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م
 بةج  و األسباب امل

 

يسن تطبيق مبح  ل اتأمين  
َ
ن مشروع "البرملان الشبابي م  النموذجّية ض في إجراء العملية االنتخابية ،ياد والنزاهةح  ال َدأ

دقها؛ لشفافّيتهاا وتحصين   ،النموذجي"  ءَ إنشا ،وكمة الثقافية في مؤسسة أديانَح مركز رشاد لل في قّررت إدارة املشروع وص 

عرف 
 
ـهيئة مستقلة ت ناط ب ،وهي هيئة إدارية تتمّتع باالستقالل اإلداري  ."الهيئة املستقلة لالنتخابات"ب 

 
عداد ها مهّمة اإل ت

ات األساسّية في املشروع)إ شبابّيةلالنتخابات ال
ّ
 شراف عليها. لى إدارة العملّية واإل إ، إضافة (حدى املحط

ا   التقاض ي، قّررت إدارة املشروع إنشاء لجنة  ّق  لسيادة القانون وح ا منهاواحترام   اإيمان  أيض 
 
سّمى "لجنة حّل ت

لى إاملراجعات والشكاوى املتعلقة بقرارات الهيئة، إضافة  في النظر والبّت  هات  هّم م  النزاعات االنتخابية"، 

 الطعون الخاصة بنتائج االنتخابات. 

بنشاء جرى إ وج 
 بوصفها همّية استقاللّية اإلدارة االنتخابّيةأل  اتأكيد   ،قانون خاص الهيئة واللجنة بم 

ّدي ج  للتحضير ال الهيئة واللجنة فساح املجال أمامقري في تعزيز الديمقراطية في االنتخابات، وإل ف  العمود ال

صدر عن إدارة يَ الكاملة لتطبيق "قانون االنتخاب" الذي س ، وتوفير الجاهزّيةإلجراء العملية االنتخابية

 .  لشبابّيةقابة على االنتخابات ار  ال في س هذا القانون حّق هيئات املجتمع املدني ذات االختصاصّر  كي  املشروع. 
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 نص القانون 

 

 الهيئة املستقلة لالنتخابات :الفصل األول 

 

 ات: إنشاء الهيئة املستقلة لالنتخاب١املادة 

 
 
 نت

َ
 أ هيئة ش

 
شار  "،الهيئة املستقلة لالنتخابات"سمى ت ى"الهيئة"اسم ب  ليها فيما بعد إوي 

ّ
شراف دارة واإل اإل الهيئة  هذه . تتول

 .الصادر عن إدارة املشروعقانون االنتخاب" مسؤولّية تطبيق " ، وتحملالعملية االنتخابية كافة جوانب على

 

  وشفافّيتها : استقاللية الهيئة۲املادة 

 
 
 وتلتزم كاف ،ها وصالحيتها باستقاللية تاّمةم  س الهيئة مهار  مات

َ
معايير الشفافية بحسب القوانين املرعية  ة

 .(٠١٧۲ سنة الصادر ۲۸ الرقم) املعلومات لىإ الوصول  في حقال سّيما قانون ال ،جراء في لبناناإل 

  

  وعضوّيتها تأليف الهيئة :٣املادة 

ف الهيئة من خمسة أعضاء
ّ
 لآلتي: اوفق   وعضوات تتأل

إدارتهـا وتمويلها تشمل: مجال االنتخابات )بمن أصحاب الخبـرة الواسعة  وعضوات أربعة أعضاء .أ

 (...املرتبطة بهاوالدعاية 

تاريخ صدور هذا  مهلة أسبوع منعضوّية الهيئة خالل  والراغبات في يتقّدم الراغبون  .أ

قم  ة أديان سالقانون النموذجي عن إدارة املشروع، بطلب إلى مؤس
َ
َير رف لة ص  ذاتية مف بس 

 
 
خالل مهلة  م)ّن(بينه أربعة من تختار املؤسسة أفضل .مجال االنتخاباتبن خبراتهم ّي  بت

 و  ،ناء  على معايير موضوعيةب   ،سبوع من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلباتأ
َ
نشر هذه ت

 لى معايير االختيار على صفحة املشروع. إالقرارات إضافة 

 يجب التقّيد بالتوازن الجندري في تأليف الهيئة. .ب

ب م  خامس  )ة(عضو .ب   ممو راق 
ّ
 يت. ال يتمّتع بحق التصو  ،شروعاملل عن إدارة ث
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 الهيئة  )ة(: رئيس٤املادة 

  للهيئة عبر التصويت السّري، يم ا)ة(رئيس   والعضوات يختار األعضاء
ّ
 ل الهيئث

َ
مام الجهات املعنّية أ ارسمي   ة

حين...(، ويكون صوته
ّ

امر  (ها))مؤسسة أديان، املرش ح   في حال التعادل عند التصويت على قرارات الهيئة. ّج 

 

 الهيئة: والية ٥املادة 

ين من إتمام العملية االنتخابية رَ وتنتهي بعد شه والعضوات، تبدأ والية الهيئة من تاريخ تعيين األعضاء

 املنصوص عليها في قانون االنتخاب.

 

 : تقرير الهيئة٦املادة 

 
 
 و  ،ر العملية االنتخابية النموذجّيةَسي  عن  اصدر الهيئة عند نهاية واليتها تقرير  ت

 
 . املشروعإدارة عه د  و ت

 

 : النظام الداخلي٧املادة 

التي ترعى  ،ها الداخلي الذي يتضمن القواعد واألصول َم نشائها، نظاإخالل مهلة أسبوع من تاريخ تضع الهيئة 

ا ـر العمل لديهاَسي   بق   ألحكام هذا القانون. ط 

 

 : التمانع۸املادة 

 من: ّل  ال يجوز الجمع بين عضوّية الهيئة وك  .أ

 اإلدارية أو املكتب التنفيذي ملؤسسة أديان.عضوية الهيئة  -

 عضوية أي حزب أو مجموعة سياسية. -

خالل مّدة واليتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع  وأعضائها وعضواتها الهيئة )ة(ال يجوز لرئيس .ب

 يادها.ح  مهام الهيئة و 
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 وصالحياتها الهيئة م  : مها۹املادة 

ى الهيئ
ّ
 تتول

 
 :اآلتية والصالحيات م  املها ة

 تحديد تاريخ االنتخابات.  .أ

رة ضمن افلتنفيذ العملية االنتخابية بحسب املوارد املتو  ،إقرار الجدول الزمني والخطط الالزمة .ب

 املشروع.

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل املر  .ج
 

لقانون  اوفق   ّت فيهاها والبتسا، ودر ات/والناخبين ات/حينش

 االنتخاب. 

 واملر  ات/الناخبين نشر جداول  .د
 

 لكتروني للمشروع.على املوقع اإل ات/حينش

 ومراقبة تطبيقها. ،وضع القواعد التي ترعى الحمالت االنتخابية .ه

وضوابط االقتراع  ،تحديد مراكز االقتراع ، مثل:وضع أسس العملية االنتخابية يوم االقتراع .و

 .لكات، ونحو ذ/املراقبينو  ات/املندوبين ، واختيارلكترونياإل

 تشكيل لجان مختّصة حيث تدعو الحاجة. .ز

 مراقبة تقّيد اللوائح واملر  .ح
 

بالقوانين واألنظمة التي ترعى  م،ووسائل اإلعالم على اختالفه ات/حينش

ا ألحكام   .قانون االنتخاباملنافسة االنتخابية وفق 

 ألحكام قانون االنتخاب. امراقبة اإلنفاق االنتخابي وفق   .ط

  .ي
َ
 ست

 
 املالية العائدة لحمالت اللوائح واملر م الكشوفات ل

 
خالل مهلة خمسة  ات، والتدقيق فيها،/حينش

 من تاريخ إتمام العملّية االنتخابية. اعشر يوم  

  .الخاص باملشروع لكترونيونشرها بالتفصيل على املوقع اإل ،لالنتخاباتإعالن النتائج النهائية  .ك

قة بالعملية  املراجعات في النظر .ل
ّ
بَ من  لها مةد  املق االنتخابّية،املتعل  ل املر ق 

 
   ات./والناخبين ات/حينش

. ويعود للهيئة تحديد ةي  لى احترام مبدأ الوجاهإصار ي  فة على أن ل  لجهات املخافرض عقوبات على ا .م

فرض.   ماهّية العقوبات التي ست 

 إدارة املشروع.يداعه إو  ،أعمال الهيئة عن إعداد تقرير .ن
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االستعانة بالخبرات الخارجية وبمؤسسة أديان عند الحاجة، وال يجوز لها تفويض صالحياتها يحّق للهيئة 

 أي جهة. إلى التقريرية

 

بة : ١٠املادة 
َ
اق  االنتخاباتمر

 ياتها.رَ جم  ومراقبة  ،يحق لهيئات املجتمع املدني ذات االختصاص مواكبة االنتخابات

 

 ئة: قرارات الهي١١املادة 

تخذ قرارات 
 
 و  ،الهيئة بأغلبية ثالثة أصوات على األقلت

َ
 خضع قراراتها للطعن أمام لجنة حّل النزاعاتت

  االنتخابية
 
 نامل

َ
 خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ إبالغها أو نشرها، على أن  ،ب هذا القانون ج  و م  أة بش

َ
ها فيبّت ت

 راجعة.في مهلة ثالثة أيام من تاريخ تقديم امل االنتخابية لجنة حل النزاعات

 ت
 
ستعجل نشرها على صفحة املشروع لتأمين مبدأ الشفافية وحّق ي  و  ،ون جميع قرارات الهيئة علنّيةك

 لى املعلومات.إالوصول 

 

 الفصل الثاني: لجنة حل النزاعات االنتخابية

 

 نشاء لجنة حل النزاعات االنتخابيةإ: ١۲املادة 

 
 
 نت

َ
ير أ "لجنة حّل النزاعات االنتخابية"ش ش 

 
ون اسم "اللجنة"ب  ليها فيما بعد إ )ن

 
 مؤ  (، وتك

 
 فة من ثالثة أعضاءل

عو  ،يتمّتعون بخلفّية قانونية أو قضائية وعضوات بَ نون من ي  ي   بحسب اآللية ذاتها املّتبعة ،ل مؤسسة أديانق 

ب هذا القانون الهيئة املستقلة لالنتخابات"تعيين  في  ." بموج 

 .اللجنة تأليفيجب التقّيد بالتوازن الجندري في 
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 اللجنة  م  : مها١٣املادة 

ى اللجن
ّ
 تتول

َ
همة  م 

 
 املراجعات ، فيضمن املهل املحّددة في قانون انتخاب أعضاء البرملان الشبابي ،ّت والبالنظر  ة

 :ما يأتياملتعلقة ب والشكاوى 

  .قرارات الهيئة املستقلة لالنتخابات .أ

  ات.نتائج االنتخاب في الطعون  .ب

 

 التمانع: ١٤املادة 

 من:  ّل  ال يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وك  .أ

 .و مجموعة سياسيةأعضوية أي حزب  -

 .عضوية الهيئة املستقلة لالنتخابات -

  .عضوية الهيئة اإلدارية أو املكتب التنفيذي ملؤسسة أديان -

 

خالل مّدة واليتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام  وعضواتها اللجنة ال يجوز ألعضاء  .ب

 يادها.ح  اللجنة و 

 

 ر العمل ضمن اللجنةَسي  : ١٥املادة 

  ق  يح
 
ل  االستعانجنة ل 

 
 بالخبرات الخارجية  ة

 
غ  وظيفي واضح. ف  على توصي ء  ناب   ،هاّم  ية القيام بمهاب 

 

 : قرارات اللجنة ١٦املادة 

 
 
ين من األعضاء والعضوات، بأغلبية ّتخذ قرارات اللجنةت

َ
 وت صوت

 
 غير قابلة للمراجعة. و ون قراراتها نهائية ك

 
َ
  نشر اللجنة جميع القرارات مع األسباب املعت

ّ
 لكتروني الخاص باملشروع. لة على املوقع اإلل
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 الفصل الثالث: العمل بهذا القانون 

 

 : نشر القانون ١٧املادة 

نشر هذا القانون على صفحة املشروع  غ حيث تدعو الحاجة.  ،ي 
 
بل  وي 

 

 


