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مرشوع دعم االنتخابات اللبنانية



يهــدف "مــرشوع دعــم اإلنتخابــات اللبنانيــة" التابــع لـ"برنامــج األمم 

املتحدة اإل�ا�"، الذي بدأ عمله يف ترشين األول العام ٢٠١٢، إىل تعزيز 

قــدرات الحكومــة اللبنانيــة وكافــة املعنيــ� لجهــة إدارة اإلنتخابــات 

وتنظيمها، وذلك وفقاً للمعاي� الدولية.

يوفـّـر املــرشوع، يف املرحلــة التنفيذيــة الثانيــة (٢٠١٥ - ٢٠١٧)، الدعــم 

ــرف  االستشــاري واملســاعدة التقنيــة يف إطــار شــامل تقــار©، مــا يُع

ــر قــدرات الــرشكاء املحليــ�  ــة. ويســعى إىل تطوي ــدورة اإلنتخابي بال

إلجــراء إنتخابــات تتمتّــع باملصداقيــة، وتكــون دوريــة وشــفافة 

وشــاملة يف لبنــان. إضافــًة إىل ذلــك، يهــدف املــرشوع إىل تعزيــز ثقــة 

تعزيــز  يف  يســاهم  وبالتــايل  اإلنتخابيــة،  العمليــة  يف  الجمهــور 

الد½قراطية يف البالد.

الداخليــة والبلديــات"  املــرشوع عــن كثــب مــع "وزارة  يعمــل 

املســؤولة عــن إدارة وتنظيــم اإلنتخابــات. كــÂ يدعــم جهــات أخــرى 

تلعــب دوراً هامــاً يف اإلنتخابــات، مثــل املجلــس الدســتوري، ومجلــس 

شــورى الدولــة، وهيئــة االرشاف عــىل الحملــة اإلنتخابيــة والجهــات 

ــة إىل  ــة. وباإلضاف ــات اإلنتخابي ــة املســؤولة عــن حــّل النزاع القضائي

ــة يف  ــك، يتعــاون املــرشوع مــع منظــÂت املجتمــع املــدÊ العامل ذل

مجال اإلنتخابات.

ــة" إىل  ــات اللبناني يف هــذا الســياق، يهــدف "مــرشوع دعــم اإلنتخاب

تأمــ� مســاعدة تقنيــة ودعــم إستشــاري مــن خــالل مقاربــة ترتكــز 

عىل املكونات التالية:

إّن مرشوع دعم اإلنتخابات اللبنانية ممّول من اإلتحاد األورو�

تنظيم وإدارة اإلنتخابات

اإلرشاف عىل الحمالت اإلنتخابية

تثقيف الناخب�

حل النزاعات االنتخابية

مشاركة املرأة يف االنتخابات    
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ــز  ــة وتعزي ــة اإلرشاف عــىل الحمــالت اإلنتخابي دعــم إنشــاء هيئ

قدراتها العمالنية؛

تعزيــز قــدرات هيئــة اإلرشاف عــىل الحمــالت اإلنتخابيــة إلنجــاز 

مهامها؛

تحس� اإلطار الرقا© والتنظيمي لإلرشاف عىل الحمالت.

يســاعد املــرشوع يف بنــاء ودعــم قــدرة الهيئــة املكلفــة بــاإلرشاف 

وشــّفافة  فّعالــة  بطريقــة  اإلنتخابيــة  الحمــالت  عــىل  والرقابــة 

وÐصداقية. يشمل هذا املكّون أنشطة عديدة، منها:

ســاهم املــرشوع يف بنــاء القــدرات املؤسســاتية لــوزراة الداخليــة 

ــة  ــة بطريق ــة اإلنتخابي ــراء العملي ــداد وإج ــل إع ــن أج ــات م والبلدي

مهنية وشفافة وشاملة. ويشمل هذا املكّون أنشطة عديدة، منها:

تنظيم وإدارة اإلنتخابات

تعزيــز القــدرات لصياغــة السياســات املتعلقــة بتقنيــات العمليــة 

اإلنتخابية؛

تحس� نظامي تسجيل املرشح� وإدارة النتائج؛

تطوير مهارات وتدريب موظفي اإلنتخابات؛

تحســ� ظــروف مشــاركة األشــخاص ذوي اإلحتياجــات الخاصــة 

يف اإلقرتاع؛

دعم التحض�ات واإلجراءات العمالنية اإلنتخابية.

اإلرشاف عىل الحمالت اإلنتخابية



ــة  ــة اإلنتخابي ــول العملي ــي ح ــادة الوع ــّون إىل زي ــذا املك ــدف ه يه

وإجراءاتهــا مــن خــالل توفــ� ســبل الوصــول إىل املعلومــات الالزمــة، 

يشمل هذا املكّون أنشطة عديدة، منها:

تســهيل وصــول كافــة املعنيــ� باإلنتخابــات إىل املعلومــات ورفــع 

مستوى املعرفة اإلنتخابية لدى الناخب�؛

ــ�ات  ــاول أي تغي ــاملة تتن ــة ش ــف وتوعي ــالت تعري ــداد حم إع

تطرأ عىل اإلطار اإلنتخا©؛

الحث عىل املشاركة الواسعة يف العمليات االنتخابية؛

تطويــر حمــالت توعيــة مدنيــة عاّمــة Ðــا فيهــا حمــالت لتســجيل 

ولتثقيف الناخب�.

يعمــل املــرشوع عــىل تعزيــز قــدرات الهيئــات القضائيــة ومســاعدتها 

ألداء مهامهــا Ðصداقيــة ومهنيــة وشــفافية أكــرب. يشــمل هــذا املكــّون 

أنشطة عديدة، منها:

دعم آلية شفافة وفعالة وميرسة لحّل النزاعات اإلنتخابية؛

تعزيز القدرة عىل حل النزاعات اإلنتخابية؛

تعزيــز الشــفافية ورفــع مســتوى الوعــي العــام حــول دور 

املجلس الدستوري يف حّل النزاعات اإلنتخابية؛

ــات  ــة الهيئ ــة مراجع ــول كيفي ــ� ح ــ� املعني ــي ب ــادة الوع زي

ــم  ــل حقوقه ــة لتحصي ــب الحÂي ــم لطل ــة يف محاوالته القضائي

اإلنتخابية.

تثقيف الناخب�

حل النزاعات االنتخابية



مشاركة املرأة يف االنتخابات

ــة  ــ� الخاص ــول التداب ــي ح ــاء الوع ــىل بن ــس ع ــّون الخام ــز املك يرك

التــي ½كــن اتخاذهــا مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة والجهــات 

املعنيــة لتعزيــز مشــاركة النســاء يف اإلنتخابــات (كـــناخبات، أو 

مرشــحات أو موظفــي إنتخابــات، ومــا إىل ذلــك) يف ظــّل نظــم 

ــطة  ــّون أنش ــذا املك ــمل ه ــة. يش ــة مختلف ــر ترشيعي ــة وأط إنتخابي

عديدة، منها:

تعزيــز املعرفــة والوعــي لــدى املــرأة يف مــا يتعلــق باملشــاركة يف 

اإلنتخابات والتمثيل يف املناصب العامة؛

ــ� والسياســات  ــا التداب ــا فيه Ð ــة شــاملة ــدة معرفي ــ� قاع توف

اإليجابيــة الصحيحــة التــي مــن شــأنها تعزيــز مشــاركة املــرأة يف 

العمليات اإلنتخابية؛

تطويــر مــواد تثقيفيــة وأدوات معرفيــة فّعالــة ودعــم مبــادارات 

راميــة لتعزيــز دور املــرأة كمرشــحة ومســؤولة يف العمليــة 

اإلنتخابية.

برنامج األمم املتحدة اإل�ا�
مرشوع دعم اإلنتخابات اللبنانية
۲۰۱۷ ©



ــة  ــة التابع ــة العاملي ــبكة التنمي ــا� ش ــدة اإل� ــم املتح ــج األم ــرب برنام يعت

ــدان إىل  ــاذ البل ــق نف ــ� وإىل تحقي ــو إىل التغي ــو يدع ــدة وه ــم املتح لألم

ــع  ــىل التمت ــعوب ع ــاعدة الش ــل مس ــن أج ــوارد م ــربة وامل ــة والخ املعرف

بحياة أفضل. 

www.lb.undp.org
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