخص لديه حاجة إضافية ممن إحتاج اىل مساعد،
وتوجهه.
إختيار الشخص الذي يريده ملساعدته يف العملية اإلنتخابية من دون التأثري عىل رأيه ّ

ثانيًا اإلعاقة وأنواعها:
لإلعاقة بشكل عام تعريف وصفي بانها عبارة عن فقدان أو تقصري وظيفي ،بدين أو حيس أو ذهني ،كيل أو جزيئ ،دائم أو
مؤقت ،ناتج عن اعتالل بالوالدة أو عن حادث ما ،أو مكتسب عن حالة مرضية دامت أكرث مام ينبغي لها أن تدوم ويؤدي اىل
تدين أو انعدام قدرة الشخص عىل مامرسة نشاط حيايت هام واحد أو أكرث ،أو عىل تأمني مستلزمات حياته الشخصية مبفرده أو
املشاركة يف النشاطات االجتامعية عىل قدم املساوات مع اآلخرين ،أو ضامن حياة شخصية أو اجتامعية طبيعية بحسب معايري
مجتمعه السائدة.
وهذا التعريف كام هو واضح يحتاج اىل عمل كثري لتحديد التوصيفات بشكل أدق ،ومل يتوصل الخرباء اىل تعريف موحد ميكن
املوسعة التي تأخذ بها البلدان املتطورة متكن للباحثني والخرباء من تقسيم االعاقة
اعتامده ،والبناء عىل اساسه ،اذ أن التعاريف ّ
اىل درجات ،وبالتايل يتم التوجه اىل االشخاص املع ّوقني من خالل درجة اعاقتهم ،اما التعاريف الضيقة التي تأخذ بها البلدان
العربية ،ومنها لبنان ،فتستثني كثريين من االشخاص املع ّوقني ،وخاصة ذوي االعاقات الغري الظاهرة .ويعرف الشخص املع ّوق يف
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مجال العمل ،وفقاً ملنظمة العمل الدولية ،مث ًال ،بأنه الشخص الذي تنخفض بشكل حاسم فرص حصوله عىل عمل او العودة اىل
عمله السابق أو فرص تدريبه و ترقيته يف عمله الحايل نتيجة خلل أو صعوبة واضحة يف قدراته العقلية أو الحركية أو الحسية.
يف أنواع اإلعاقة
يقال أن االعاقات هي اربع :حركية ،حسية ،ذهنية ،عقلية .و يوجد تقسيم آخر يضم الذهنية والعقلية معاً:
اإلعاقة الحركية  :هي فقدان جزيئ أو كيل ،لقدرة الشخص عىل القيام باملهارات الحركية (كامليش ،الوقوف ،حمل األشياء،
صعود ونزول الدرج ،استخدام األصابع للكتابة) وتنتج عن تقصري أو خلل وظيفي بدين معني كالشلل السفيل أو الرباعي ،برت
األطراف ،شلل األطفال ،الحروق ،الضمور العضيل ،الروماتيزم ،و قد يضطر الشخص الذي لديه حاجة اضافية حركية اىل استخدام
معينات طبية كالعصا ،الكريس املتحرك ،العكاز ،طرف اصطناعي أو وسائل مساعدة كاألدوات املساعدة للكتابة والطباعة.
اإلعاقة الحسية  :و تشمل اإلعاقة السمعية والبرصية والنطقية.
اإلعاقة السمعية :هي فقدان القدرة عىل السمع (بشكل جزيئ أو كيل) مع أو بدون مشاكل يف النطق بسبب خلل يف الجهاز
السمعي بحيث ال يتمكن الفرد من فهم الكالم أو االصوات إال عن طريق استعامل أجهزة سمعية معينة ،قراءة الشفاه أو لغة
اإلشارة.
اإلعاقة البرصية :هي فقدان البرص (بشكل جزيئ او كيل) او ضعف برص شديد .قد يضطر الشخص اىل استعامل معينات
مثل العصا البيضاء او نظارات خاصة او اجهزة مساعدة مثل برامج الكمبيوتر الناطقة أو األحرف النافرة (برايل).
اإلعاقة النطقية  :هي فقدان القدرة عىل النطق بشكل جزيئ أو كيل  ،أو وجود مشاكل يف النطق  ،قد يضطر الشخص اىل
استعامل لغة اإلشارة للتواصل.
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اإلعاقة الذهنية :هي اإلعاقة الناتجة عن خلل يف الوظائف العليا للدماغ كالرتكيز والعد والذاكرة واالتصال مع اآلخرين ،ينتج
عنها صعوبة تعلم أو خلل يف الترصفات والسلوك العام للشخص.
اإلعاقة العقلية  :هي االعاقة الناتجة عن انخفاض يف درجة الذكاء عند الشخص أو عن امراض نفسية ،تكون عادة مصحوبة
بصعوبة يف التوافق النفيس واالجتامعي والسلويك .تعود اىل اسباب وراثية او بيئية – مكتسبة او االثنني معاً .وهي عىل
مستويات مختلفة فمنها البسيطة واملتوسطة والشديدة.
ال يخفى ان اإلعاقات قد تكون مؤقتة ،و قد تصاحب الشخص اثناء يوم االقرتاع ،أو يف فرتة محددة ،فينبغي ان تتم معاملة
الشخص املع ّوق وفق نفس املعايري التي تتم بها معاملة الشخص املع ّوق إعاقة دامئة ،حتى و لو مل يكن بحوزته ما يفيد ذلك،
كبطاقة اإلعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون االنتخابية او اي إفادة اخرى ،كام ّان كثريين من املواطنني من كبار السن تتم
معاملتهم بنفس معايري الشخص املع ّوق نظراً للمعيقات الهندس ّية التي تعرتض سهولة تحركهم و وصولهم ،أضف اىل ذلك
األمهات اللوايت ينقلن اطفالهن بواسطة عربات.
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ثالثًا المعايير الدامجة لتسهيل عملية اقتراع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

بالنسبة لإلعاقة الحركية
			
			
			
			
			
			
بالنسبة لإلعاقة البرصية
			
			
			
			
			

هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم و مساعديه تجاه حاجات الشخص املع ّوق؟
هل استطاع الشخص املع ّوق الوصول اىل الغرفة العازلة؟
هل علو طاولة الغرفة العازلة مناسب لولوج الكريس املتحرك تحته؟
هل استطاع الشخص املع ّوق حركياً استعامل الطاولة باستقاللية واختيار مرشحه ؟
هل علو الصندوق يتناسب مع استطاعة الشخص املع ّوق الوصول اليه؟
هل استطاع الشخص املع ّوق ايالج الظرف يف الصندوق بنفسه؟

هل استطاع الشخص املع ّوق برصياً الوصول اىل داخل القلم بنفسه؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجات الشخص املع ّوق برصياً؟
هل استطاع الشخص املع ّوق برصياً الوصول اىل الغرفة العازلة ؟
هل سمح للشخص املكفوف من اختيار مساعده بنفسه؟
هل استطاع الشخص املع ّوق برصياً ايالج الظرف يف الصندوق بنفسه؟
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بالنسبة لإلعاقة السمعية
يف حال عدم وجود إشارات مناسبة ،هل متت مساعدة الشخص املع ّوق للوصول اىل قلم االقرتاع ؟ كيف؟
		
هل تواجد مرتجم للغة املؤرشة داخل مركز االقرتاع؟
		
مبسطة ،مت ّكن الشخص
		
هل روعي يف لوائح الشطب استعامل حروف مكربة ،أو باللغة املؤرشة ،أو باشارات ّ
املع ّوق سمعياً من قراءة اسمه عليها بنفسه؟
		
		
هل استطاع الشخص املع ّوق سمعياً الوصول اىل داخل القلم والتفاهم مع رئيس القلم؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم و مساعديه تجاه حاجات الشخص املع ّوق سمعياً ؟
		
هل استطاع الشخص املع ّوق سمعياً استعامل لوحات وبيانات بال ّلغة املؤرشة موجودة يف الغرفة العازلة؟
		
هل سمح للشخص األصم من اختيار مساعده بنفسه؟
		
بالنسبة لإلعاقة الذهنية
هل استطاع الشخص املع ّوق ذهنياً الوصول اىل داخل القلم والتفاهم مع رئيس القلم؟
		
هل تل ّمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجات الشخص املع ّوق ذهنياً ؟
		
هل استطاع الشخص املع ّوق ذهنياً استعامل لوحات وبيانات مصورة تربط بني املرشح واسمه موجودة يف
		
الغرفة العازلة؟
		
هل سمح للشخص املع ّوق من اختيار مساعده بنفسه؟
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مرسوم يتعلق باالجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي
االحتياجات الخاصة في االنتخابات النيابية والبلدية
إن رئيس الجمهورية
بنا ًء عىل الدستور
بنا ًء عىل القانون رقم  ٢٢٠تاريخ  ٢٠٠٠ / ٥ / ٢٩املتعلق بحقوق األشخاص املعوقني و ال سيام املادة  ٩٨منه،
بنا ًء عىل القانون رقم  ٢٥تاريخ ( ٢٠٠٨ / ١٠ / ٨قانون االنتخابات النيابية) ،ال سيام املادتان  ٩٢-٩١منه،
و بعد استطالع رأي وزارة الشؤون اإلجتامعية مبوجب كتابها رقم  / ٢٩٧ص تاريخ  ٢٠٠٩ / ٣ / ١١املبني عىل رأي جمعيات
املعوقني و جمعيات الخدمات املنصوص عليها يف القانون رقم ،2000 / ٢٢٠
بنا ًء عىل اقرتاح وزير الداخلية و البلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم  114تاريخ  2009 /1/ 26و الرأي رقم  2009-2008 /171تاريخ ،) 2009/3/31
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته املنعقدة بتاريخ ،2009/5/13
يرسم ما يأيت:
املادة األوىل  :يعمل عىل تجهيز املباين كمراكز ألقالم االقرتاع لالنتخابات النيابية والبلدية باملواصفات الهندسية التالية :
املوقف :توفري موقف مخصص لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة داخل حرم املركز االنتخايب أو قريب من مدخل مركز
االقرتاع.
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املدخل و املمرات  :تأمني القدرة عىل الدخول وعبور املمرات داخل املبنى وضمن الطوابق (عرض املدخل أكرث من 100
سم ،عرض املم ّر أكرث من  120سم)
املنحدرات  :توفري منحدرات مناسبة بحال وجود عوائق (انحدار أقل من  8سم ،عرض املنحدر أكرث من  100سم ،وجود
درابزين)
املصعد  :توفري مصعد مبساحات و ابعاد مناسبة بحال وجود اقالم اقرتاع يف الطوابق العليا (مساحة حرة من الخارج
( 150 x 150سم)  ،وابعاد الكابني اكرث من ( 140 x 110سم)  ،عرض الباب أكرث من  80سم).
املرافق الصحية  :توفري مرافق صحية مجهزة لالشخاص ذوي الحاجات الخاصة (وجود مرحاض مجهز عىل الطابق األريض،
اتجاه فتحة الباب من الداخل اىل الخارج ،عرض الباب أكرث من  80سم مساحة ح َرة من الداخل قطر  150سم ،ارتفاع املغاسل
بني  65سم و  82سم ،وجود مقابض و مساند مالمئة).
قلم االقرتاع  :تأمني إمكانية الدخول والتحرك داخل قلم االقرتاع (عرض الباب اكرث من  90سم ،توزيع الطاوالت و إبعادها،
العازل و تجهيزه) ...
املادة الثانية  :يف حال تع ّذر املواصفات الهندسية املنصوص عليها يف املادة األوىل  ،يطلب من الجهات املختصة إعطاء التعليامت
الالزمة للقيام بكل ما يلزم من اجل تسهيل مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة يف االنتخابات و التأكيد عىل اإلجراءات و التدابري
التالية:
وضع إشارات توجه اىل مكان االقرتاع ويافطات بالخط العريض توضح آلية االنتخابات لذوي االحتياجات الخاصة خارج
وداخل أقالم االقرتاع.
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السامح لذوي االحتياجات الخاصة بركن سياراتهم قرب مركز االقرتاع.
العمل قدر االمكان عىل رضورة توفري املمرات التي تسمح لذوي االحتياجات الخاصة بالوصول من سيارتهم اىل قلم االقرتاع.
اعتامد الطوابق األرضية يف جميع املراكز االنتخابية ،وخاصة الكبرية منها ،ويف حال تعذر ذلك اعتامد الطابق االول كمركز
اقرتاع رشط وجود مصاعد أو منحدرات لتسهيل عملية وصول ذوي االحتياجات الخاصة اليه.
تشغيل املصاعد الكهربائية يف حال وجودها لتسهيل انتخاب ذوي االحتياجات الخاصة و املسنني و املرىض.
تدريب رؤساء االقالم و القوى االمنية عىل كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة لجهة تسهيل وصولهم ودخولهم من
واىل قلم االقرتاع.
انفاذا للامدة  91من القانون  2008/25من حق الناخب املع ّوق (حركياً ،برصياً ،سمعياً ،ذهنياً) يف حال عجزه عن مامرسة
حقه يف االقرتاع ،ان يستعني بناخب آخر يختاره هو ليعاونه عىل ذلك ،تحت إرشاف هيئة القلم أو االستعانة مبرافق ملعاونته
عىل االقرتاع.
توفري االمكانية لذوي االحتياجات الخاصة مللء ورقة االقرتاع داخل العازل.
ازالة العوائق الخارجية (أعامل بلدية ،حفريات ،مطبات )...من أمام مراكز االقرتاع.
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املادة الثالثة  :تشكل لجنة ادارية يرأسها املدير العام للمديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني تضم مندوبني عن املديريات
العامة يف الوزارات واملؤسسات الواردة أدناه:
وزارة األشغال العامة والنقل
مندوب عن كل املديرية العامة للتنظيم املدين واملديرية العامة للطرق واملباين
وزارة الرتبية والتعليم العايل
مندوب عن املديرية العامة للرتبية
وزارة الشؤون االجتامعية
مندوب عن املديرية العامة للشؤون االجتامعية
مجلس االمناء واالعامر
مندوب عن ادارة التخطيط والربمجة
كام تضم هذه اللجنة ممث ًال أو أكرث عن جمعيات االشخاص املع ّوقني املدنية التي تعنى بالدفاع عن حقوق ذوي االحتياجات
الخاصة لجهة دمجهم يف املجتمع واملنترشة عىل كافة االرايض اللبنانية منذ أكرث من  5سنوات يتم اختيارهم من قبل وزير
الداخلية والبلديات ،ولها ان تستعني بفنيني واختصاصيني عند االقتضاء.
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تكون مه ّمة هذه اللجنة وضع خطة توجيهية لتسهيل مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة يف العمليات االنتخابية التي تيل عام
 ،2009ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ،فتلتئم لهذه الغاية ثالثة مرات عىل االقل يف السنة ،وترفع تقريراً سنوياً اىل وزير الداخلية
والبلديات عن التنفيذ ومراحله ،وبعدها يرفعه الوزير مع الرأي واملقرتحات اىل مجلس الوزراء.
املادة الرابعة :يبارش بتفيذ األشغال و األعامل والتجهيزات املمكنة ،املطلوبة واملحددة اعاله فور صدور هذا املرسوم ،وتستكمل
األشغال غري املنجزة لتصبح جاهزة يف االنتخابات الالحقة لعام .2009
املادة الخامسة :يعمل بهذا املرسوم فور نرشه بالجريدة الرسمية.

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية والبلديات
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إشارات لتسهيل التواصل بين موظفي اقالم اإلقتراع واألشخاص الصم

		
اعطني

		
اسمك

خذ			

بطاقة		

الهوية

موجود

		
اسمك

		
الظرف

أو		

مش

		
وادخل
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لسفر
جواز
ا

موجود

إىل		

املعزل

			
اخرت

اخرج

		
إسم

وضع

الظرف

وقع

املرشح

يف

ضع الورقة يف الظرف

ضع

الصندوق

أو

هون
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اصبعك 		

ابصم

يف

املحربة

رئيس

الكاتب

القلم

املندوب

املراقب
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إذا

ورقم الهوية أو جواز السفر

			
اسمك

مظبوط

غلط

فيك

تنتخب

لقد تم وضع هذه اإلشارات بالتنسيق مع جمعية اإلصغاء وجمعية أولياء الصم برعاية الهيئة الوطنية لشؤون املعاقني.
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المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين

الخط الساخن للموظفين ١٧٦٦

