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 مقدمه

پارلمان، متتاو از دو ریئ  قانونگذار  بود  اس : مجلس سنا و مجلس نمایندگانب مجلس  1181در قانون اساسی 
وزیران را رئیس متور در شورا  نار از اعضا  آن  1عضو بود مه  11متتاو از  1181قانون استاسی   88ستنا طب  اصتو   
گا  تتایو نتد و ی  سا  بيد، یينی شدند. اما، این مجلس ریچنار دیگر توستط مرد  انتخا  می  1مرد ومنفتو  می 

خفوص مبحث دو  از یفو دو ، و بند مجلس نمایندگان بر طب  قانون اساسی به 5ملغی شتد.  1181تتترین اوو    11در 
قانونگذار ، نظارت، »را  را  خود را در زمینه، صتتمکی «ایندگاننامه داخلی مجلس نمآیین»ستتو  از یفتتو ههار ، و 

نرش استتاستتی و  مند و در منار این موقيی  استتاستتی مه در نظا  پارلمانی لبنان دارد،  اعما  می« قضتتایی و انتخابات
حر  ممنظور تحایم زندگی متترک، تثبی  وکدت ملی و محور  را در تيامو و گا  و گو  رمیتتگی بین طوای  به 

ایی مه گرگر  به ملیا  و تغییر کال  طایاهرا  یرقهستتاختن آرامش و ابات دارد. این موعتتو  از خم  جذ  واقيی 
قانون  84تيداد و نحو  انتخابات نمایندگان بر طب  اصو 1«.شودا  هیر  شودب محر  میواببتتگی ملی بر واببتتگی طایاه  

ار  دلیو ستتهول  تغییر در تيداد و میای  برگاگیرد مه این مبتتهله بهمیموجم قوانین انتخاباتی صتتورت استتاستتی، به 
تر تغییر انتخابات، در نتیجه طرح مبتایو و موعتوعات جدید است ب هرا مه قانون انتخابات نبتب  به قانون اساسی راک     

   1مند.می
انون انتخابات بدون قید قانون استتاستتی، مررر شتتد  استت  تا زمانی مه مجلس نمایندگان،  ی  ق  84در ادامه اصتتو 

 شوند:را  دو مجلس بر اساس قواعد ذیو توزیع میمذربی را وعع مند، مرسی
 ال ( به شاو مباو  بین مبیحیان و مبلمانانب 

  ( به شاو نببی بین جوامع رر ی  از دو طبره مابورب 
 ج( به شاو نببی بین مناط  مختل .

نمایند   14نمایند  مبیحی، و  14شوند، باید دت ههار ستا ، انتخا  می نمایند  مجلس مه برا  م 182بنابراین، از  
ور لبنان را و مناط  مختل  در متمبتلمان باشتند. ردق قانونگذار، ایجاد توازن نببی در زمینه توزیع نمایندگان بین یرقه  

 اس .  
مه بيد از  2اس  8002مفو  سا  در منار قانون استاستی، منبع اصتلی انتخابات مجلس نمایندگان، قانون انتخابات    

 را  لبنانی در دوکه صتورت گری ب این قانون، به تفویم وجود آمد و توایری مه بین گرو بحران داخلی مه در لبنان به
ترین قانون انتخابات در بین مو قوانین انتخاباتی در لبنان استتت ، قواعد و مجلس نمتاینتدگان رستتتید. این قانون مه جامع  

صتتورتی ترریباش شتتااق و مامو وعتتع مرد  استت . قانونگذار در این قانون ستتيی مرد  تا  به انتخابات را به مرررات مرتبط

                                                           
با »1181انونرا  نبب  به ققانون اساسی صورت گری ، دوبار  بر تتایو مجلس سنا تهمید شد ، البته با تااوت  88در اصو  1110. در اصتمکیه مه در سا   5

ار  در آن نمایندگی دارند و اختیارات آن انتخا  اولین مجلس نمایندگان بر استتاس ملی و مذربی، مجلس ستتنایی تهستتیس خوارد شتتد مه تمامی جوامع ی  
رانی خفوص در امور سر نوش  ساز و نگسوپاپ اطمینانی باشد برا  طوای ، به»تواند بنابراین، ایجاد این مجلس می«.  باشتد محدود به مبتایو خیلی مهم می 

 ب ر. ک.:«گر  تا کدود  مم نمایدرا را از الغاء طایاهآن

 .412، ص 8001، و دار نتر، الجاء اوو ، انون الدستور  اللبنانیالوسیط یی الرزریر شار، 
 .815، ص 8001. المرما اليربی لتطویر کام الرانون الناارة، 1
لبرلمانی اليربی، ادانبتند: نحو تطویر اليمو « را  یيا  و موار در لبنان داردستيی در ایجاد توازن بین نیرو »عنوان عاملی مه . تغییرات در تيداد نمایندگان را به1

 .101، ص 8001المرما اللبنانی للدراسات، بیروت ت لبنان، الطبيه اوولی، 
بررسی کروقی نظا  نامه مارشتناستی ارشتد،    ، ر. ک.: علیدادزاد  روح ا...، پایان8002. برا  آگاری بیتتتر با قانون انتخابات مجلس نمایندگان مفتو  ستا     2

مجلس نمایندگان،  8002کروق و علو  ستتتیاستتتی دانتتتتگا  تهرانب رمچنین، علیدادزاد ، روح ا...، ترجمه قانون انتخابات،   ، دانتتتتاد 1121، انتخاباتی لبنان
 (.1121) را  مجلسمياون  پژورتی دیتر مطاليات کروقی مرما پژورش



 المللی در زمینه انتخابات وعع مند.را و موازین بینقواعد و مرررات منطب  با ميیار
و عد   بر انتخاباتدلیو ارمی  بحث نظارت البتته، این ناتته در مورد پژورش پیش رو، وز  بته ذمر استتت  مته به     

 اماان بررسی جامع آن در این مراله، از مطرح مردن آن خوددار  شد  اس .
 

 . اصول نظام انتخاباتی لبنان1

خفوص، اصو به 1مبانی نظا  انتخاباتی لبنان را با توجه به نظریه کاممی  ملی مه بر روح قانون اساسی کامم اس ب
توانتد ریچ نو  ومال  مرید  را از ستتتو   ا  ملت  استتت ب و  نمی عضتتتو مجلس، نمتاینتد  تمت   »قتانون استتتاستتتی:    81

رح توان اصتتتو  زیر را در مطرمچنین با توجه به قانون انتخابات مجلس نمایندگان، می«. مننتدگتان خود بپتذیرد   انتختا  
 10مرد:

 گیري عمومی . رأي1-1
و  میثاق کروق مدنی ستتتیاستتتی خفتتتوصالمللی بهرا  بینمتتتتور لبنان با توجه به پذیرش تيداد  از منواستتتیون

گیر  و امضتتتا  منواستتتیون دیا  از کروق ميلولین، تا کدود زیاد  ميیاررا  رأ  11منواستتتیون ریع تبيیل علیه زنان،
قانون استتاسی نمود پیدا  81عمومی را مورد پذیرش قرار داد  مه این موعتو  در ماد  ی  و سته قانون انتخابات و اصتو    

 توان وارد نمود، بحث ممنوعی وز  به ذمر استت  و در واقع ایراد  مه به قانون انتخابات می ا  مهاما ناتهمرد  استت .
را  دودی المللی دربار  محک  رأ  برا  ایراد نظامی و امنیتی قبو از باز نتتبتته شدن اس  مه با توجه به ميیاررا  بین  

ن قرار دادن تابيی  د  ستتتا  برا  اعما  ک  رأ  توارمچنین می 18توان این ممنوعی  را منطری دانبتتت .ک  رأ ، نمی
 د.شبود مه این سن مارش داد  میمنند تا کدود  منفاانه ندانب ، و بهتر میمبانی مه مبم تابيی  می

 
. انتخابات مستقیم  2-1

»...  شتتتود.ا ( برگاار میصتتتورت مبتتتتریم )ی  درجه انتختابتات در لبنان با توجه به ماد  ی  قانون انتخابات، به  
صورت دو انتخابات، به 1114تا  1181گاتنی اس  در لبنان از سا  «.ا  است  صتورت عمومی و ی  درجه گیر  بهرأ 
 ا  بود.درجه
 
. اصل اختیاري بودن 3-1

از  گونه تالیای یا مبئولی  قانونی اعما  یاتوانند از ک  رأ  خود، بدون ریچطب  این اصتو، شتهروندان  لبنانی می  
رر مرد و زن لبنانی »توان از ماد  ستتته قانون انتخابات استتتتنبا  مرد:  آن خودار  مننتد، مه این موعتتتو   را می  اعمتا  
 مورد تهیید قرا گری .  1110این اصو برا  اولین در قانون انتخابات «. توانند ک  رأ  خود را اعما  مندمی

 
 گري دینی . انتخابات فهرستی بر اساس طایفه4-1

                                                           
 .481، ص 8000تر و التوزیع، بیروت، ، المؤسبات الجاميیه للدراسات و النالدستور اللبنانی من التيدیو الی التبدیو. صباغ، سمیر، 1
نمایند ، خود را »گوید: هه ادمون ربا  میو با توجه به روح آن، مورد پذیرش قرارداد، دور از واقيی  اس ب هنان 81  مه قانون استاستی در اصتو   ا. نظریه10

گر  مه در لبنان وجود . و رمچنین با توجه به نظا  طایاه412ان، ص ب شتتار، رم«داند.درندگان و یارانش مینمایند  منطره و در بيضتتی از مواقع نمایند  رأ 
  توان گا  مه کاممی  ملی و نمایندگی ملی مخدوش شدگیردب میرا  نمایندگی تنها به طوای  و مذارم به رسمی  شناخته شد ، تيل  میدارد و مرستی 

 اس .

   رأ  برخوردار شدند.زنان، از ک 1158. برا  اولین بار در قانون انتخابات سا  11

18. Lebanon - The Preliminary Statement of Carter Center on the 2009 Parliamentary Elections in Lebanon, p.2. 
www.cartercenter.org .  



و جدو   8، و امنون قانون انتخابات در ماد  11اباتی، یهرستتی از گذشته تا امروز، در لبنان به اجراء درآمد  نظا  انتخ
شتتد  به این قانون، توزیع شتتد ، در جدو  پیوستت را  مجلس بین طوای  متتتخصمرستتی»شتتد  به این قانون، پیوستت 

  انتخاباتی و اختفتتاص دادن هند نمایند  برا  رر کوز ، کوز 81نظا  انتخاباتی یهرستتتی را با تربتتیم لبنان به «. شتتوندمی
ه درند، برایی مه نامادرا ارائه میتوانند با توجه به یهرستت درندگان در رر کوز  میمورد پذیرش قرار داد  استت  و رأ 

داد  شد ، رأ   را مه به آن کوز  اختفاصیو با توجه به تيداد مرسی 14هند ناماد با ک  انتخا  نامادرا از هند یهرس 
د و شتتتونرتا بتا توجته به طوایای مه در آن کوز  دارا  مرستتتی نمایندگی ربتتتتند تنظیم می    درنتد. بنتابراین، یهرستتت   

یرط به ناماد طوایای مه در آن کوز  دارا  مرستتتی نمایندگی ربتتتتند با ک  انتخا  آزادانه از بین   درنتدگتان رم  رأ 
 درند.مینامادرا کتی به نامادرا طایاه دیگر رأ  

گر  در لبنان برا  آگاری و اشتتراق بیتتتتر بر نظا  انتخاباتی لبنان رستتد مختفتتر  در مورد طایاهنظر میمناستتم به
یرد ساخته هرا  انتخاباتی منحفتر ب گر  است  مه نظا  انتخاباتی لبنان را در بین نظا  توعتی  داد  شتودب زیرا بحث طایاه  

 اس .
خ نامه شتتتایم ایند  در تاریرا به جبو لبنان آغاز، و نظا لبنان با مهاجرت مارونیگرایی از گذشتتتته دور در طتایاه 

  ارا تثبی  مرد. این امر ستتبم تهستتیس ی  کاوم  موه  یرقهصتتورت قانون درآورد، و در واقع آن را بهآن 1211
شاو د و نظا  ستتیاسی لبنان را بهوارد اولین قانون استاستی لبنان شت    1181و در ستا    15برا  اولین بار در تاریخ شتا  شتد،  

طور طور موقتی و با ردق ایجاد عدال  و صتتل ، طوای  بهبه» 1181قانون استتاستتی   15ا  تنظیم مرد. طب  اصتتو طایاه
. «مه این امر بتواند به مفتتلح  دول  عتترر برستتاندعادونه در متتتاغو دولتی و ترمیم وزارتی کضتتور دارند، بدون این

 طور  مه قانونگذار در اصمکیه سا نون استاستی، سبم عرق مبتحامی بین طوای  شد  بودب به  وجود این اصتو در قا 
ردب به این شرح گر  تهمید مگر  را لغو مند و صریاش بر اتخاذ تدابیر وز  در آیند ، برا  لغو طایاهنتوانبت  طایاه  1110
 مه:  

ی سیاسی گرایحیان تدابیر وز  را برا  جذ  طایاهمجلس نمایندگان لبنان بر استاس مبتاوات میان مبتلمانان و مبی   
 مند.  بند  شد  اتخاذ میبر اساس ی  برنامه مرکله
 در طو  دور  انترالی:

 ا  در تتایو دول  کضور دارندب . تمامی طوای  به شاو عادونه1
ی و ، مناصم قضایا  لغو شتد  است . قاعد  مابور با تخفتیص و صتمکی  متتاغو دولتی     . قاعد  نمایندگی یرقه8
دولتی بر استاس الاامات آشتتی ملی به استثنا  طبره او  متاغو یا   را  نظامی و امنیتی و مؤستبتات دولتی و نیمه  ستازمان 

  اصو  گردد و با رعایطور مباو  بین مبیحیان و مبلمانان تربیم میشود. متاغو مابور بهمتاغو مياد ، جایگاین می
   11«.شودا  متخص اختفاص داد  نمییاهتخففی و صمکی  شغلی به طا

قانون  8خفوص با اصو را  بهاین اصتو، مخال  برابر  تمامی شتهروندان در برابر قانون و دادن یرص  برابر به آن  
ااد  طور مباو  از کروق مدنی و سیاسی استرا در برابر قانون یابان ربتند و باید بهرمه لبنانی»استاستی  در تضاد اس :   

ته صورت واقيی و کریری وجود داشاین تبتاو  به »ب اما، هگونه اماان دارد مه «را باشتد مه یرقی بین آنبدون اینمنندب 
بهر  را دارا  امتیازات و کروقی ربتتتند مه دیگر شتتهروندان از هنین امتیازاتی بی باشتتد در صتتورتی مه بيضتتی از لبنانی 

                                                           
 .482، ص 8004داراليلم الممیین، الطبية الثالثة، الوسیط یی الرانون الدستور  اليا ،. ربا ، ادمون، 11
 .121،  ص 8002 ، منتورات الحلبی الحروقیة،الرانون الدستور کور ، عمر، . 14
 forums.org-http://alshahed.free ،8002. سوید، یاسن:  15

 یس مجلس: شیيه.ئسنیب روزیر: جمهور: مارونیب نخب یسئترین مناصم سیاسی به این صورت اس : ر. این تبيیل در عالی11

http://alshahed.free-forums.org/


   11«.ربتند
وقی شتتودح کرتوان گا  نظا  دمومراتی  اعما  میروندان وجود دارد میآیا تا زمانی مه کروق نابرابر برا  شتته

این تربتتیم قدرت میان طوای  بین نمایندگان مجلس  12گر  استت .مه نه بر استتاس شتتهروند بودن، بلاه بر استتاس طایاه
ندگی بیم نمایصتورت تربتیم مبتاو  نمایندگان مبیحی و مبلمان اس  و در درون رر مدا  از این ادیان نیا شارد تر   به

 «.را ربتیمبین یرقه
 
. حوزه انتخاباتی5-1

توان مه می طور رتا  انتخاباتی در لبنان، در زمینه ادغا  یا تاای ، رموار  با تغییراتی روبرو بود  استتت ب به کوز 
ین متخفه به ارا  انتخاباتی استت . را  بارز نظا  انتخاباتی لبنان، رمین تغییرات پی در پی کوز گا  یای از متتخفته  
مه را به پراگماتیبتتم گروری و شتتخفتتی در قانونگذار  مرتبط استت ، بدون اینگردد مه امثر آنعوامو متيدد  باز می
را بر مبنا  ميیار ااب  در جه  منایع مل ، صورت گیرد. در واقع، تغییرات پی در پی بند  کوز تمشی در جه  تربیم

 دانب : توان ناشی از سه عامو اساسیرا می
 . وجود مناط  ناوذ برا  بيضی از رربران در لبنانب  1
 گر  و تحووت آنب. عامو طایاه8
111را  کامم بر متور.. صمکدید نیرو  

ا  موه  ربنابراین، با توجه به مطالم ذمر شتد  و با مرور  بر قوانین کامم بر لبنان، گا  استان، شهرستان، کوز  
 را، بیتتر کو  استان و شهرستان در گردششدند. ولی، تغییرات کوز بارگ با رم استااد  میرا  متوسط و و گا  کوز 

 80بود.
کوز  انتخابی تربتتتیم نمود و  81، لبنان را به 1110بر استتتاس توای  دوکه و با توجه به قانون  8002قتانون انتخابات  

«. الهرمو -يیین ت کاصبیا، برا  غربی ت راشیا و بيلب مرج»را  جا کوز شهرستان را محدود  کوز  انتخابی تيیین مردب به
گیرد متااوت را تيل  میرایی مه به آنرا  کوز  انتخابی( از نظر جميی  و انداز  مرستتتیرا )محدود این شتتتهرستتتتان 

، مه اس  81نامه طائ عنوان محدود  کوز  انتخاباتی، مخال  قانون اساسی و توای ربتتند. رمچنین پذیرش شتهرستان به  
یاستتی، گر  ستتنامه طائ  برا  لغو طایاهگر  در ستتط  ملی دارند. به این صتتورت مه توای رر مدا  ستتيی در لغو طائاه

ر  و گاستتان را انتخا  مرد مه دارا  تنو  قومی بیتتتر  نبتب  به شهرستان اس ، و شهرستان را مه عامو تثبی  طائاه   
 88دهار اصتمکاتی شد و در اصو   1110نامه طائ  در ستا   دنبا  توای بهگرایی بود، رد مرد. قانون استاستی نیا   مذربی

گر  سیاسی برا  رسیدن به نمایندگی ملی، تهمید مرد.بر لغو طائاه 84و

 
 . شرایط انتخاب کنندگان2

                                                           
 .14، ص 1115، دار الطلیية للطباعة و النتر، نحو مجتمع جدید. نفار، ناصی ،  11
 . سوید، رمان.12

ية ، الطبدار النهار للنتتتتر، بیروت اقتراکات من اجو اصتتتمح النظا  اونتخابی یی لبنان، الجميیة اللبنانی من اجو دیمرراطیة اونتخابات،. ورنتا صتتتاغیة، ناار،  11
 .40-11ص 8004اوولی، 

 تر  از لحاظ جغراییایی دارد، به این صورت مه رر استان متتاو از هند شهرستان اس .. کوز  استان نبب  به شهرستان وسي  بیش80

 .1121  للوای  الوطنی اللبنانی لليا ، ئ. وایرة الطا81



پیتری  تاار دمومراتی ، در طو  زمان، رمرا  با »و  88«استاس ک  در نظا  انتخابات دمومراتی ، ک  رأ  اس  
توستتيه هنین کری باعث شتتد  مه امروز  رمه شتتهروندان، بدون تبيیل بتوانند ک  رأ   81«.ستتيه ک  رأ  بود  استت تو

اعممیه جهانی کروق بتر  81خود را اعما  منند و در زندگی ستیاستی متتور خود متتارم  نمایند. هیا  مه در ماد      
کاوم  آزاد، پرورش روش و اکباسات شهروندان  را یای از بارزترین سودمند »هرا مه  84مورد تهمید قرار گری .

تواند در یروترین ستطوح مرد  عملی شتود مه برا  ایاا  نرتی مه مبتریماش بر منایع سترگ   است  و این مار رنگامی می 
رایی وارد شتتتد ، ولی این امروز  نیا بر این ک  محدودی  85«.متتتتور اارگتذار بتاشتتتد، بته رماار  یرا خواند  شتتتود    

را نیبتتت ب بلاه در جه  مفتتتلح  اجتما  این  به مينا  تبيیل علیه شتتتهروندان و نادید  گریتن ک  آن رامحدودی 
ه شود. برا  جاایی مه موجم محرومی  از برخی کروق اجتماعی میرا گذاشتته شتد  اس بمانند محاومی   محدودی 

شتتتود و در قوانین منفتتتاانه تلری میرمین دلیو امروز  ک  رأ  برا  رمه شتتتهروندان جا اصتتتو  ی  انتخابات آزاد و 
استاسی متوررا به سبم رابطه مبتریم و اساسی مه بین ک  رأ  و کروق شهروند  و دمومراسی نمایندگی وجود دارد،  

ترین کروق ستیاستی است  مه شهروندان اماان اعما  آن و    مورد توجه قرار گریته است . هرا مه ک  رأ ، یای از مهم 
 81د.را دارن دستیابی به آن

منند  غیرمنطری جا دو مورد )ستپر  شدن د  سا  برا   گونه تبيیل و شترایط محدود ک  رأ  رمگانی بدون ریچ
منند، و منع نظامیان از رأ  دادن( برا  شهروندان لبنانی مورد پذیرش قرار گریته اس . این مبتانی مه مبتم تابيی  می  

قانون اساسی مررر  1ت لبنان استتنبا  مردب به این شترح مه در اصتو    توان از قانون استاستی و قانون انتخابا  موعتو  را می 
را رمچنین از کروق مدنی و ستتتیاستتتی یابتتتانی آنباشتتتند.تمامی مرد  لبنان در قبا  قانون با رم برابر می»شتتتد  استتت  
د من ، بهر قانون استتاستتی رمه مبتتانی مه تبيه لبنان ربتتتند با داشتتتن شتترایطی از ک  رأ    81در اصتتو «. برخوردارند...

باشند. قانون انتخابات نیا در یفو دو  با ایجاد شرایطی مه مخال  رأ  رمگانی نیب  تتتت جا در ی  مورد مه به آن می
انتراد وارد اس  تتتت ک  رأ  رمگانی را مورد پذیرش قرار داد  اس . بنابراین، با توجه به قانون اساسی و قانون انتخابات، 

ن باید از آن برخوردار باشتتتند تا بتوانند ک  رأ  را خود اعما  منند مورد بررستتتی قرار در ادامه شتتترایطی مه شتتتهروندا
 گیرد. می

 
مند شدن از حق رأي   . شرایط ضروري براي بهره1-2

. سن1-1-2

سا  برسد با داشتن شرایطی از ک  رأ  برخوردار اس . از  81قانون اساسی، رر تبيه لبنانی مه به سن  81طب  اصو  
شد  در قانون اساسی برسد، هه مریم رر مرد و زن لبنانی مه به ستن متخص »قانون انتخابات آمد  است :   1رو در ماد  این

 81«.تواند ک  خود را اعما  مندباشد هه غیرمریم، می

                                                           
 .12، ص 1122مجد،  ،«  نظا  انتخابات پارلماناصو ، مبانی و الگو  مطلو»،کروق انتخابات دماراتی . خبرو ، کبن، 88
 .151، ص 1122، نتر میاان، هاپ سیادرم، کروق اساسی. طباطبایی موتمنی، منوههر، 81
 81ماد  «: رر مس ک  دارد در ادار  امورعمومی متتور خود، خوا  مبتتریماش و خوا  با وستاط  نمایندگی مه آزادانه انتخا  شد  باشند، شرم  جویند.   ». 84

 اعممیه جهانی کروق بتر.

 .122، ص 1121، ترجمه علی رامین، نترنی، هاپ او ، کاوم  انتخابی. استوارت میو، جان، 85
 . الجميیة الوطنیة من اجو دیمرراطیة اونتخابات،  81

http:// www.elections-lebanon.org 
درند.. اما در متور لبنان این مبهله رعای  نتد  اس ب هرا مه ررا  دمومرات ستن رأ  را مبتاو  با سن رشد مدنی و میار  قرار می  . امروز  امثر متتو 81

 سا  قرار داد  اس . 81قانون اساسی سن رشد سیاسی را  81مه اصو باشد. در کالیسا   می 12قانون تاالی  و قراردادرا سن رشد مدنی  815طب  ماد  

http://www.elections-lebanon.org/


 
. تابعیت2-1-2

رأ  وز   ا  اعما  ک قانونگذار لبنانی در ماد  پنج قانون انتخابات، سپر  شدن د  سا  از زمان مبم تابيی  را بر
و 82دانبتته است . البته، سپر  شدن د  سا  پس از مبم تابيی  برا  برخوردار شدن از ک  رأ ، محدودیتی غیرمنطری  

 منند، بيد از مبتم تابيی  و یا سپر  شدن مدت زمان ممتر  غیرموجه است ب بهتر است  مبتانی مه مبتم تابيی  می    
نان غیر منند، قائو شتتد  استت  و آن زبرا  مبتتانی مه تابيی  لبنانی مبتتم میء ابتواند رأ  درند. رمین ماد  ی  استتتثن

مو  مرور منند، متتتمنند. در نتیجه، زنان خارجی مه با مردان لبنانی ازدواج میلبنانی استت  مه با مردان لبنانی ازدواج می
 شوند.زمان برا  برخوردار شدن از ک  رأ  نمی

 
. عدم محرومیت  3-1-2

مه شتتهروندان لبنانی بتوانند رأ  درند، نباید از ک  رأ  محرو  شتتد  باشتتند و در واقع، جا دو دستتته زیر   اینبرا  
 81نباشند:
شدگان دائمی از اعما  ک  رأ :ال ( محرو  

 اندب . اشخاصی مه محاو  به محرومی  دائم از مرا  و متاغو عمومی شد 1
 10. اشخاصی مه به خاطر جنای  محاو  شدندب8
 شود:  را یای از جرایم زیر صادر می. اشخاصی مه علیه آن1

ستترق ، ممربردار ، صتتدور ه  بم محو، خیان  در امان ، اختمس، رشتتو ، ستتوگند دروغ، غفتتم، تهدید،   
جيو، استتتتااد  از ستتتند مجيو ، شتتتهادت دروغ، جرایم منایی عا  عمومی مندرج در با  راتم قانون مجازات، جرایم 

 و صني  مواد مخدر و تجارت آنب مربو  به مت  
 112یا  121را  مندرج در مواد شود و یا مبانی مه مجازاترا اعم  می. اشتخاصتی مه ورشابتگی به ترلم آن  4

ورشابتگی و ترلم را مانع رأ  دادن دانبته و با  4ماد     1شود. در قبم  او  بند را صتادر می قانون مجازات علیه آن
توان گا  مه ورشابتگی عاد  مانع اعما  مه از ورشتابتتگی به ترفتیر صتحب  مرد ، می     112ا ت 121توجه به مواد 
 شود.ک  رأ  نمی

  ( محرو  شدگان موق  از اعما  ک  رأ :
را از ک  رأ  تا زمان اجرا  این این محرومی شتتتوند.. اشتتتخاصتتتی مه محاو  به محرومی  از کروق مدنی می1
سا ( شخفی را 10تا  1قانون مجازات، برا  مدت اعایه بر آن )  11ی به استتااد  ماد   مه قاعت راست ب مگر این مجازات

 محرو  مند.
 شود، در طو  زمان کجر.  را صادر میبر کجر آنیر . اشخاصی مه کام قضایی دا8

ا  مه اما، ناته 11مه به نداشتتتن قابلی  آن توجه مند.قانونگذار لبنانی، بند اخیر را از قانون یرانبتته گریته، بدون این
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باید به آن توجه مرد، این استت  مه قانونگذار لبنانی بین محجورین ذاتی مه شتتامو صتتغیر و دیوانه و محجورین به کام  
قانون انتخابات، تنها محجورین به کام  1اس ، تااوت قائو شد  اس . با توجه به بند و نادان  قضتایی مه شامو غیر رشید 

شتد  اس ، از رأ  دادن محرو  ربتند. این مبهله دارا  ی  ایراد اساسی اس ب هرا  قضتایی مه کام کجرشتان صتادر    
   18مه شخص از رشد سیاسی برخوردار نیب .

 شوند، تا پایان این مدت ک  رأ  ندارندبشان می. اشخاصی مه برا  مدت خاصی محرو  از مرا  و شغو1
ا  تگان با رر رتبه مه باشند، خوا  در ارتش باشند یا نیروراند، به جا بازنتب. نظامیان و مبانی مه در کام نظامی4 

   11باشد.امنیتی و ملی، امنی  عمومی، امنی  دولتی و عابط گمرک از ک  رأ  محرو  می
عما  ک  توانند به ابنابراین، نظامیان تا زمان بازنتتتبتتتگی از ک  رأ  محرو  ربتتتند، اما در دوران بازنتتتبتتتگی می

هرا مه در قوانین  14نظامیان از رأ  دادن شتتاید یای از ناات جالم توجه قانونی انتخابات لبنان باشتتد.  منعرأ  بپردازند.
این محرومی ، مخال  ک  شتتهروند  استت  مه ی  ک   15انتخاباتی متتتوررا  دمومراتی  هنین هیا  وجود ندارد.

را  المللی برستتد و با ميیاررا  بیننظر میاستتاستتی استت  و محدودیتی غیرمنطری برا  جلوگیر  از اعما  ک  رأ  به  
 اعما  ک  رأ  سازگار  نداردب

شتتتود و کروق را صتتتادر میقانون مجازات، علیه آن 114تا  181را  مندرج در مواد . اشتتتخاصتتتی مه مجازات 5
 شوند. انتخاباتی این ایراد، تنها پس از بازگت  اعتبارشان بازگرداند  می

 
 . شروط اعمال حق رأي1-3

 هاي انتخاباتیثبت در فهرست .1-3-1

را  انتخاباتی، الاامی استت  و استتم مبتتی در بیش از  درندگان در یهرستت اب  رأ »قانون انتخابات،  84طب  ماد  
بنابراین، با توجه به مااد این ماد ، شهروندان لبنانی مه شرایط رأ  دادن را دارندب برا  این « شود.ی  یهرست ، اب  نمی 

 را  انتخاباتی اب  منند.خود استااد  منندب باید اسم خود را در یهرس  مه بتواند از ک 
 
 . داشتن شناسنامه یا گذرنامه معتبر لبنانی2-3-1

مه بتوانند رأ  شتهروندان لبنانی مه شترایط رأ  دادن را دارا ربتتندب هه در داخو متور و هه در خارج، برا  این   
قانون  110و  22گیر  رمرا  داشته باشند، مه این مبهله در مواد رأ بنانی در روزدرندب باید شتناستنامه یا گذرنامه ميتبر ل  

 تواننددرند  با رمرا  داشتتتن شتتناستتنامه یا گذرنامه ميتبر لبنانی، می رأ گوید: مه می 110خفتتوص ماد  انتخابات، به
 تهمید قرار گریته اس . ، به صراک  مورد8001در سا   1/1411و  1/88رمچنین در دو بختنامه « رأ  درد.
 
 . شرایط انتخابات شوندگان 3

وان ترا  مورد پذیرش قرار گریته استت  مه در این زمینه میدر لبنان، ک  ناماد شتتدن رمه شتتهروندان با محدودی 
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 . در مفر و موی  نظامیان از رأ  دادن محرو  ربتند.14

 .455. شار، رمان، ص 15
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 http://www.elections.gov.lb/Parliamentar 

file:///C:/Users/gorji/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NBS7N93I/تعميم؟%20رقم%201/14%20حول%20تسريع%20إنجاز%20إستمارات%20بطاقات%20الهوية


به بيضتی از اصتو  قانون استاستی و مواد قانون انتخابات اشتار  مرد. قانون استاستی به صراک  ک  ناماد شدن را مطرح        
داند، مه رمه شتتهروندان لبنانی را در برابر قانون یابتتان می قانون استتاستتی   1را از اصتتو توان آننارد  استت ب ولی می

رر مرد و زن لبنانی مه به »مند: ، مبدأ عمومی نامادشدن را مطرح می1در اصو  8002استتنتاج مرد. قانون انتخابات ستا    
ا توجه به این اصو و جمله ناماد شدن برا  انتخابات مه ی  ک  مدنی و ب«. تواند ناماد شتود ستالگی برستد، می   85ستن  

و شرایط غیرمنطری و غیرعرمنی برا  ناماد  11صورت مضی  تابیر مند،را بهستیاستی است ، قانونگذار موا  است  آن     
 شدن، اعم  ناند.  

د تا بتوانند رأ  درند را مطرح ، شتتترایطی مته شتتتهرونتدان لبنانی باید کائا آن باشتتتن   10و  1،  2رمچنین، در مواد 
المللی شتتتد  در قتانون انتختابات، شتتتااق بود  و با ميیاررا  بین   منتد، مته در مجمو ، این ميیتاررتا و موازین مطرح    می
مه کدامثر آن ستا  سن تتتت بدون این  85صتورت عا  مطاب  است . بنابراین، طب  قانون انتخابات، نامادرا باید دستتام    به

سا  از مبم تابيی ، باسواد بودن )توانایی خواندن و  10  تابيی  اصتلی یا ستپر  شتدن دستام    متتخص شتود تتتت دارا  
 و بهرمند از کروق مدنی سیاسی باشند. 12را  انتخاباتیشان در یهرس نوشتن(، اب  اسامی

 . محروم شدگان موقت از نامزدي1-3

خدم  استتتيااء نداد  باشتتند به نمایندگی مجلس  توانند تا زمانی مه ازاشتتخاص زیر نمی 8002طب  قانون انتخابات 
قانون انتخابات،  108الجمع نیبتتتند مه این موعتتو  از ماد   انتخا  شتتوند. اما، استتتثنائا نمایندگی مجلس و وزارت مانيه 

 شود:استنتاج می
 

 الف( نظامیان

ی از ر ستتیبتتتم نظامی بيضتت  دلیو جلوگیر  از دخال  ستتیاستتی در ارتش و نیرورا  نظامی و تاایرات منای آن ب به
و متتتوررایی مانند موی ، مفتتر و ترمیه، نظامیان را از ناماد شتتدن برا  انتخابات محرو    11متتتوررا  امریاا  وتین

دلیو عتترورت انضتتبا  نظامی و تمایو به عد  ستتیاستتی مردن ارتش و جلوگیر  از یتتتار   مردند. قانونگذار لبنانی نیا به
قانون انتخابات، شتترایط  1و در ماد   40صتتورت موق  محرو  مرد.میان را از ناماد شتتدن بهدرندگان، نظانظامیان بر رأ 

 مند: ناماد شدن نظامیان را به این شرح ذمر می
عنوان نمایند  مجلس انتخا  شوند، خوا  در توانند بهنظامیان و مبتانی مه در کام نظامی ربتند، با رر درجه، نمی 

ملی، امنی  عمومی، امنی  دول  و عتابط گمرک باشند. البته، این ایراد اگر بازنتبته شوند و  ارتش یا از نیرورا  امنی  
رم  عنوان ناماد در انتخابات، شتتتتوانند بهیا استتتياایتتتان شتتش ما  قبو از تاریخ انتخابات مورد پذیرش قرار گیرد، می   

 «.منند
 

 ب(کارکنان

نند زمانی مه متتتتغو  انجا  وایاه یا مهموری  ربتتتتند و خم  تواقانون انتخابات، اشتتتخاص زیر نمی 10طب  ماد  
 شود، ناماد شوند:شان داد  میشان یا قبولی استياا را  مه بيد از پایان خدم مهل 
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1  ر مه ب. قضتات: قضتات در رمه درجات و طبرات )قضات دادگبتر ، ادار ، مالیاتی، شرعی و مذربی( مگر این
نظا   50موجم ماد  شتتان جدا شتتوندب بهشتتان را ارائه درند و عممش از خدم  ، استتتياا استتاس اکاا  قضتتات دادگبتتتر

باید دستام ی  سا  قبو از  1121ایلو / سپتامبر  11در  150موجم مفوبه قانونی شمار  را، صادر  بهقضات دادگبتر 
 41دور  نمایندگی مجلس، استيااء درند.

8شان را ارائه مه دستام شش ما  قبو از پایان دور  نمایندگی مجلس، استياا . مارمنان طبره او  و دو : مگر این
 درند و عممش از خدم  جدا شوند.

1      را  اقتفاد  مختلط و را  عمومی و شترم  . رؤستا و اعضتا  شتورارا  ادار  در مؤستبتات عمومی و ریئ
مه شش ما  قبو از پایان شتانب مگر این را  دارا  سترمایه عمومی و مؤستبتات کروق عمومی و مدیران عمومی   شترم  

 شان جدا شوند.شان را تردیم و عممش از مهموری دور  مجلس استياا 
4    راب را  شهردار را و رؤسا  اتحادیهرا و مراما شتهرستان . رؤستاء و نمایندگان شتورارا  شتهر در مرما استتان
ش را، شور  مجلس و رؤساء و مياونین رؤسا  دیگر شهردار را، دو سا  قبو از پایان دمه طب  قانون شهردار مگر این

 شان را تردیم و عممش از خدم  جدا شوند.ما  قبو از پایان دور  مجلس، استياا 
 شد  وز  اس :  ذمر هند ناته در مورد ماد  گاته  

ن از اکاا  این ماد ، را  لبنانخبتت ب طب  بند ستته رمین ماد ، اعضتتا  ریئ  علمی قرارداد  و تما  وق  دانتتتگا 
وانند ناماد تمه نیاز به استتتيااء داشتتته باشتتند، در زمان اشتتتغا  به مار می مبتتتثنی ربتتتند. اعضتتا  ریئ  علمی، بدون این

 انتخابات شوند.
قانون انتخابات مررر شتتتد  استتت ، اشتتتخاص ذمر شتتتد  در این ماد  باید در مدت   10طور مه در ماد  دو ب رمان 

ا  مجلس دور مه در مورد انتخابات میان 45ان استتتيااء درند تا بتوانند ناماد انتخاباتی شتتوند. اما ماد  شتتمتتتخص از مرا 
مه یای از رنگامی»شتتودب به این شتترح مه: و زمان متتتخص شتتد  برا  استتتيااء شتتمرد  می  10استت ، استتتثنایی بر ماد  

ر یا رر دلیو دیگر خالی شتتود، برگاار  انتخابات برا  پدلیو ویات یا استتتيااء یا ابطا  نمایندگی را  مجلس بهمرستتی
گیرد، مه این تاریخ مرارن اس  با مردن مرستی خالی در یاصتله زمانی دو ما  از تاریخ خالی شتدن مرستی صتورت می     

یخ ند یا تارمتاریخ ویات یا تاریخ انتتتار تفتمیم شورا  قانون اساسی مه کام به ابطا  نمایندگی در روزنامه رسمی می  
ب  ط«. شودما  به پایان دور  مجلس باشد، انتخا  جانتین نمایند  برگاار نمی 1مه باشتد. بنابراین، در صورتی استتيااء می 

( استيااء درند و در یاصله 10و  1توانند بر خمق اکاا  این دو ماد  )می 10و  1، اشتخاص ذمر شد  در دو ماد   45ماد  
 درندگان ناماد شوند. به، دعوت از ریئ  رأ روز از تاریخ صدور مفو 15زمانی 

برا  شتترایط  10و  1دارد، دانبتت . مواد  10و  1توان در تااوتی مه این ماد  با مواد را می 45دلیو مررر مردن ماد  
برا  شرایط غیر عاد   45شود مررر شد  اس ب ولی ماد  شتد  برگاار می مه انتخابات در زمان متتخص عاد  و رنگامی

ا  برا  پرمردن مرستتی خالی در مدت زمانی دو ماره دور جا مه باید انتخابات میاناز طریی از آن 48شتتد  استت .وعتتع 
مایی نیب ، قانونگذار مدت زمان ارائه استيااء و ناماد شدن برا   10جا مه این زمان با توجه به ماد  برگاار شود و از آن

 قرار داد  اس .  10استثنا  بر ماد  دور  ا  را پاناد  روز، یينی انتخابات میان
در صورتی مه به دلیو ناماد شدن استيااء درند و عممش از  10مه در بند او  ذمر مردیم، اشتخاص ماد   ستو ب هنان 

خدم  جدا شتتوند، کام استتتياایتتتان از تاریخ ارائه آن، مورد پذیرش وزارت متتتور استت . اما بر خمق اشتتخاص      
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 شان مورد قبو  مرامات مبئو  قرار گیرد. توانند درخواس  ناماد  درند مه استياا میتیدر صورشد ، نظامیانگاته
 
 . اقدامات داوطلبی  2-3

درندگان( برا  انتخابات دعوت شدند، شهروندانی مه شرایط وز  در موارد را  انتخاباتی )رأ مه ریئ بيد از این
نباشتتتد،  10و  1شتتتد  در مواد د بودن، نظامی بودن و دیگر موانع مطرحشتتتان در ترابو با مارمنرا دارند و موقيی  2و  1
ان منندگدعوت ریئ  انتخا  توانند درخواست  ناماد شتدن بدرند. زمان درخواس  ناماد  از تاریخ صدور بختنامه  می
روز قبو از زمان  10نویبی برا  ناماد شدن ، نا 41طب  ماد   41شتد  برا  انتخابات اس . روز قبو از زمان متتخص  10تا 

د و شد  برا  درخواس  ناماد  پایان یابمه زمان متخصیابد. بنابراین در صورتیشتد  برا  انتخابات پایان می متتخص 
 44شود.روز دیگر تمدید می 1مبتی برا  مرستی متيل  به آن کوز  ناماد نتتود، با کام رستمی مهل  ناماد شدن برا      

ا  از اصو  و امور  پذیرش قرار گیرد، نامادرا موا  به رعای  و انجا  مجموعهمه درخواست  ناماد  مورد  برا  این
خوارد ناماد انتخابات مبی مه می 41را اشتار  شتد  اس . مطاب  ماد    قانون انتخابات به آن  41و  41ربتتند مه در مواد  

( مورد د  دادگبتر  )دیاتر اب وسیله نویبنشتود، باید گواری رستمی مه توستط خود شخص امضاء شد  و این امضاء به   
نویبتتتی به وزارت متتتتور تحویو درد. عمو  بر این گواری، تائید قرار گریته استتت ، دستتتتام ی  روز قبو از پایان نا 

نامادرا باید رسید مالی از صندوق مالی مه اابات مند مياد  دو میلیون لیر  لبنان و تهمین انتخاباتی مياد  شش میلیون لیر  
 اند را به وزارت متور تحویو درند.ه ودیيه گذاشتهلبنانی ب

ی و گاته این است  مه تهیید نویبتند  دادگبتر  )دیتر اب ( نتانه درست  یای از ناات قابو توجه راجع به ماد  پیش
به ودیيه  شود.منند  اس ، مه این مبهله باعث از بین ریتن اختمق در مورد شخص امضاءمنند  میصح  امضا  امضاء

ب  شود. رمچنین، طشد  با وجود مم بودن آن، مانع از ناماد شدن ایراد غیرجد  برا  ناماد شدن میپردن مبلغ متخصس
مه از ی  ناماد و در ی  تاریخ در بیش از ی  کوز  ارائه شتود، باطو اس . اما، اگر این تراعانامه   ، تراعتانامه 51ماد  

را باطو استتت . ستتتپس وزارت، این امه متهخر ميتبر بود  و دیگر تراعتتتانامهرا  متيدد باشتتتند، تنها تراعتتتاندارا  تاریخ
مه نتیجه این بررستتتی قبو  درد. در صتتتورتیرا را در مدت پنج روز از تاریخ دریای ، مورد بررستتتی قرار میتراعتتتانامه

ین بررسی، مه نتیجه ار صورتیشود. اما، دناماد  باشتد، رسید نهایی با اب  تراعانامه ناماد شدن به ناماد تحویو داد  می 
مه بيد از پنج روز، وزارت تفمیم خود را در شود. رمچنین، در صورتیرد ناماد  باشتد، دویو این رد به ناماد اعم  می 

را اعم  ناند، این عمو به مينا  قبو  درخواس  ناماد  بود  و وزرات، موا  به ارائه رسید نهایی مورد این تراعتانامه 
ه را را رد مرد، باید دلیو این رد را بمه وزارت بيد از بررسی تراعانامه و مدارک، آناست . بنابراین، در صورتی  به ناماد

تواند ارق پنج روز از تاریخ ابمغ تفتتمیم رد تراعتتانامه، به شتتورا  دولتی با دادخواستتتی   ناماد اعم  مند مه ناماد می
روز از تاریخ دریای  مورد بررستتی قرار  1باید اعتراض ناماد را در مدت ستتاد  و بدون تتتتریاات مراجيه مند. شتتورا نیا 

باشتتتد و مورد بررستتتی مجدد قرار نخوارد درد و نتیجه را به ناماد اعم  مند. رأ  شتتتورا در مورد این اعتراض قطيی می
  45گری .

بتند. ودیيه گذاشتته بودند، ر مه نامادرا در  انفتراق درند، مبتتح  دریای  نیمی از مبلغ تهمینی مه به   در صتورتی 
توان را در ی  کوز  انتخابیه شتتتود، میاگر این انفتتتراق، باعث مم شتتتدن تيداد وز  نامادرا برا  مبتتتم مرستتتی  
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 را  جدید ناماد  را در این کوز ، عمن مهل  را  روز از تاریخ این انفراق، قبو  مرد. درخواس 
 
 هاي انتخاباتی. فهرست4

درندگانی را  انتخاباتی برا  اب  اسامی رأ م و استاستی برا  ی  انتخابات، تهیه یهرس   را  مهیای از تضتمین 
را به عمو آید را را دارند. بنابراین، باید نهای  دق  در تهیه این یهرس است  مه شترایط وز  برا  اب  در این یهرست    
انتخابات را ندارند، اب  نتوند. امروز ، خفوص قانون شد  در قوانین بهتا استامی اشتخاصتی مه شترایط وز  و متتخص     

 41منند تا سمم  رر هه بیتتر انتخابات را تضمین نمایند.را  انتخاباتی در انتخابات استااد  میامثر متوررا از یهرس 
صتتورت را  انتخاباتی دائمی استت  مه بهشتتد، ایجاد یهرستت   8002یای از ناات مثب  مه وارد قانون انتخابات   
را در برگیرند  رمه مردان و زنان لبنانی واجد شتتترایط در رر کوز  گیرند. این یهرستتت مورد بتازنگر  قرار می ا  دور 

ه مانون اوو / شتتنبرا  انتخاباتی، یينیب  پنجانتخاباتی استت  مه باید دستتتام ی  ستتا  از تاریخ بازنگر  در یهرستت    
ب  درندگان بدون اوز ، اب  شتد  باشد. بنابراین، رأ  دستامبر رر ستا  نامتتان بر استاس اب  اکوا  شتخفتیه در آن ک      

رستمی  شتناخته است ، استااد  منند. در    را بهتوانند از ک  انتخا  مه قانون برا  آنرا، نمیشتان در این یهرست   استامی 
بیش از ی   را  انتخاباتی الاامی اس  و مبی دراب  در یهرس »شود: قانون انتخابات به این موعو  اشار  می 84ماد  

را  انتخاباتی به این مينی نیب  مه شهروندان واجد البته، الاامی بودن اب  در یهرست  «. شتود یهرست  استمش اب  نمی  
منظور اطم  دول  از تيداد ایراد واجد گیر  کضتتور یایته و رأ  درندب بلاه این عمو تنها بهشتترایط باید در کوز  رأ 

درندگان تهیه را  رأ  را به تيداد رأ ه اقدامات وز  و مناسم را اتخاذ مند و پام دادن اس  تا بدین وسیلشرایط رأ 
 را  انتخاباتی در لبنان از کیث شاو باید این امور را رعای  منند:  مند. یهرس 

 ا ب. بر اساس واببتگی طایاه1
باتی نبب  به مردان و زنان بر را  انتخارمچنین، یهرست   41. بر استاس استم، شتهرت مادر، روز، ما  و ستا  تولد.    8

 گیرد:را  زیر قرار میا  در یای از مجموعهاساس واببتگی طایاه
ال ( طوای  مبیحی: مارونی ت رو  ارتدمس ت رو  ماتولی  ت ارمن ارتدمس ت ارمن ماتولی  ت سریانی ارتدمس 

 وتبتان(بت سریانی ماتولی  ت آشور  ارتدمس ت ملدانی ت وتینی ت قبطی ت انجیلی )پر
طوای  اسممی: سنی ت ) شیيه )جيار ( ت علو  ت اسماعیلی ت دروز ب 

  ج( طایاه اسرائیلی )یهود (
گیرند مه رمبتترشتتان در آن قرار گریته زنان متهرلی مه طایاه خود را متتتخص نارد  باشتتند، در گروری  قرار می

ا  ریهرس »رایی تح  عنوان یهرس را شتان را متتخص نارد   باشتند،  برا  آن   است . اما، مردانی مه طایاه یا مذرم 
 شود.، تخفیص داد  می«مختل 

 42در کوز ، شد ادار  مو اب  اکوا ، برا  رر کوز  انتخاباتی، یهرست  انتخاباتی را بر اساس اکوا  شخفیه، اب  
را  انتخاباتی باشد، ریخ تجدید نظر در یهرس شتان در آن کوز ، دستتام ی  ستا  از تا   مه مدت اب  اکوا  شتخفتیه  
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را برا  قید ستتتامن بودن در ی  کوز ، در مدت ی  ستتتا  قبو از تاریخ تجدید نظر در این یهرستتت   41منتد. تهیته می 
درندگان از ی  کوز  به کوز  انتخاباتی دیگر، برا  رأ  دادن به ناماد مورد نظرشتتتان و در جلوگیر  از جتابجایی رأ  

 گیر  اس .یر بر نتایج رأ نتیجه تها
را اکاا  و آنمندب هرا مه با انتتاررا  انتخاباتی در واقع به ستمم  انتخابات مم  شایانی می انتتتار یهرست     
شتتوند، به این ترتیم اگر شتتخفتتی ک  رأ  دادن نداشتتته   را آگا  میرا  مدنی و اشتتخاص کریری از محتوا  آنگرو 

 را اعتراض مند.تواند به این یهرس باشد و بالياس، میباشد، ولی اسمش در یهرس  
اشد را اب  شد  برا کری اس  مه برا  رمه شهروندان لبنانی هه آنان مه اسمتان در یهرس اعتراض به یهرست    

را و  ستوانند از ابتدا  انتتار یهررستمی  شتناخته شتد  اس . بنابراین، شهروندان می   و هه آنان مه اب  نتتد  باشتد، به  
را اعتراض و آذار/ مارس رر ستتا  نبتتب  به یهرستت   10شتتبا  تا  10را تا پایان مهل  داد  شتتد . یينی قبو از اعمن آن

یجه شتتود و در نتتراعتتا  اصتتمح منند مه اصتتمح این مار باعث ایجاد ی  متتتارم  کریری بین شتتهروند و دول  می 
 شود:وسیله سه گرو  اعما  میمه طب  قانون انتخابات این ک  به 50شود.را ایجاد میشاایی  و رماار  مبتمر بین آن

1 ناعب  . رر شخص ذ 
 را  انتخاباتی اب  شد  اس ب  درند  مه نامش در یای از یهرس . رر رأ 8
 صمح.. استانداران و یرمانداران و مختار ذ 1

بینی مرد  مه دو نا  و عالی پیشیبیون اب دو مم 8002در پایان این قبتم  وز  به ذمر است  مه قانون انتخابات   
 را گذاشته اس :  وایاه مهم نیا بر عهد  آن

 گیر  و اعم  موق  نتایجبشد  از طرق ریئ  کوز  رأ . شمارش آراء و بررسی نتایج و مبتندات ارائه1
. ترمیم باتی را دارندرا  انتخارا  شهروندان و مبئولین مه ک  اعتراض نبب  به یهرس . رستیدگی به اعتراض 8 

دس  آوردب صتورتی است  مه توانبتته اعتماد شهروندان لبنانی را به   ویژ  ممیبتیون عالی، به اعضتا  این دو ممیبتیون به  
را  شتتهردار  در این دو ممیبتتیون عضتتوی  دارند. در  زیرا، رم از مرامات قضتتایی و رم از منتخبین مرد  در شتتورا  

 ج شد  اس ، اگر هه نمایندگان دول  در آن عضوی  دارند.نتیجه، از دولتی بودن محل خار
 
 هاي انتخاباتی. نظام حقوقی تبلیغات و هزینه4

 ها و تبلیغات. رسانه1-4

را  سیاسی و بهترین ساز و مار برا  طرق تضمینی برا  کروق و آزاد را  آزاد، مبترو و بیاصتو وجود رسانه 
جميی رمن ههار  آزاد  و ارتبا  دستتتته عنوان ی  وستتتیلهرا به 51تامروز ، مطبوعامنتر  قدرت ستتتیاستتتی استتت . 

بنابراین، مطبوعات در منار تلویایون و رادیو با توجه به نرتی مه در اطم  رسانی و رساندن اخبار  58دانند.دمومراسی می
جود و منند.  در ستتتایهیواقيی و آگاری بختتتتیدن به شتتتهروندان دارند، جایگا  ببتتتیار مهمی در یرآیند انتخابات ایااء م

                                                           
 ، را ندارند. زیاد الباررا  انتخاباتی الاامی استت  و شتتهروندان ریچ کری در اب  یا عد  اب  استتمتتتان در این یهرستت   درندگان در یهرستت . اب  رأ 41
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 .42، ص  1111، دیتر مطاليات سیاسی و بین المللی، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسبه هاپ و انتتارات، ، لبناننادر  سمیرمی، اکمد«. محبو  داش 
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را  وز  را جه  متتتارم  یيا  در توانند اطمعات و آگاریرا  مبتتترو و آزاد استت  مه مرد   میمطبوعات و رستتانه
را و نهادرا مدنی دستتت  آورند و ستتتازومار  مؤار و مارآمد برا  نظارت بر انتخابات توستتتط مرد  و گرو  انتخابات به
  51درد.ل  را در وعيیتی شااق و پاسخگو قرار میطور  مه دوگیرد، بهشاو می
را را در زمینه پخش و نتر قانون اساسی آزاد  آن 11را  صوتی تتت تفویر  و هاپی در لبنان متنو  و اصو رسانه  

مررر در قانون  آزاد  ابراز اندیتته از طری  سخن و قلم، مطبوعات... در محدود  »تضتمین نمود  است ب به این شترح مه    
توانند در یرآیند انتخابات کضتور  یيا  و مؤار داشتته باشند. قانون   را میبنابراین، رستانه «. استی تضتمین شتد  است     است 

  شناخته شان را در طو  مبارزات انتخاباتی به رسمیرا در یرایند انتخابات و یيالی  تبلیغاتیانتخابات، کضتور یيا  رستانه  
را، دگا نظررا و دیرا  نامادرا با اکترا  به اختمق این نرطهطه نظرات و دیدگا است . مبارزاتی مه در زمینه شناساندن نر 

، را نیبتت ب بلاهدرند. هرا مه دمومراستتی یرط جمع اختمقمدرستته کریری برا  آموزش دمومراستتی را تتتتایو می  
 ا منند:  رایی به این شرح ایاتوانند نرشرا میبنابراین، رسانه 54راس .تضمین ک  در این اختمق

 تتوی  شهروندان به متارم  یيا  در انتخاباتب   .1
 . آگاری دادن به ایاار عمومیب8
 ا  به سط  سیاسی و ملیبرا از شاو سنتی و منطره. انترا  رقاب  بین نامادرا و یهرس 1
 راب  درندگان و کوز . رساندن اخبار به رأ 4 
 55«.نظارت بر انتخابات برا  نااران . یرارم مردن زمینه5

ا  مورد استتتتااد  در رستتتانه را  انتخاباتی یينی رر وستتتیلهرا، تبلیغات و آگهیرمه رستتتانه 8002قانون انتخابات 
قانون انتخابات  10را  هاپی غیرسیاسی را مبتثنی مند. در ماد  مه رستانه شتود، بدون این مبارزات انتخاباتی را شتامو می 

را  هاپی را  صتتوتی و تفتتویر  و نیا رستتانه  مااد  وجود داشتت  مه رستتانه  8000قانون انتخابات  12ماد  و  1118
ا  انتخاباتی تا رغیرستیاستی از اقدا  به پخش تبلیغات انتخاباتی سیاسی در خم  مبارزات انتخاباتی از تاریخ دعوت ریئ   

با  51را  صتتوتی و تفتتویر  و هاپی داخلی و خارجی رستتانه بنابراین، رمه 51شتتدند.زمان اعمن نتایج نهایی، ممنو  می
رعای  عتتوابط و شتترایطی مه این قانون متتتخص مرد  مجاز به شتترم  در مبارزات انتخاباتی ربتتتند و رر یهرستت  یا  

ی خود در خاباترا  انترا  مختل  قانونی برا  تتری  برنامها  به یيالی تواند با استتااد  از این وسایو رسانه ناماد   می
خابات در را برا  پوشش انتاکاا  قانون انتخابات مه بر این رستانه صتورتی مه مخال  قوانین و مرررات نباشتد، بپردازد.   

ربتتتند و ستتيی در ایجاد توازن و شتترایط برابر برا  نامادرا و طو  دور  مبارزات انتخاباتی کامم استت ، عموماش مناستتم 

                                                           
 .111. خبرو ، پیتین، ص 51
 الدین، محمدب أسس اليملیة اونتخابیة.  . زین54

 http://www.saudielection.com/ar/article_body.ph d 

  . اليا ، خالدب اوعم  و اونتخابات یی لبنان.55
http://alhakaek.com/news.php?action=view&id=7234 

تبلیغاتی مه ردق آن ترویج عملیات انتخابات »توان هنین تيری  مرد: تبلیغات ستتتیاستتتی را می  M.T.Vرأ  دادگا  مطبوعات در قضتتتیه ا .. با توجه به 51
 عاد  بطرس، اوعم  و اوعمن و الدعایة یی«. منظور ترویج نظر ستیاسی متخص یا ایجاد آاار متخص در را  درند  و سیر او به سو  ردیی متخص دارد به

 اونتخابات
http://ucipliban.org/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=11822&Itemid=335 

ا  غیرلبنانی به شترطی مه در لبنان دیتر نمایندگی داشتته باشتند، مجاز به شرم  در مبارزات انتخاباتی ربتند و تما  عوابط و مررارتی    را  ماروار . شتباه 51
 إعمن إلى جمیع وستتتائو امعم  الاضتتتائیة غیر اللبنانیةرا نیا کامم استت .) را  داخلی در زمینه مبارزات انتخاباتی ربتتت ، بر این شتتتباهنهمه کامم بر رستتا 

  11/8/8001 اونتخابیین تيتمد مااتم تمثیو لها یی لبنان بتهن تردیم طلبات للمتارمة یی الدعایة وامعمنالتی
http://www.elections.gov.lb/Parliamentar 



ین اکاا  دارا  ابهامات و نرا  عيای ربتند مه در طو  بحث به این موارد، اشار  را دارندب اگر هه بيضتی از ا یهرست  
 خوارد شد.
 
  52هاي انتخاباتی. شروط مجاز تبلیغات و آگهی1-1-4

را  دولتی و خفتوصتی )صتوتی، تفویر  و هاپی(، بر اساس این اکاا     را  انتخاباتی در رستانه تبلیغات و آگهی
 گیرد: صورت می

داقو را  انتخاباتی ربتند،  باید کرایی دولتی و خفتوصتی مه مایو به متتارم  در تبلیغات یا آگهی   هال ( رستان 
را  با درد، رمشتتان را به شتترم  در انتخابات نتتتان  می ا  مه تمایوروز ماند  به آغاز مبارزات انتخاباتی، تراعتتانامه 10

رایی را  انتخاباتی در آن ربتتتند را به ریئ  ارائه درند. رستتانهرایی مه مایو به تبلیغات و آگهیرا و زمینهیهرستت  قیم 
شتتان را ارائه ناردند، از انجا  رر نو  یيالی  تبلیغاتی یا آگهی تبلیغاتی در زمان شتتد  تراعتتانامهمه عتتمن زمان متتتخص

 باشند.مبارزات انتخاباتی ممنو  می
را  انتخاباتی را توعتتی  درند و طریی مه گهیصتتراک  کدود پخش آرا  تفتتویر  و صتتوتی باید بهج( رستتانه 

ن راس . ایرا و متتخص مردن مبئولی  نماید متتخص مند. این الاا  برا  نظارت بر راینه را میدرخواست  پخش آن  
 این توان نرطه عي شود مه این را میرا در این زمینه قائو نمیمند و الاامی برا  آنرا  هاپی اشتار  نمی بند، به رستانه 

 را را شامو شود.بند دانب ، و بهتر اس  مه این بند رمه رسانه
 آمد  اس ، ممنو  ربتند.رارا  مجانی یا نرخی متااوت از آنچه در یهرس  قیم را از پذیرش آگهید( رسانه

رمرا  با را  انتخاباتی را را و نواررا  تبلیغات و آگهیا  از عاساش باید نبتتتخهرتتتتتتت( نتاماد یتا نمایند  قانونی  
را  شد  با  برا  پخش کداقو سه روز قبو از اولین زمان متخصرا  رسانهدرخواست  رزرو متبی به ریئ  و مؤستبته   

 پخش، تحویو درد.
 را  انتخاباتی مه در خم  راته گذشته پخش شد ، رمرا و( گاارش راتگی مه متضتمن یهرس  تبلیغات و آگهی 

 ه ریئ  ارائه شود.را  دریایتی ببا زمان  پخش و قیم 
ا  مانند شتتتان را به یای از مؤستتتبتتتات رستتتانه را مو تبلیغات و آگهی %50مدا  از نامادرا نباید بیش از ز( ریچ

 هاپی اختفاص درند.تلویایونی یا رسانهایبتگا  رادیویی، شباه
  و شتتمارش گیررا  تفتتویر  و صتتوتی و هاپی مه خواران متتتارم  در پوشتتش دادن عملیات رأ  ح( رستتانه

 را  متبی بر اساس اکاا  این قانون دریای  منند.ربتند، باید از ریئ  گواری


 ها و نامزدها. تعهدات رسانه2-1-4

هااي، تبلیغاتی و آگهیتعهدات به هنگام پوشش مواد رسانه

آید، ملا  به یرارم مردن یرصتت  برا  نامادرا و  تمش برا  صتتورتی مه در زیر میرا را بهقانون انتخابات، رستتانه
ایجاد انگیا  رأ  دادن در شهروندان مرد  اس .  

طریی در رمه مراکو انتخابات ربتتتتند. رمچنین، باید از انجا  رر نو  یيالیتی مه رتا  دولتی ملا  به بی . رستتتانته 1
گر هه ا به راینه ناماد یا یهرس  دیگر وجود دارد، خوددار  منند.عنوان پتتیبانی از ناماد یا یهرستی اماان تابتیر آن به 

را در تبلیغات خود رستتتانه 8001طریی مرد ، ولی در عمو و در جریان انتخابات را را متيهد به بیقانون انتخابات رستتتانه
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  51طریی را رعای  نارد  اند.بی
 10را  صتتوتی و تفتتویر یانات یار  مختل  در برنامهرا و جررا موا  به اکترا  به آزاد  بیان دیدگا . رستتانه8

ا تهمین رطریی در ریتار بین نامادرا و بین یهرستت صتتورتی مه عدال  و توازن و بیبه رنگا  مبارزات انتخاباتی ربتتتند، به
دو ماد  مورد تهمید قرارگریته استت . رمچنین بنا بر بند  14/128و  151/14این اصتتو، در قوانین پخش به شتتمار   11شتتود.
ا، ررا  مناار  ستتیاستتی، مفاکبهرا  خبر  تتتت ستیاستی و عمومی و برنامه  ا  انتخاباتی و برنامهرا  رستانه رمه برنامه 12

 ربتند. 12را  انتخاباتی تابع بند ی  ماد  را، میاگردرا و انترا  مبتریم یبتیوا تحریرات، جلبات، گاتگو
منظور کاظ اصو استرم  را  صتوتی و تفتویر  خفتوصتی به    رستانه  8002قانون انتخابات  12ماد   1. طب  بند 1

)عد  واببتتتگی( مجاز به اعمن کمای  و تتتتوی  به ناع ناماد یا یهرستتتی نیبتتتند. این بند، در زمینه عد  اعمن کمای  از 
را در انهانتخابات، رس ناماد یا یهرستتی تا کدود زیاد  دور از واقيی  اس ب هرا مه با توجه به گاارش دو  ریئ  ناار بر 

ند، را پرداختاند و با توجه به مدت زمانی مه به کمای  از یهرستتت پوشتتتش انتخاباتی خود، این اصتتتو را رعای  نارد  
 18توان این نرل قانون را متارد  مرد.می

 
 ها و نامزدها در زمان مبارزات انتخاباتیها و فهرستب: تعهدات رسانه

 را و نامادرا. ناساا، بدگویی و تورین نبب  به یهرس . خوددار  از رتامی، 1
منند  اعما  ا ، متذربی و نژاد  را برانگیاد یتا تحریت    رتا  طتایاته   . خوددار  از پخش رر هیا  مته جنجتا   8
 کمای  نماید.آمیا و آشو  باشد یا از ایجاد وکت ، جنای  یا ماررا  خراباارانهختون 
منند ، اشار  )بدگمانی(، اغاا اعتماد در برگیرند  ابااررا  یتار، ارعا ، بی . خوددار  از پخش رر هیا  مه1

 یریبند  یا وعد  به مناي  ماد  یا مينو  باشد.
 ه نادرس  اطمعات.ئ. خوددار  از تحری ، منع، جيو، کذق و ارا4
ا  رراته برا  پخش برنامهرا  صتوتی و تفتویر  در زمان مبارزات انتخاباتی باید کداقو سه ساع  در   . رستانه 5 

صتتمح تهیه را  ذ را و با رماار  رستتانهرا و متتتور و شتتهردار  آموزشتتی انتخاباتی مه به وستتیله دو وزارت رستتانه 
رد و مرا  آموزشی ملا  میرا  هاپی را نیا برا  هاپ برنامهبهتر بود مه در این بند، رسانه 11شتود، اختفاص درند. می

 را  آموزشی خود را دنبا  منند.گذاش  مه از طری  این رسانه رم برنامهاین دو وزارت می این تالی  را بر عهد 
   14را  مرتبط به نتایج انتخابات.را  انتخاباتی یا گاارش. خوددار  از پخش نظرسنجی1
شان تیرا  انتخاباشد  برا  آگهیتواند از ک  خود در زمینه استااد  از امامن متخص. ریچ ناماد یا یهرستی نمی1

                                                           
51. George Sadaka and ali rammal,”A satudy of the media coverage of the parliamentary elections in Lebanon”, 

Maharat Foundation in collaboration of International media Support, p. 44. 
وسایو نتر شامو رر نو  وسیله »می شوند  12را  هاپی نیا متمو  ماد  قانون مجازات و تيریای مه از وسایو نتر ارائه می درد رسانه 801. با توجه به ماد  10

 "«.وزیع شوندبین ایراد ت گیرند یارا وتفتاویر است  رنگامی مه در ميرض دید عمو  قرار می  را، عاس دستتی و گراییای، ییلم، عمئم و نتتانه  هاپی نراشتی 
   8001ترریر ریئ  اوشراق علی الحملة اونتخابات النیابیة، 

http://www.elections.gov.lb/Parliamentary 

 ، رمان12ماد  1. بند 11

 للمتتادةوالمختتالاتتاتالتغطیتتة. بترا  آگتتارتی بتیتتتتتتر بتته گتاارش دو  رتیتئتت  نتتااتر بتر متبتتارزات انتتتختتابتتات متراجتيتته منیتتد. ترریر عن                 18
 (.8اونتخابیة. الترریر رقم )الحملةعلىامشراق، ریئة85/8002رقم النیابیةاونتخاباتقانونمن12
 ، رمان.11. ماد  11

 استتتتطمعات الرأ  قبو عتتتترة أیا  من یو  اونتخا  ویراش للرانو:  صتتتادر عن وزیر التداخلیتة و البلدیات یذمهر ییه بتحظیر نتتتتر أو بث أو توزیع   . تيمیم 14

http://www.elections.gov.lb/Parliamentary) 



 پوشی مند.به ناع ناماد یا یهرستی دیگر، هتم
را و نامادرا در نظر گریته شتتد  استت ، مارمنان دول  و مؤستتبتتات  عمومی و . عمو  بر تيهداتی مه برا  رستتانه2

 را مجاز به اعما  ناوذ به ناع ناماد یا یهرستی نیبتند.را  شهردار را و اتحادیهشهردار 
 
ها و اماکن عمومیها در راهنصب و پخش آگهی. 3-1-4

را  قانون انتخابات مجلس، مرا  محلی صتتمکیتدار با نظارت مرا  ادار  در رر شتتهر و روستتتا ماان   10طب  ماد  
ند. مرا  انتخاباتی در زمان مبارزات انتخاباتی تيیین میمتتتخفتتی را برا  آویاان مردن یا هبتتباندن پوستتتررا و عاس  

شد  اقدامی به ناع خود یا دیگر نامادرا انجا  درند. را  متتخص توانند خارج از ماانرا نمینامادرا و یهرست   بنابراین،
را، بر عهد  را  ناماد  و اعمن یهرستت را بر کبتتم زمان درخواستت تربتتیم و توزیع این امامن بین نامادرا و یهرستت 

منند  از این امامن به خاطر کبن اجرا  اکاا  این استااد را  باشتد. مرامات محلی و شرم  مرا  محلی صتمکی  می 
گیر  تا زمان ببتتتته شتتتدن  ستتتاع  قبو روز رأ  84رمچنین منند.ماد  با ریئ  ناار بر مبارزات انتخاباتی رماار  می

 ند.  باشرا از پخش رر نو  آگهی یا تبلیغات یا یراخوانی انتخاباتی زند  ممنو  میرا  رأ ، رمه رسانهصندوق
 
هاي انتخاباتی. هزینه2-4

ا بدین وسیله نامادرا  راس ، ترا  انتخاباتی بر پایه تيیین کدامثر، یينی تيیین سر  برا  راینهیلبتاه تنظیم راینه 
دارا  اماانات ببتیار از راینه مردن بیش از این کد منع شوند و در واقع نرش سرمایه مالی در عملیات انتخابات ممرن   

را  ا  مه امروز مورد توجه امثر متتتتوررا قرار گریته و نامادرا و اکاا  را ملا  به رعای  ستتتر  راینه هی 15شتتتود.
 اند.انتخاباتی مرد 

مادرا و را  انتخاباتی در نظرگریته و ناقانون انتخابات لبنان در یفتو پنجم، عوابط متخفی را برا  وجه و راینه   
برا   مند. این مبهلهاز زمان ارائه درخواس  ناماد  تا ببته شدن صندوق میرا را مال  به پیرو  این عتوابط  یهرست  

   11صورت منظم و دقی  وارد قانون انتخابات لبنان شد  اس .را  انتخاباتی بهنخبتین بار اس  مه عوابط راینه
 
 . حساب مبارزه انتخاباتی1-2-4

باشند و باید گواری ناد بان  مارگر در لبنان می«خاباتیکبا  مبارز  انت»رمه نامادرا ملا  به ایتتاح کبتا  به نا   
ا و ربتانت  متارگر را مه کامی از ایتتاح کبتتتا  مبارز  انتخاباتی استتت  به ریئ  ناار تحویو درند مه دریای  مم     

  گیرد. این کبا  ناد باندر طو  مبارزات انتخاباتی منحفتراش از طری  این کبتا  صتورت می    11راپرداخ  رمه راینه
البته سر   12شود.آید و ک  ناماد، به مجرد ایتتاح کبا  در مورد سر  نگه داشتن کبا  ساقط میسر  به کبا  نمی

 نبب  شود و صریاشرا اعما  میرا  مذربی و دیگر اشخاص و سازماننگهداشتتن کبتا  مبارز  انتخاباتی نبب  به گرو   
  11یب .به ریئ  ناار بر مبارزات انتخاباتی قابو اعما  ن

                                                           
  http://www.ladeleb.org/Publications/depense.pdf. تنظیم اونااق اونتخابی      15
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 .8002انتخابات قانون  55ماد   5موجم ه  صورت می گیرد.. )بند . دریای  یا پرداخ  مبالغ بیتتر از ی  میلیون لیر  تنها به11
 ، رمان.55. ماد  12

   14( ص LADE، الجميیة اللبنانی من اجو دیمرراطیة اونتخابات )8. ترریررقم 11
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 هاهاي نامزدها و فهرست. ممنوعیت2-2-4

، درندگان باشتتدرا  مه متضتتمن خدمات و پرداخ  مبالغی به رأ در زمان مبارزات انتخاباتی ردایا  مالی و راینه
 ممنو  اس  مه شامو موارد زیر اس . گرهه موارد ذمر شد  کفر  نیب .

ایراد، مؤستبات خیریه، اجتماعی، یررنگی، خانوادگی، دینی و غیر   را  جنبتی و نرد  به  را و مم . پرداختی1 
 10را  ورزشی و رمه مؤسبات غیردولتی.یا باشگا 
مه از طرق ناماد یا موستتباتی را  ذمر شتد  در باو در صتورتی  رایی نرد  و غیر نرد  و مم . رمه پرداخ 8 

صتتورت منظم و تا ستته ستتا  قبو از آغاز   ه شتترطی مه بهمند، ممنو  نیبتت ، برا مدیری  میمه مال  آن استت  یا آن 
 11مبارزات انتخاباتی پرداخ  شود.

شان را را مو تبلیغات و آگهی %50مدا  از نامادرا نباید بیتتتر از  ریچ 8002قانون انتخابات  11ماد   2. طب  بند 1
 هاپی اختفاص درند.انهتلویایونی یا رسا  مانند ایبتگا  رادیویی، شباهبه یای از مؤسبات رسانه

 
 . مدیریت انتخابات  5

را  زیر مجموعه آن و ریئ  ناار بر مبارزات ، وزارت متتتتور و ستتتازمان 8002در لبنتان و بر طب  قانون انتخابات  
خفوص وزارت دادگبتر  مدیری  را بهانتخاباتی مه زیر نظر وزیر متور اس ، انتخابات را با رماار  دیگر وزارتخانه

توان به منند، میرا  وزارت متتتور در مدیری  انتخابات یيالی  میعنوان زیر مجموعه. از جمله نهادرایی مه بهمنندمی
مه گیر ، استانداران و یرمانداران، اشار  مرد. با توجه به ایننا ، ریئ  کوز  رأ نا ، ممیبتیون عالی اب  ممیبتیون اب  

را خوددار  و دو گری  لذا از ذمر آنو عالی مورد بررستتتی قرار نا را  اب واای  و هگونگی تتتتتایو ممیبتتتیون
 گیر  مورد بررسی قرار می دریم.گیر  را عمن یرایند رأ مبحث استانداران و یرمانداران و ریئ  کوز  رأ 

 

 گیري . عملیات رأي1-5

 گیر  اختفاص داد  اس .  یفو راتم را به قواعد و مرررات کامم بر یرآیند رأ  8002قانون انتخابات سا  
 
 گیري. مراکز رأي1-1-5

را  انتخاباتی به هند شتتتود مه تربتتتیم این کوز  گیر  برگاار میکوز    رأ  81انتخابات مجلس نمایندگان در 
و این مراما خود متضمن تيداد   گیردبا تفتمیم وزیر متتور صتورت می    18گیر  مه ی  عمو ادار  است  مرما رأ 

نار با  400نار و کدامثر 100درندگان آن، کداقو ربتتند. به این صورت مه رر روستایی مه تيداد رأ  کوز  )صتندوق(  
نار در صتورتی مه به سمم  انتخابات خدشه وارد نتود، ی  صندوق دارد. رمچنین، در رر مرما   200اماان ایاایش تا 
را در روزنامه فمیم خود را در مورد توزیع صندوقصتندوق وجود داشته باشد. وزیر متور، ملا  اس  ت  80نباید بیش از 

روز از تاریخ مررر شتتد  برا  اجرا  انتخابات منتتتتر مند. البته، اصتتمح این  10رستتمی و ستتای  وزارت متتتور کداقو 
پذیر نیبتتت ، مگر با دویو جد  و با تفتتتمیم موجه این مار  توزیع در خم  یت  راته قبو از برگاار  انتخابات اماان 

                                                           
 ، رمان.51. ماد  10

ا  عنوان وستتیلهتواند بهاستت  رم می را  انتخاباتیمنند  ستتر  راینه. این بند دارا  ایراد استتاستتی استت . هرا مه، رم نرل8002قانون انتخابات  51. ماد  11
 .1-2، رمان، ص 8درند  باشد. ترریر رقم برا  تهایر بر ایاار و انتخا  شهروندان رأ 

 .411. شار، رمان، ص 18



 11  شود.انجا
 
 . استانداران و فرمانداران2-1-5

شهرستان( بر عهد   81را )را )پنج استان( و شهرستاناستانداران و یرمانداران مه مدیری  انتخابات را در سط  استان
گیر ، ی  رئیس و ی  یا هند مياون و دو مهمور شتتتان برا  رر کوز  رأ دارنتد، رر متدا  در هتارهو  صتتتمکی    

مند. انتخا  و نفتتم این مارمنان باید کداقو ی  ما  قبو   موارد عتترور  از بین مارمنان دول  تيین میاکتیاطی برا
 14از زمان انتخابات صورت گیرد، و نباید از ماان تيیین شد  تا سه روز قبو از انتخابات، مطلع شوند.

 گیري. هیئت حوزه رأي3-1-5

بین مارمنان دول  مه توسط استاندار و یرماندار رر مدا  در گیر  از ی  رئیس و ی  منتتی از  ریئ  کوز  رأ 
آمد  با اماان انتخا  دو رماار اکتیاطی به رنگا  نیاز و ههار مياون،  11طور مه در ماد  شان رمانهارهو  صتمکی  

ر(   رأ  )دو نادرندگان کاعر در زمان ایتتاح کوزشود. این ههار مياون توسط رئیس کوز  )دو نار( و  رأ تتتایو می 
شتتتوند. در طو  مدت اجرا  انتخابات، کداقو باید درندگان مه ستتتواد خواندن و نوشتتتتن دارند، انتخا  میاز میان رأ 

دخال   گیر  رم مرامات دولتیرئیس و نیمی از مياونین کضتور داشته باشند. بنابراین، در تيیین اعضا  ریئ  کوز  رأ  
ه، گیر  اس . البتخود گامی مثب  در مردمی مردن ریئ  اجرا  انتخابات در روز رأ  درندگان مه ایندارند و رم رأ 

یر ، گشد  توسط نمایندگان مرد ، مانند شهردار بود. عمو  بر ریئ  کوز  رأ بهتر بود مه رئیس کوز ، مرامی منفو 
ی در منار ریئ  کوز  داشتتتته باشتتتندب به این درندگان کوز  انتخاباتا  از میان رأ تواند نمایند رر ناماد یا یهرستتتتی می

 توانند هندرا میتوانند ی  نمایند  تيیین منند. رمچنین، ناماد یا یهرستتت گیر  میرأ  نبتتتب  رر کوز صتتتورت بته 
درندگان انتخا  منند مه در این کال  نبب  ی  نمایند  برا  را از بین رأ را در کوز نمایند  ستیار برا  رمه صندوق 

 15گیر  در شهر اس .گیر  در روستا و ی  نمایند  برا  پنج کوز  رأ کوز  رأ دو 
گیر ، ، یينی پایان رأ 11شود تا ساع  گیر  در سراسر لبنان شرو  میمه رأ  11صب  روز یاتنبه 1از ستاع     

خو کوز  کضتتور  مدیری  داخو کوز  بر عهد  رئیس کوز  استت  و ریچ ی  از عناصتتر نیرورا  امنیتی ک  ندارند دا 
این  11گیر .صتتورت موق  و منحفتتراش برا  تهمین ستتمم  روند رأ داشتتته باشتتند، مگر به درخواستت  رئیس کوز  و به
شتتتان و تواند مانع از اعما  ک  نظارت نامادرا یا نمایندگانگیر  نمیصتتتمکیت  رئیس در متدیری  مردن کوز  رأ   

رغم رتتتتدار رئیس، مه بهث اخراج نمایند  ناماد از کوز  شتتتودب مگر اینگیر  شتتتود و یا باعنااران ميتمد بر روند رأ 
موجم اخم  در نظم کوز  شتودب در این صتورت، رئیس باید وقایع و دویلی مه موجم اتخاذ این تفتتمیم شد  و زمان   

نا  صله به ممیبیون اب را رمرا  با مياونین کاعر امضاء و بمیاا  تنظیم مند و آن را در صورت جلبهدس  یایتن به آن 
 خاص ارسا  دارد.

گیر ، صتتتندوق را باز و رمرا  با ریئ  کوز  و نمایندگان از خالی بودن رئیس کوز  قبتو از شتتترو  عملیات رأ  
                                                           

 ، رمان.12. ماد  11

 ، رمان.11. ماد  14

 ، رمان.21.  ماد  15

 برگاار می شد.« طور متوالیههار روز آخر راته به»در  8000تا  1158را  در سا مه انتخابات در ی  روز برگاار شد، انتخابات  8001. تا قبو از  سا  11

 National Democratic Institute (NDI), Statement of NDI Election Observer Delegation to Lebanon’s 2009 

Parliamentary Elections, 2009. http://www. ndi. org) 

مننتد و از رر نو  یيتالیت  انتختابتاتی یا تبلیغاتی بخفتتتوص بلندگورا و      گیر  و اطراق آن تتهمین می رتا  مراما رأ  امنیتی، نظم را در ورود . نیرورتا   11
 ، رمان(24گیر  مماني  می منند. )ماد  جميی در اطراق مرما رأ را  کابی و کرم  دس برانگیا و پرهمموسیری جنجا 



گیر  بندد و در ورود  کوز  رأ ترین مياون با قالی صندوق را میشتود. ستپس تح  نظارت مبن  صتندوق مطمئن می 
ا  از قانون منندگان، تفمیم وزارت متور مبنی بر ایجاد کوز  و محدود  آن و نبخهرا  انتخا ی  نبتخه از یهرس  

را برا  رأ مه اماان متتتتارد  آنطور مندب بهانتختابتات و استتتامی نمتایندگان نامادرا در محوطه اتاق  نفتتتم می    
گیر ، ررگونه اید قبو از شتترو  روند رأ درندگان، نامادرا و نمایندگان نامادرا وجود داشتتته باشتتد. رمچنین، رئیس ب 

12گیر  مانع ررگونه یيالی  تبلیغاتی شود.آور  و تا پایان رأ تبلیغاتی را هون عاس، نماد و نوشته را جمع

 
 هاي حذف. انتشار فهرست4-1-5

لبنان و گیر  در را  رأ را  کذق را در رمه کوز را  انتخاباتی یهرستت وزارت متتتور با استتتناد به یهرستت   
را  انتخاباتی(، متتمو بر شمار  مارت مند. رر یهرست  کذق )رمرا  با اطمعات وارد  در یهرس  خارج آن توزیع می

را و سه جا  خالی مه اولی، برا  رنگا  تهیه این یهرست  را بهشتناستایی و شتمار  گذرنامه در صتورت یرارم نمودن آن    
گیر ، و ستتتومی، برا  گیر  برا  تتهییتد رأ   نتفتتتابی کوز  رأ درنتد ، دومی، برا  امضتتتا  عضتتتو ا  امضتتتا  رأ 
تواند رأ  درد مه اسمش در یهرس  کذق درند  در صورتی میباشد. رأ گیر  میرا  ناشتی عملیات رأ  یادداشت  
  صمح تفمیمی دایر بر اب  اسمش دریایخوارد رأ  درد، اب  شتد  باشد، یا از ممیبیون اب  نا  ذ  ا  مه میکوز 
 11مند.

 
80هاي الک و مهرشده غیرشفاف. پاکت5-1-5

درندگان مه از رو  ی  نمونه واکد برا  تما  رأ  21را  وک و مهرشد  غیرشااقگیر  با استااد  از پام رأ 
گیر  در جلو  رئیس را  رأ کوز  را در محوطهپام گردد. اینشتتتود، برگاار میاز طرق وزارت متتتتور تهیه می

شتتود و ممهور به ک  می« وزارت متتتور»را عبارت گیرد. بر رو  تما  این پام درندگان قرار میاختیار رأ کوز  در 
یر  گوسیله پلیس یا ژاندارمر  قبو از شرو  رأ شوند و از سو  استاندار یا یرماندار بهمهر استاندار  و یا دادگبتر  می
ر را ددرندگانی مه استتم آنرا  ممهور برابر استت  با تيداد رأ شتتوند. تيداد این پام برا  رر صتتندوق یرستتتاد  می 

را  بدون مهر برا  رئیس کوز  ارسا  و پام  ٪80را  انتخاباتی مربو  به آن کوز  وجود دارد. رمامان تيدادیهرست  
ورت شتتود مه این صتتوستتیله رئیس کوز  امضتتاء میرا توستتط پلیس یا ژاندارمر  بهجلبتته تنظیمی تحویو پام صتتورت

 جلبه برا  ممیبیون اب  نا  کوز  انتخاباتی توسط یرماندار یا مياونش ارسا  خوارد شد. 
 
 گیري در اتاقک. رأي6-1-5

گیر  استت ب هرا مه اماان یتتتار از طرق ترین شتترایط برا  صتتح  و ستتمم  رأ مخای بودن رأ  یای از مهم
رأ  دادن به ناماد  خاص وجود دارد. مخای بودن رأ  در واقع، عتتتمانتی  درندگان برا نتامادرتا یا نمایندگان بر رأ   

تهمید  21باشتتتدب به رمین دلیو، قانونگذار لبنانی در ماد  درنتد  در انتخا  ناماد مورد  نظرش می برا  تحر  آزاد  رأ 
مه شامو اسامی نامادرا   ا  راصورت مخای برگهگیر  بهمنند  در زمان ورودش به کوز  رأ رر انتخا »مرد  اس : 

                                                           
 ، رمان.21. ماد  12

 ، رمان.21اد  . م11

 ، رمان.21. ماد  20

یر  در گشتود و رأ  درندگان اسامی نامادرا  مورد نظرشان را مه از قبو آماد  مردند یا در روز رأ  را استتااد  می . در انتخابات یرانبته نیا از این پام  21
 درند.  را قرار مینویبند، در داخو این پام را  رأ  میبرگه



 را  ساید  مه بر رو  میا اتاق  وجودساید  را از میان برگه مه برگهمورد نظرش است  رمرا  داشتته باشتد، و یا این   
گیر  باید ی  یا را  رأ . بنابراین، رمه کوز دارد، را بردارد و استتتامی نامادرا  مورد نظرش را بر رو  آن بنویبتتتد

ی مند، داشته باشند. در این اتاق ، باید لوح بارگی مه اسامرا  مه وزارت متور تيیین میویژگی هند اتاق  بر اساس
ن درندگان باید به رنگا  رأ  دادتمامی نامادرا در آن نوشتته شد  باشد و خودمار و برگه ساید وجود داشته باشد و رأ  

 شوند.  موتاری مند از رأ  دادن منع میمه در انجا  این مار شخفاش وارد این اتاق  شوند و در صورتی
 
 . شخصی بودن رأي7-1-5

 درند  و رمرا  داشتنوستیله خود شخص رأ  را واجد شترایط رأ  دادن تنها به طب  قانون انتخابات رأ  دادن لبنانی
. ل  دردتواند به دیگر  برا  اعما  ک  رأ  ومادرند  نمیرأ »، 11پذیر استتت ب طب  ماد  مارت شتتتناستتتایی اماان

درند  مبتم به ناتوانی جبتتمی باشتتد و توانایی اعما  البته، رمین ماد  ی  استتتثناء ذمر مرد  و آن رنگامی استت  مه رأ 
درند  دیگر  را برا  مم  مردنش تح  نظارت ریئ  کوز  ک  رأ  خود را نداشتتته باشتتد مه در این صتتورت رأ   

را  کذق، اشتتار  را در یهرستت شتتد  برا  یادداشتت  ا  متتتخصمند و به این موعتتو  در جگیر ، انتخا  میرأ 
شتود. بنابراین، یای از اقداماتی مه وزارت متور ملا  به انجا  آن اس ، مورد ممکظه قراردادن نیازرا  ایراد ميلو   می
  28را  انتخاباتی و یرارم مردن اماان اعما  ک  رأ  توسط این ایراد اس .رنگا  تنظیم یهرس به

 
 گیري. پایان رأي8-1-5

درند  رأ  داد، یهرست  کذق را امضتاء و با جورر خاصتی مه توستط وزارت متور برا  رمه     مه رأ پس از آن
را و انگتتت  زدن با زند مه امضتتا  این یهرستت ستتاع  ماندگار  دارد، انگتتت  می 84شتتود و کداقو را تهیه میکوز 

درند  نتواند بیش از ی  بار رأ  دردب هرا مه باید بيد از این مه رأ  رأ شود تا جورر  مه ماندگار  دارد، ستبم می 
درندگان کاعتتتر در محوطه کوز ، رأ  داد جلو  استتتمش را امضتتتاء و انگتتتت  باند. بنابراین، بيد از این مه تما  رأ 

 مند.گیر  را اعم  میدادند، رییس کوز  پایان عملیات رأ 
 
 گیري کارکنان. رأي2-5

ز ناتات جتالتم توجته انتختابات لبنان، رأ  دادن مارمنان مبتتتئو  برگاار  انتخابات قبو از روز برگاار       یای ا
قانون انتخابات مطرح شتتد  و وزارت متتتور را موا  به تيیین مراما  20انتخابات عمومی استت  مه این مبتتهله در ماد  

صتتتادر  از طرق وزیر  21انتخابات و دستتتتوراليموقانون  20کوز  انتخاباتی مرد  استتت . بر طب  ماد   81گیر  در رأ 
 متور به استانداران و یرمانداران و وزارت دادگبتر  اقدامات زیر باید صورت گیرد:

 مردن اماانات وز  از جمله، صندوق و اتاق  برا  رأ  دادن مارمنانب. یرارم1 
 را  رأ  از ساع  را  صب  تا را  عفرب . باز شدن صندوق8 
را رئیس کوز  و مياون برا  رر صندوق رأ  توسط استانداران و یرمانداران از بین مارمنانی مه اسامی آن. تيیین 1

 رسدببه دستتان می

                                                           
 ، رمان.18. ماد  28

   من الوزیر بارود یحدد اآللیة الميتمدة ليملیة اقترا  الموااینمتا . 21
http://www.elections.gov.lb/Parliamentary 

http://www.elections.gov.lb/Parliamentary/Legal-Framework/DecreesAndCirculars/كتاب-من-الوزير-بارود-يحدد-الالية-المعتمدة-لعملية-ا.aspx


 طورمه در روز برگاار  انتخابات عمومی وجود داردب  . یرارم مردن اماانات وز  برا  شمارش آراء رمان4 
را  انتخاباتی مه به ممیبیون اب  لی استاستی در کوز   . درخواست  وزارت دادگبتتر  از رؤستا  ممیبتیون عا    5

را  رأ باند، برا  شمارش صندوقعمومی اساسی ميروق

ا ررا  رأ  استانداران و یرمانداران یوراش به وسیله نیرورا  امنیتی، صندوقگیر  و شمارش برگه. بيد از پایان رأ 1 
ردانند گرا را برا  شمارش به ممیبیون اب  نا  مربوطه باز میه آنشنبرا به شتيبه بان  لبنان ارستا  و سپس در روز ی   

 شودبگیر  روز یاتنبه پیوس  میرا در پایان عملیات رأ را به نتایج صندوقو نتایج آن
 گیر  مارمنان توسط رئیس ممیبیون عالی اساسی در رر کوز .. نظارت بر روند رأ 1
 
 گیري غیرمقیمین. رأي3-5

یم  را  غیرمرگیر  در خارج از لبنان را برا  لبنانیریچ مدا  از قوانین گذشتتته، رأ  8002قانون انتخابات تا قبو از 
مه تمایو به رأ  دادن داشتتتتند، مجبور بودند با صتتترق را  غیرمریم در صتتتورتیرستتتمی  نتتتتناختند. بنابراین، لبنانیبه

از ستتار به لبنان برا   24را  خارج از متتتورمنند. اما امثر لبنانی را  ببتتیار به لبنان آمد  و ک  رأ  خود را اعما راینه
مردند و با پرداخ  را و نامادرا از این مبتهله سوءاستااد  می مردندب به رمین خاطر، برخی گرو رأ  دادن خوددار  می

  درندب امر  مه برخی ناع ناماد خاصتتی رأخواستتتند مه بهرا   میدرندگان خارج از متتتور، از آنرا  ستتار رأ راینه
  25دانند.را نوعی خرید رأ   میرا و اشخاص آنگرو 

را  غیرمریم بتوانند ک  رأ  خود بدون صرق راینه و وق  زیاد اعما  مه لبنانیشتد  و این با توجه به مطالم گاته
د به رستتمی  شتتناخته و قواع  را  غیرمریم در خارج از متتتور راگیر  از لبنانیمنند، قانون انتخابات در یفتتو درم رأ 

ا  رمه اسمتان در یهرس را  غیرمریم در لبنان در صتورتی بنابراین، لبنانیمتتخص را در این زمینه وعتع مرد  است .   
ا و رگیر  در ستتتاارتخانهتواند در عملیات رأ انتخاباتی باشتتتد و مانع قانونی برا  اعما  ک  رأ  نداشتتتته باشتتتند، می 

و شتتود و اکاا  یفتترا  مریم اجرا میدر خارج از متتتور بر استتاس اکاا  عمومی مه برا  لبنانی را  لبنانمنبتتولگر 
   21درم این قانون، شرم  نمود  و ک  رأ  را اعما  منند.

 
 . شمارش آراء و اعالم نتایج 4-5

وق از   در صندشدرا  رأ  ریختهگیر ( بیرون آوردن برگهشتمارش آراء عملیاتی است  مه بر پایه )در پایان رأ   
عملیات شمارش از  21را و متتخص مردن درستتی و دادن توعتیحی در مورد آن.   درندگان و مرتم مردن آنطرق رأ 

 جایی و نادید  گریتن رأ  شهروندانشودب هرا مه اماان جابهترین و پرخطرترین مراکو ی  انتخابات محبتو  می مهم
ترلم در  طرق اماانتتر اس  و در صورت عد  وجود قوانین و ناار بیدر این مرکله نبتب  به دیگر مراکو انتخابات بی 

 رستتتد و در این روزکد باویی وجود دارد. بنابراین، عملیات انتخابات در روز انتخابات به نرطه کبتتتاس دشتتتوار خود می
رندگان و دخفتوص در زمینه مبم اعتماد رأ  به 22مند.ستاز  ایااء می شتمارش آراء ميتبر و درست  نرش سترنوشت     

                                                           
نتریه ، «بررسی نظا  کروقی لبنان»میلیون لبنانی در خارج از لبنان ستاون  دارند. ر. ک.: پروین،  خیرا،،   80تا  15. آمار غیر رستمی نتتان می درد مه بین   24

 .20، ص 1121، تاببتان 2، سا  ههار ، شمار  کروق اساسی
 .11ص  لبنان،ییاونتخاباتلمراقبةاألوروبیاوتحادبيثةب 8001ی اونتخابات النیابیة ئ. ترریر النها25

 www.eueomlebanon.org 
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   www.entekhabat.org. الاید ، ولید، یهرس المفطمکات اونتخابیة،المرصد اليربی لمنتخابات،   21

 .11وغلین موان، الارز البریع و مراقبة اونتخابات، الميهد الدیمرراطیة الوطنی للتؤون الدولیة، ص . استوک، ملیبا و نیو نایی  22
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 خورد  در انتخابات.پذیرش نتیجه توسط نامادرا  شاب 
 
 . شمارش آراء1-4-5

قانونگذار لبنانی در یفتتو رتتتتم قانون انتخابات به این موعتتو  توجه نمود  و ستتيی مرد  با وعتتع قواعد روشتتن و 
ا جایی آراء شتتهروندان و یجابهمامو، عملیات شتتمارش آراء را به بهترین نحو ممان برگاار مند و مانع ررگونه ترلم و 

درندگان و نامادرا را در زمینه روند شمارش آراء تر از رمه ستيی مرد  تا اعتماد رأ  را شتود. مهم نادید  گریتن آراء آن
 21را به دس  آورد.آمد  از آن دس و نتایج به
و  جا ریئ  صندوقن داخو کوز  بهگیر  دررا  کوز  ببتته و به مبی اجاز  باقی ماند بيد از پایان عملیات رأ   

شتود. پذیرش کضور نمایندگان نامادرا و نااران نهادرا  مدنی  نمایندگان ااب  و ستیار نامادرا و نااران ميتمد داد  نمی 
درندگان در ریئ  صتتندوق( و درندگان )کضتتور نمایندگان رأ المللی در مرکله شتتمارش ستتبم اعتماد رأ  ملی و بین

را  را  رأ  باز و پام گیر  خوارد بود. سپس صندوقن نبتب  به شتمارش آراء و شاایی  یرایند رأ   نامادرا و ناارا
را  درون صتندوق با تيداد اسامی کذق شد  در  شتود مه این مار برا  مطابر  دادن تيداد پام  درون آن شتمرد  می 

اگانه باز و با صتتدا  بلند استتم یا استتامی را، رئیس یا مياون رر پامتی را جدیهرستت  کذق استت . بيد از شتتمردن پام 
شتان و نااران ميتمد در صورت کضور در  خواند و خواندن استامی باید با کضتور نامادرا یا نمایندگان  شتد  را می نوشتته 

 10را صورت بگیرد.گیر  و نظارت یيا  آنکوز  رأ 
هد  ع مرد ، تالیای اس  مه بر عموعتوعی مه قانونگذار برا  شتاایی  رر هه بیتتتر در روند شتمارش آراء وعت     

را  رأ  به گیر  برا  نتان دادن محتوا  برگهرا در محو کوز  رأ وزارت متتور گذاشتته شتد  و آن نفتم دوربین    
ه شودب هرا مرا مانع از ترلم به رنگا  شمارش آراء توسط ریئ  کوز  میرنگا  شتمارش آراء است . نفتم این دوربین   

م تلویایون نفتت را بر رو  صتتاحهشتتود، محتوا  این برگها  رأ  توستتط ریئ  شتتمارش میررمامان مه محتوا  برگه
شد  در را  نوشتته مه استامی ناماد شتوند. و در صتورتی  را آگا  میشتود و نااران از محتوا  آن شتد  در کوز  اارر می 

  رر طایاه به تيداد متخص شد شد  برا  آن کوز  باشد، اسامی نامادرا را  متخصبرگه رأ  بیتتتر از تيداد مرستی  
 11شود و بریه نادید  گریته خوارند شد.خواند  می

 11را  ستتاید و باطله استت ب طب  ماد   ناته آخر  مه در مورد شتتمارش آراء باید به آن پرداخ ، مبتتهله برگه ،
را  دیگر باشتتند و نیا برگهآمیا به نامادرا و اشتتخاص را  شتتناستتایی و یا عباراتی تورینرا  رأ  مه دارا  نتتتانهبرگه»

، شتتوند. رمچنینآمیا( باطو محبتتو  میرا  شتتناستتایی و یا عباراتی تورینرا دارا  این شتترایط )نتتتانهموجود در پام 
 شوند. رایی مه متتمو بر اسامی نامادرایی باشند مه دارا  نوشتار مختل  ربتند، باطو تلری میبرگه

 

 . اعالم نتایج2-4-5

صورت موق  اعم  و گیر  را بهبيد از شتمارش آراء رئیس کوز ، نتیجه رأ   8002قانون انتخابات  11مطاب  ماد  
ن توانند رونوشتی طب  اصو ایشان میمند و رر ی  از نامادرا یا نمایندگاناعممیه در این زمینه بر در  کوز  نفتم می 

ا  ردرندگان امضاء شد  و رمه برگهه توسط رأ اعممیه درخواست  منند. ستپس رئیس کوز  باید یهرست  کذق را م   

                                                           
درندگان و نامادرا بخفتتوص نامادرا  و نتایج به دستت  آمد  و پذیرش این نتایج از ستتو  رأ   8001. با توجه به روند شتتمارش آراء در انتخابات ستتا   21

 انونگذار لبنانی در این زمینه موی  بود  اس .رسد مه قنظر میخورد  بهشاب 

 ، رمان.14. ماد  10

 ، رمان.11. ماد  11



گیر  و صورت اعمن نتیجه را در لاایه مخفوص قرار درد. شد  در طو  عملیات رأ رأ  و صتورتجلبته ماررا  اب   
مبئو  باز  اش مهنا  و یا نمایند را به دست  رئیس ممیبتیون اب   مند و آن ستپس این لاایه را با شتمع قرما وک و مهر   

نا  اقدا  به بيد از اعمن موق  نتایج، ممیبیون اب ببپارد.دن این وک و مهر بيد از کضتور نمایندگان نامادراس ،  مر
مند و ارقا  رسید  از رر صورت جلبه را اتخاذ میمند و تفمیمات وز  را در مورد آنرا و اسناد میبررستی صورتجلبه 

ه را یایترستتاند. این ممیبتتیون رمچنین آرائی مه رر ناماد به آن دستت را( میرا به ستتمع کضتتار )نامادرا یا نمایندگان آن
را از طرق رمه اعضا  را، در دو نبخه بيد از امضا  آنجلبهمند و نتیجه آراء را بر اساس جداو  و صورتشمارش می

 18یرستد.را  انتخاباتی میممیبیون برا  ممیبیون عالی اب  نا  در کوز 
پردازد و در صتتتورت وجود را میبيد از دریای  استتتناد به بررستتتی آن  100نا  مطاب  ماد  لی اب ممیبتتتیون عا  

را را شمارش و نتیجه نهایی کوز  انتخاباتی پردازد. سپس رمه آراء جدو را میا  و آمار  به تفحی  آناشتتبارات داد  
ند رسامرا  جداو  نهایی به امضا  تما  اعضاء میمند و صتورتجلبته را به ر  را در جدو  نهایی با عدد و کروق اب  می

ند. مشتتتان اعم  میو در این رنگتا  رئیس نتیجته نهتایی مته رر ناماد به آن دستتت  یای  در مرابو نامادرا یا نمایندگان    
 ا ی نا  در مورد نتایج نیبتت  و تنهخواری از تفتتمیم و اعممیه ممیبتتیون اب  بنابراین، ممیبتتیون عالی مرجع پژورش

نا  و تدوین نتایج بدس  آمد  در مورد رر ناماد شد  از طرق ممیبیون اب مرجع تحری  و بررستی در مورد نتایج اعم  
باشتتد. این ممیبتتیون بيد از اعم  نتایج، صتتورتجلبتته نهایی نتایج را رمرا  با جدو  عمومی نتایج و استتامی نامادرا   می

ر دارد. وزیر متورا )مبتئو  اعمن نتایج نهایی( ارسا  می متتور و شتهردار    پیروز به استتانداران و یرمانداران و وزارت 
ا  رأ  را در رمند. ستتپس برگهنیا یوراش این نتایج را به رئیس مجلس نمایندگان و رئیس شتتورا  قانون استتاستتی ابمغ می

خ اعمن نتایج ناد بان  مرما  مند برا  مدت سه ما  از تاریرا  داخو آن اشتار  می بند  مه به کوز داخو ی  ببتته 
را  رأ  را پیرو ی  گاارش متبی را برگهشتود، سپس وزارت متور و شهردار  صتورت محرمانه نگهدار  می لبنان به

  11مه مورد بازبینی یا اعتراض ناد شورا  قانون اساسی قرار گیرند.برد. مگر ایناز بین می
مند و در رر مرکله نتایج به ستتتمع اعم  نهتایی هندین مرکله را طی می بنتابراین، اعم  نتتایج از اعم  موقت  تتا       

شتتود مه این رویه به برگاار  انتخابات ستتالم و شتتااق در لبنان مم  شتتایانی  شتتان رستتاند  مینامادرا و یا نمایندگان
 ئ  کوز ، از مراماتعنوان دو مبتتتئو  شتتتمارش در منار ری را  اب  نا  و عالی بهمه در ممیبتتتیونویژ  اینمندب بهمی

 شود.قضایی و شورا  شهردار  استااد  می
 شدگان در انتخابات وز  و عرور  اس : در پایان این قبم ، ذمر هند ناته در مورد برند   
نها در گان تمنند. اما، بازند شتتتوند مبلغ تهمین را دریای  می، مبتتتانی مه در انتخابات پیروز  می42. طب  متاد   1
توانند مبلغ تهمین را مه شتتش میلیون لیر  دستت  آورند، میشتتد  کوز  انتخابیه را بهآراء قانونی شتتمارش %80 مهصتتورتی

لبنانی استت ، دریای  منند. ک  ناماد شتتدن مه مبالغ بر ی  میلیون لیر  استت  به ریچ مدا  از برندگان و بازندگان پس   
 شود.  داد  نمی
گیر  و رقابتی صتتورت مه رأ ، برند  شتتدن در انتخابات بدون این50و ماد   . ناته جالبی مه در قانون انتخابات8 

مه زمان درخواستتت  ناماد  پایان یابد و تنها ی  نار برا  مرستتتی ناماد رنگامی»طب  این ماد ،  14گریته باشتتتد استتت .
ان   رئیس مجلس نمایندگطور متبی این امر را به اطمشتتود و وزیر متتتور یوراش بهشتتود، این ناماد پیروز محبتتو  میمی

                                                           
 ، رمان.11و  12.  ماد  18

 ، رمان.101. ماد  11

، 8001نیابیة الی اونتخابات ئرا در بیروت الثانی و المتن بدون را  گیر  برند  انتخابات شتتدند. ترریر النها ستته ناماد از ارتودمس  8001. در انتخابات ستتا   14
 .80رمان، ص 



توجیه و انترادآمیا اس . هرا مه امتنا  از ناماد  و وارد عرصه انتخابات این نو  پیروز  در انتخابات غیرقابو«. رستاند می
منند  ناوذ و قدرت گروری ميین بر اراد  مرد  و منتر  روند انتخابات توان دلیو بر بیمار  جاميه و منياسشتتدن را می

  15دانب .
کلی ارائه نداد  اس  و در این زمینه ساوت مرد  در مورد کالتی مه آراء نامادرا مبتاو  باشتد را    8002. قانون 4

را ارائه شتتتد  استتت ب به این ترتیم مه ناماد  مه از را  کو آن 18و در ماد   8000استتت ب هیا  مه در قانون انتخابات 
 شد.تر بود، برند  تلری میلحاظ سنی مبن

 

 ئم و تخلفات. جرا6

را مجازات خاصی سته نو  جر  و تخل  انتخاباتی ذمر شد  مه برا  رر مدا  از آن  8002در قانون انتخابات ستا   
 11پردازیم.تيیین شد  اس  مه در ادامه به بررسی این سه نو  جر  و تخل  مه به سه گرو  تيل  دارند، می

 
 هاتخلفات مالی و هزینه. جرائم و1-6

تی را  انتخاباقانون انتخابات رر مبتتتی مه عامدانه عملی مخال  اکاا  مربو  به تهمین وجه و راینه 18طب  ماد  
میلیون لیر  لبنانی و یا  100تا  50ا  مياد  انجتا  درد، به مجازات کبس برا  مدتی کداقو شتتتش ما  و پرداخ  جریمه 

مه اعتراض ارائه شد، گاارش ممیبیون ماد ، رنگامی رمین 8شتود. رمچنین طب  بند  یای از این دو مجازات محاو  می
تخاباتی اعتراض انشتتد  به پروند شتتوند. مدارک گاتهو گاارش بیانات مامو ناماد به شتتورا  قانون استتاستتی یرستتتاد  می

 شود.ناماد عمیمه می
 
 . تخلف در مبارزات انتخاباتی2-6

قانون انتخابات تخل  منند، ریئ  ناار بر مبارزات انتخاباتی را از اصو  مندرج در یفو شتم مه رسانهدر صتورتی 
را  تفتتویر  و صتتوتی اقدامات وز  و مناستتم را در  با توجه به اکاا  قانون مجازات و قانون مطبوعات و قانون رستتانه

و مناسم اس  اتخاذ مه شایبته هنانتواند اقدامات زیر را آنریئ  می 11را متخل  اتخاذ مند. طب  ماد  مورد این رسانه
 نماید:
را به دادن یرصتتت  به ناماد خواری یا الاا  آنرا به پخش ميذرترا  متخل  و الاا  آن: رتتتتدار به رستتتانهال  

 متضرر برا  پاسخگوییب  
     ارجا  رستتانه متخل  به دادگا  مطبوعات ویژ  مه اتخاذ تفتتمیم مناستتم در مورد بندرا  زیر به این دادگا :
 رد:ببتگی دا
 میلیون لیر  لبنانیب   100تا  50بین  . مال  مردن رسانه متخل  به پرداخ  غرام 1
را، نتتتتریات، . توقی  موقت  رستتتانه متخل  از مار و کدامثر برا  ستتته روز مه این توقی  شتتتامو رمه برنامه  8
 را  سیاسی و خبر  اس . را و سمینارمفاکبه
ه رایش برا  مدتی کدامثر سشتود و رمه برنامه طور مامو توقی  می. در صتورت تارار تخل  رستانه متخل  به  1

                                                           

 .41. نيمة اسماعیو، رمان، ص15.
-110 -181ماد  ) 4را  مه برا  متخلاین در قانون انتخابات در نظر گریته شتد  اس ، قانون مجازات در  ز  به ذمر است  مه عمو  بر این مجازات . البته و11

 مند.را در نظر گریته شد  اس ، اشار  میمه برا  آنرا  ( به موارد جرائم مرتبط به انتخابات و مجازات111-118-111



مه پروند  رسانه متخل  به دادگا  مطبوعات ارسا  شود، نمایند  عمومی رسانه متخل  با شود. در صورتیروز تيطیو می
 84ارق مدت  شد  از آن بایدشود و رسانه شاای دید  در دادگا  مطبوعات کاعر میخواس  خود یا درخواس  زیان

ستاع  تفمیمش را اعم    84ستاع  از اطمعش، یادداشتتی را به دادگا  ارائه درد. دادگا  موا  است  کدامثر ارق    
ساع  از ابمغ کام به  84را  محاو  شتد  ارق  ستاع  و رستانه   84مند. پس از صتدور کام نمایند  عمومی ارق  

ند، ممنند. این درخواس  تجدیدنظر تفمیم دادگا  را متوق  نمی توانند ناد دیوان تمییا درخواس  تجدیدنظررا میآن
مه دیوان تمییا کام به توق  تفتمیم دادگا  و وارد بودن اعتراض نماید. در صتورت محاومی ، رسانه موا    مگر این

 نتتردرند، پخش و مرا  مه نامادرا میشد  از آن، اصمکیه و پاسخستاع  از پخش خبر شاای   84است  ارق مدت  
 11توانند از پخش پاسخ خوددار  منند.را میرا مخال  قوانین باشد، رسانهمه پاسخ نامادمند. البته، در صورتی

 
 گیري. جرائم و تخلفات مسئولین حوزه رأي3-6

عنوان گیر  مه در آن بهرر مهمور  مه بدون عذر موجه از پیوستتتتن به مرما کوز  رأ »، 11طب  بنتد ههتار ماد    
ود. در شتتا  مياد  ی  میلیون لیر  لبنانی مجازات مییا مياون تيیین شتتد، ستتر باز زند، به مدت ی  ما  با  جریمهرئیس 

وستتتیله ممیبتتتیون پاشتتتای عمومی به جریان ایتاد ، باید مورد ممکظه قرار  را  پاشتتتای مه بهاین کال  تنها گاارش
شد  شد  خلو ایجاد منند و از اصو  متخصتيهدات تالی مه در رمچنین، رئیس کوز  یا مياون و  رنگامی.گیرند

در این قانون پیرو  نانند، به مجازات سته ما  تا سته ستا  کبس یا پرداخ  جریمه از ی  میلیون تا سه میلیون لیر  لبنانی    
می دعوا  کروق عمو 18/1/1151،12قانون مارمنان مفو   11شتوندب در این صورت بر خمق اکاا  ماد   محاو  می

نا  اليمو  یا به دادخواس  رئیس ممیبیون اب با ی  دادخواست  شتخفی از طرق ناماد یا بر اساس دادخواس  مدعی  
 گیرد. این دادخواس ، نیاز  به تهیید و موایر  ادار  متبو  مارمند ندارد.خاص صورت می
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