
مقدمة الدراسة  
 وويیعدد ددوولة اايي في االسيیاسيیة االمماررسة نضج تبيینن االتي االدديیمقررااططيیة ووااالساليیبب االططررقق ااسمى ااالنتخاباتت تعدد   

 ااالمة تمثلل نخبب وواافرراازز ااقووىى مؤؤسساتت خلقق يیضمنن مما االددوولة وودديیمقررااططيیة ااالصالحح   لنهھج ااستمرراارر نجاحهھا
 فعالة وونززااهھھھة حقيیقيیة دديیمقررااططيیة ووجوودد عددمم اانن االعرربي االووططنن في خصووصا االتجارربب بيینتت ووقدد. تمثيیلل ااحسنن
 بشكلل يینعكسس مما االمؤؤسساتت في االفسادد ووااستشررااء االحكمم فسادد منن ووفيیرر حصادد سووىى االنتائج تكوونن اانن يیمكنن ال
.االددوولة في قططاعع كلل على باخرر ااوو 	  

 يیليیقق جوو في ووسيیررهھھھا االعمليیة هھھھذذهه نززااهھھھة لضمانن ووااجررااءااتت قوواانيینن ووضع ووجبب كذذلكك ااالمرر كانن وولما    
 قانوونن عكسس شيء كلل عنن مستقال متغيیرراا يیعدد االذذيي االدديیمقررااططي االتحوولل لمووااكبة االططالئعي ووددووررهھھھا باهھھھميیتهھا

 لقانوونن مقاررنة تعررضض  ددررااسة نقددمم اانن ااررتايینا لذذلكك, بلدد كلل في االحكمم لنظظامم تابعا متغيیرراا يیعدد االذذيي ااالنتخاباتت
.االجمهھوورريي بنظظامهھا ووتوونسس االددستوورريیة بملكيیتهھ االمغرربب مختلفيینن بظظامي ددوولتيینن في ااالنتخاباتت  

 نقاطط وونبررزز قوواانيینن ااالنتخاباتت في االمغرربب ووتوونسس ووسماتت لمميیززااتت سنعررضض االددررااسة هھھھذذهه خاللل وومنن      
.ااالختالفف وونقاطط االتالقي 	  
. بيینهھا منن ااالسئلة منن مجمووعة على نجيیبب اانن سنحاوولل كما 	  

؟ بيینهھما وواالتشابهھ ااالختالفف  حددوودد هھھھي ووما االتوونسي ااالنتخاباتت قانوونن في االباررززةة االخصائصص ووماهھھھي  

؟  وواالمغرربب توونسس  منن كلل في االدديیمقررااططي االتحوولل مستقبلل ووماهھھھوو  

؟ لبنانن في ااالنتخابي للقانوونن ااصالحيیة ااقتررااحاتت تقدديیمم أأجلل منن االتجرربتيینن منن ااالستفاددةة يیمكنن ووكيیفف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وتونس المغرب في االنتخابات قوانين وسمات مميزات  

1 االمشررفة على ااالنتخاباتت.االجهھة  - 	  

 منن بددءااً  مررااحلهھا جميیع في إإددااررتهھا على االقائميینن حيیادد االدديیمقررااططيیة٬، ااالنتخاباتت نززااهھھھة معايیيیرر أأبررزز منن نناا    
 فررزز بعمليیة وواانتهھاءً  ااالنتخاباتت٬، يیوومم بإددااررةة وومررووررااً  وواالمررشحيینن٬، االناخبيینن تسجيیلل عمليیة على ااإلشرراافف
 .االططعنن أأوو وواالتظظلمم االشكووىى في وواالمررشحيینن االناخبيینن حقق على ووااإلشرراافف االنهھائيیة٬، نتائجهھا ووإإعالنن ااألصووااتت

 مبددأأ ووااحترراامم االسائدد٬، االقانووني االنظظامم إإططارر في ااالنتخاباتت على االمشررفة ااإلددااررةة تعملل االووظظيیفيیة٬، االناحيیة وومنن
ً  االمررشحيینن ووكلل االناخبيینن كلل معاملة منن االتأكدد فإنن وولذذاا. االقانوونن سيیاددةة  على تميیيیزز أأددنى ووددوونن للقانوونن ووفقا
 أأبررزز منن يُیعدد االنووعع٬، أأوو االدديینن أأوو ااالقتصادديي االووضع أأوو ااالجتماعيیة االمكانة أأوو ااألصلل أأوو االعررقق أأوو االلغة أأساسس
 االسيیاسي بالحيیادد اااللتززاامم خاللل منن االمووااططنيینن ثقة ااالنتخاباتت على االمشررفة ااإلددااررةة ووتكتسبب. ااإلددااررةة تلكك مهھامم

 مصالح أأوو االقائمة٬، االحكوومة مصالح تغليیبب منهھا يُیفهھمم قدد تصررفاتت أأيیة عنن االبعدد االحيیادد هھھھذذاا وويیتططلبب. وواالحززبي
 بأحدد صلة ذذااتت نشاططاتت في االخووضض أأوو محددددةة سيیاسيیة مووااقفف عنن ااإلعالنن أأوو معيینن٬، سيیاسي حززبب أأوو ما فئة

.ذذلكك ووغيیرر االمتنافسة٬، االجهھاتت  

ووتختلفف االجهھة االمشررفة بيینن كلل منن توونسس وواالمغرربب   

توونسس  - 	  
 االمستقلة االعليیا االهھيیئة االتوونسي االقانوونن في تشررفف على ااالنتخاباتت في توونسس ما يیسمى بالهھيیئة ووهھھھي     

 قانوونن منن 3 االفصلل( االتنفيیذذيي وواالجهھازز إإحددااثهھا يیمكنن االتي االفررعيیة وواالهھيیئاتت االهھيیئة مجلسس ووتشملل لالنتخاباتت٬،
) ااالنتخاباتت  

االيیهھا ووذذلكك لضمانن االسيیرر االفعلي في جوو االنززااهھھھة  يیئة على تنفيیدد مجمووعة منن االمهھامم االمووكوولةهھووتسهھرر هھھھذذهه اال
.ة بمجمووعة منن االمهھاممئلالنتخاباتت في توونسس ووتتكلفف االهھيی  

 االناخبيینن بسجلل االتررسيیمم وويیتمم لهھ٬، تحيیيینن آآخرر منن اانططالقا ضبططهھ ووتتوولى االناخبيیننفهھي االتي تمسكك سجلل    
ً  االناخبيینن سجلل يیكوونن أأننووتعملل على  إإرراادديیا ً  ددقيیقا  قائمة ووتضبطط. ووكذذاا ااستالمم قوواائمم االتررشحاتت, ووشفافا

 االمتررّشحيینن قائمة تعليیقق وويیتمم. االتررشحاتت أأجلل ختمم تارريیخ منن أأيیامم أأرربعة أأقصاهه أأجلل في االمقبووليینن االمتررّشحيینن
 ررؤؤساء تعيیيینن االهھيیئة تتوولى كما  . أأخررىى ووسيیلة بأيي أأوو اااللكتررووني بمووقعهھا وونشررهھھھا االهھيیئة بمقرر االمقبووليینن
 ووصيیغ شررووطط ووتضبطط ووااالستقالليیة٬، وواالحيیادد االنززااهھھھة شررووطط فيیهھمم تتووفرر ممنن ووأأعضائهھا ااالقتررااعع مكاتبب
ووتعملل على تططبيیقق  ااالقتررااعع مكاتبب فتح بمووااعيیدد االعموومم إإعالمم االهھيیئة تتوولى ااالقتضاء وو عندد ووتعوويیضهھمم تعيیيینهھمم

 ووأأ ااالنتخاباتت ااثناء مخالفاتت ااوو االجرراائمم ااررتكابب حالة في االعمووميیة االنيیابة االهھيیئة ووتعلمماالقانوونن ووررددعع االمخالفيینن 
. ووغيیرر ذذلكك منن االمهھامم االتي تضمنن االسيیرر االعادديي لالنتخاباتت منن بدداايیتهھا االى نهھايیتهھا.ااالستفتاء  

االمغرربب  -  
في االمغرربب ال تووجدد هھھھناكك جهھة مستقلة تتوولى تنظظيیمم ااالنتخاباتت وواالسهھرر عليیهھا كما هھھھوو االحالل في توونسس ااذذ 
تشررفف على ااالنتخاباتت في االمغرربب ووززااررةة االددااخليیة ممثلة في كلل منن لهھ صلهھ بهھا منن ااجهھززةة اامنيیة ووقضاةة 

يیئة مستقلة لمررااقبة هھھھووهھھھذذاا كانن ووال يیززاالل مثارر جددلل ووذذلكك منن ااجلل ااحددااثث ووااعوواانن ووااددااررااتت ووغيیرر ذذلكك 
, ووسنتططررقق لهھذذاا ااالشكالل ااالنتخاباتت تنفصلل عنن االددااخليیة كي يیكوونن هھھھناكك ااكبرر نسبة للشفافيیة وواالمصددااقيیة 

بالتفصيیلل في مررحلة االتحليیلل.  
2 كووططة االمررااةة وواالشبابب  - 	  

تعدد فئة االشبابب وواالمررااةة منن بيینن ااهھھھمم عناصرر االمجتمع لذذلكك ووجبب اانن تاخدد كال االفئتيینن نصيیبهھا في االمشهھدد 
االسيیاسي لتساهھھھمم في االتغيیيیرر وواالتشرريیع ووررسمم معالمم مستقبلل االددوولة ووضمانن حقووقهھا بشكلل فعالل, وويیكادد االمشهھدد 

يیتشابهھ بيینن االمغرربب ووتوونسس في هھھھذذهه االناحيیة .  

توونسس  - 	  
بهھ في االقانوونن ااالنتخابي االتوونسي  معمووالااذذىى ااصبحتت االمناصفة شيیئا ددوولة متصددررةة في هھھھذذاا االمجالل  توونسس تعدد

فقدد جاء فيیهھ ما يیلي   



تقدّدمم االتررشحاتت على أأساسس مبددأأ االتناصفف بيینن االنساء وواالررجالل ووقاعددةة االتناووبب بيینهھمم ددااخلل االقائمة ووال تقبلل 
االفصلل .االقائمة االتي ال تحتررمم هھھھذذاا االمبددأأ إإال في حددوودد ما يیحّتمهھ االعدددد االفرردديي للمقاعدد االمخصصة لبعضض االددوواائرر

24 .  
االذذيي جاء فيیهھ ما يیلي  25االفصلل ااما االشبابب فقدد ااشيیرر االيیهھا قي    

يیتعيینن على كلل قائمة متررشحة في دداائررةة يیساوويي عدددد االمقاعدد فيیهھا أأوو يیفووقق أأرربعة أأنن تضمم منن بيینن ااألرربعة 
مم ااألوواائلل فيیهھا متررشحاً أأوو متررشحة ال يیززيیدد سّنهھ عنن خمسس ووثالثيینن سنة. ووفي حالة عددمم ااحترراامم هھھھذذاا االشررطط ُتحرر

.االقائمة منن نصفف االقيیمة االُجمليیة لمنحة االتموويیلل االعموومي  
االمغرربب  -  

على االمناصفة باعتباررهھھھا االيیة لضمانن ااختالفف ووتنووعع  2011االصاددرر سنة  لقدد نصص االددستوورر االمغرربي ااالخيیرر
فقدد جاء فيیهھ ما يیلي االمشهھدد االحززبي ووااحددىى معايیيیرر دديیمقررااططيیة االددوولة االمعاصررةة   

منن ددستوورر االمغرربب 19االفصلل  ووُتحددثث لهھذذهه االغايیة٬، هھھھيیئة للمناصفة وومكافحة كلل أأشكالل االتميیيیزز.  
  ووررغمم االددستوورر فانن قانوونن ااالنتخاباتت لمم يیتررجمم ما جاء فيیهھ االى قوواانيینن فعليیة.

3 االمقيیميینن غيیرر ااقتررااعع -  
 ااالقتررااعع ااوو االتصوويیتت شررووطط عليیهھ تنسحبب مووااططنن كلل ااشررااكك بالضررووررةة يیفتررضض ااالنتخابيیة االعمليیة نجاحح اانن

 اليیمكنن ااذذ االووططنن خاجج االمقيیمة االجاليیة مثلل ااالمرر عليیهھمم يیصعبب قدد ننلم ذذلكك ووتسهھيیلل, ااالنتخابي حقهھ ليیماررسس
 معظظمم تضمنتت لذذلكك, ددقائقق بضع ااال يیكلفهھمم لنن وواالذذيي ااالنتخابي حقهھمم لمماررسة االووططنن الررضض حضووررهھھھمم
. االمقيیميینن غيیرر القتررااعع منظظمة ااجررااءااتت ااالنتخابيیة االقوواانيینن  

-   توونسس 
على اانن  102،٬ بالفصلل االووااررددةة ااالقتررااعع بمووعدد االمتعلقة ااألحكامم عنن االنظظرر بصررففيینصص االقانوونن االتوونسي 

 يیوومم آآخررهھھھا متتاليیة أأيیامم ثالثة في ووااالستفتاء لالنتخاباتت بالنسبة بالخاررجج للتوونسيیيینن االتصوويیتت عمليیة ُتجررىى
103 االفصلل االجمهھوورريیة ددااخلل ااالقتررااعع  
االدديیمقررااططيیة االعمليیة في ااشررااكهھمم ووبذذلكك االتصوويیتت في االمقيیميینن لغيیرر االحقق االتوونسي االقانوونن يیعططي االفصلل بهھذذاا  

 
-    االمغرربب 

 االتصوويیتت يیسمى بما جاء االمغرربب اانن غيیرر االتصوويیتت في ااالحقيیة االمقيیميینن للغيیرر ااعططى بددووررهه االمغرربب     
 غيیرر اايي– هھھھوو يیختاررهه االذذيي االشخصص على للتصوويیتت ااخرر شخصا االمقيیمم االغيیرر االمووااططنن يیووكلل اانن اايي بالووكالة
االمقيیمم . االمووكلل االشخصص قبلل منن االمسألة هھھھذذهه في االتالعبب يیحتملل ااذذ بالشفافيیة كبيیرر ااضرراارر ذذلكك ووفي -  
  يیلي ما االمغرربي االقانوونن في جاء ااذذ

 يیصووتوو اانن االمملكة ترراابب االخاررجج في االمقيیميینن االعامة ااالنتخابيیة االلوواائح في االمقيیدديینن وواالناخبيینن للناخباتت يیجووزز
.االووكالة ططرريیقق عنن ااالقتررااعع في  

 ااقامتهھ مكانن لهھا االتابع بالسفاررةة ااشاررتهھ ررهھھھنن يیووضع خاصا مططبووعا يیمأل اانن ناخبب كلل على يیتعيینن االغايیة وولهھذذهه
 وواالعائلي االشخصي باسمهھ االمتعلقة بيیاناتهھ تضميینهھ بعدد االمكانن عيینن في اامضاءهه عى وويیصاددقق.  عليیهھ وويیووقع
 بالترراابب ااالنتخابيیة الئحتهھا في االمقيیدد وواالمقاططعة االجماعة ااوو سفررةة جوواازز ااوو للتعرريیفف االووططنيیة بططاقتهھ ووررقمم
 للشخصص وواالعائلي االشخصي ااالسمم ووكذذاا ااالنتخابيیةاالمذذكووررةة االالئحة في للتقيیدد بهھ االمددلى وواالعنوواانن االووططني
.االشخصي ووعنوواانهھ للتعلررفف االووططنيیة بططاقتهھ ووررقمم االووكالة لهھ االممنووحة  
.تووكيیلهھ تمم االذذيي االشخصص االى االووكالة تسليیمم ااوو تووجيیهھ بنفسهھ باالمرر االمعني يیتوولى  

 
 

.االتنظظيیمي االقانوونن هھھھذذاا في عليیهھا االمنصووصص للكيیفيیاتت ووفقا باالمرر االمعني عنن بالتصوويیتت االووكيیلل يیقوومم  

قددمم االمساووااةة٬، بالحقووقق وواالحرريیاتت االمددنيیة وواالسيیاسيیة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة يیتمتع االررجلل وواالمررأأةة٬، على 
وواالثقافيیة وواالبيیئيیة٬، االووااررددةة في هھھھذذاا االبابب منن االددستوورر٬، ووفي مقتضيیاتهھ ااألخررىى٬، ووكذذاا في ااالتفاقيیاتت وواالمووااثيیقق 

اانيینهھا.االددووليیة٬، كما صاددقق عليیهھا االمغرربب٬، ووكلل ذذلكك في نططاقق أأحكامم االددستوورر ووثوواابتت االمملكة ووقوو 	  
تسعى االددوولة إإلى تحقيیقق مبددإإ االمناصفة بيینن االررجالل وواالنساء.  



.االمملكة ترراابب بخاررجج مقيیمم ووااحدد ناخبب منن الكثرر ووكيیال يیكوونن اانن لشخصص يیجووزز ال  
االنوواابب مجلسس قانوونن منن 72 االماددةة   

 
4 ااالعــــــــــالمم -  

 منن ووذذلكك منالهھ االى للووصوولل االمتررشح عليیهھ يیرركزز شيء ااهھھھمم هھھھي ااالنتخابيیة االحملة كوونن حوولل ااحدد يیختلفف ال   
 ووذذلكك ااالنتخابيیة االددعايیة ااشكالل ااهھھھمم بيینن منن ااالعالمم وويیعدد.  االددعايیة ااشكالل جميیع منن عليیهھ تنططوويي ما خاللل
  االعمليیة هھھھذذهه ووضبطط لتنظظيیمم االقوواانيینن جاءتت لذذلكك ممكنن حدد ااكبرر االى االووصوولل على لقددررتهھ

-   توونسس 
 االمساووااةة مبدداا ااساسس على ااالعالمم لووااسائلل االنفادد في االحقق تضمنن لالنتخاباتت االعليیا االهھيیئة فإنن لتوونسس بالنسبة   
 حيیثث ااالعالمم لووسائلل االنفادد تنظظيیمم في لالنتخاباتت االمستقلة االهھيیئة ووتتددخلل تميیيیزز ددوونن االمتررشحيینن جميیع بيینن
 االعامة وواالشررووطط االقووااعدد ضبطط وواالبصرريي االسمعي لالتصالل االمستقلة االعليیا االهھيیئة مع بالتشاوورر االهھيیئة تتوولى
.ااالنتخابيیة االحملة خاللل بهھا االتقيیدد ااإلعالمم ووسائلل على يیتعيّینن االتي  
  االتوونسي ااالنتخاباتت قانوونن منن 67 االى 65 منن االفصوولل ذذلكك وويینظظمم
 ااالتصالل ووسائلل إإلى االنفاذذ في االحقق وواالبصرريي االسمعي لالتصالل االمستقلة االعليیا االهھيیئة تضمنن ـ 65 االفصلل
 ااالستفتاء حملة قبلل ما أأوو ااالنتخابيیة االحملة قبلل ما مررحلة خاللل االسيیاسيیة االمجمووعاتت لكلل وواالبصرريي االسمعي
االتعدددديیة أأساسس على  
 خاللل ووتنوّوعهھ وواالبصرريي االسمعي ااإلعالمم تعدددديیة وواالبصرريي االسمعي لالتصالل االمستقلة االعليیا االهھيیئة تضمنن كما

 على وواالبصرريي االسمعي ااالتصالل ووسائلل إإلى االنفاذذ مبددأأ مع تتعاررضض االتي االعررااقيیلل ووإإززاالة ااالنتخابيیة االحملة
.ااألحززاابب أأوو االمتررشحة االقائماتت أأوو االمتررّشحيینن جميیع بيینن ااإلنصافف أأساسس  
 أأوو ااالنتخابيیة االحملة نططاقق في لالستفتاء٬، بالنسبة وولألحززاابب االمتررّشحة وواالقائماتت للمتررّشحيینن ـ 66 االفصلل
 ووسائلل ااستعمالل عليیهھمم وويیحجرر. ااإللكترروونيیة ااإلعالمم ووووسائلل االووططنيیة ااإلعالمم ووسائلل ااستعمالل ااالستفتاء٬، حملة
.ااألجنبيّیة ااإلعالمم  
 عنن االمتررشحة للقائماتت االتشرريیعيیة ااالنتخاباتت إإلى بالنسبة ااالنتخابيیة االحملة خاللل يُیسمح ااستثنائيیة٬، ووبصفة
 ااالنتخابيیة االحملة مباددئئ إإلى ذذلكك وويیخضع ااألجنبيیة٬، ااإلعالمم ووسائلل ااستعمالل االخاررجج في ااالنتخابيیة االددوواائرر
.لهھا االمنظّظمة وواالقووااعدد  
 باستعمالل االخاصة االقووااعدد ضبطط وواالبصرريي االسمعي لالتصالل االمستقلة االعليیا االهھيیئة مع بالتشاوورر االهھيیئة ووتتوولى
.وواالبصرريیة االسمعيیة ااألجنبيیة ااالتصالل لووسائلل االخاررجج في ااالنتخابيیة االددوواائرر عنن االمتررشحة االقائماتت  
 ااإلعالمم لووسائلل االخاررجج في ااالنتخابيیة االددوواائرر عنن االمتررّشحة االقائماتت باستعمالل االخاصة االقووااعدد االهھيیئة ووتضبطط
ووااإللكترروونيیة االمكتووبة ااألجنبيیة  
 االقووااعدد ضبطط وواالبصرريي االسمعي لالتصالل االمستقلة االعليیا االهھيیئة مع بالتشاوورر االهھيیئة تتوولى ـ 67 االفصلل

.ااالنتخابيیة االحملة خاللل بهھا االتقيیدد ااإلعالمم ووسائلل على يیتعيّینن االتي االعامة وواالشررووطط  
ووااإللكترروونيیة االمكتووبة ااإلعالمم بووسائلل االخاصة االحملة قووااعدد االهھيیئة ووتضبطط  

ً  ووتسرريي-  االعليیا االهھيیئة ووتقوومم وواالبصرريي االسمعي ااالتصالل لمنشآتت االررسميیة اااللكترروونيیة االمووااقع على أأيیضا
.ذذلكك بمررااقبة وواالبصرريي االسمعي لالتصالل االمستقلة  

 
-   االمغرربب 

 ووللحملة االتصوويیتت لعمليیة ووااسعة بتغظظيیة يیقوومم االررسمي ااالعالمم النن لالعالمم االمغرربي االقانوونن يیشرر لمم  
 ووررؤؤساء االمررشحيینن لجميیع االنفادد كذذلكك ووتضمنن االمغرربب اانحاء بكافة سيیررهھھھا ووضررووفف عامة بصفة ااالنتخابيیة
. االمساووااةة بمبدداا عمال االررسمي ااالعالمم االى االسيیاسيیة ااالحززاابب  

 
 
 
 
 



5   االصمتت فتررتت -
ثيیرر على أووضمانن عددمم االتتتجلى ااهھھھميیة فتررةة االصمتت في كوونهھا تساهھھھمم في االسيیرر االعادديي لالنتخاباتت    

 االقانوونن االيیهھا ااشارر ووقدد االنتائح عنن ووااالعالنن ااالقتررااعع بدداايیة بيینن تكوونن االتي االفتررةة هھھھي االصمتت ةةفتررسيیررووررتهھا 
.االتوونسي االقانوونن في ووجاء االمغرربي االقانوونن غفلهھاأأ بيینما االتوونسي  

-   توونسس 
69االقانوونن االتوونسي في االفصليینن  لقدد نصص  ااالنتخابي االصمتت فتررةة خاللل االددعايیة أأشكالل جميیععلى حجرر  70-

 ووااالستفتاء باالنتخاباتت مباشررةة غيیرر أأوو مباشررةة صلة لهھا االتي ااآلررااء سبرر نتائج وونشرر بثث منعكما يینصص على 
خاللل فتررةة ااالنتخاباتت. ااإلعالمم ووسائلل مختلفف عبرر بهھا االمتعلقة االصحفيّیة وواالتعاليیقق وواالددررااساتت  

 
6 االحملة مررااقبة - 	  

يي مررااقبتهھا منذذ اانططالقهھا أأاالمررااقبة لالنتخاتت هھھھي مررااقبة االحملة ااالنتخابيیة  جهھةهھھھمم االمهھامم االتي تططلع بهھا االأأ أأنن   
	.وومررااقبة االمررشحيینن وواالحررصص على اامتثالهھمم للقانوونن ووتططبيیقق االعقووباتت في حقق االمخالفيینناالى حيینن نهھايیتهھا    	  

منن ووتتوولى االجهھة االمشررفة على ااالنتخاباتت مررااقبة االحملة بالتعاوونن مع جميیع االمتتددخليینن منن قووىى ااال
ووااالستخباررااتت ووكلل منن لهھ اانن يیساهھھھمم في اانجاحهھا وومررااقبتهھا.   

توونسس  - 	  
االى  71في توونسس تتوولى االهھيیئة االمستقلة لمررااقبة ااالنتخاباتت مررااقبة االحملة ااالنتخابيیة وويینظظمم ذذلكك االفصوولل منن 

 ااحترراامم بمررااقبة كانتت٬، جهھة أأيي منن بططلبب أأوو نفسهھا تلقاء منن االهھيیئة تتعهھددااذذ  .منن قانوونن ااالنتخاباتت االتوونسي 74
 االهھيیئة تنتددبب كما لهھا٬، االمنظظمة ووااإلجررااءااتت وواالقووااعدد االحملة لمباددئئ االحززبب أأوو االمتررشحة االقائمة أأوو االمتررشح

 ً  قاضي أأمامم وويیؤؤدّدوونن ووررفعهھا٬، االمخالفاتت بمعايینة ووتكلفهھمم وواالكفاءةة٬، ووااالستقالليیة االحيیادد أأساسس على أأعوواانا
ً  االمختصص االناحيیة  ووااستقالليیة٬، ووحيیادد إإخالصص بكلل بمهھامي أأقوومم أأنن االعظظيیمم االعليّ  با! أأقسمم: “االتاليیة االيیميینن ترراابيیا
.”ااالنتخابيیة االعمليیة نززااهھھھة ضمانن على بالسهھرر ووأأتعهّھدد  

 االقيیامم لتحجيیرر ااألحززاابب أأوو االمتررشحة االقائماتت أأوو االمتررشحيینن ااحترراامم منن تثبتتلاااالهھيیئة  كما اانن منن ااختصاصاتت
 االتوونسي للقانوونن االخاضعة غيیرر ااألجنبيّیة وواالبصرريي االسمعي ااالتصالل ووسائلل في االحملة أأثناء ااالنتخابيیة بالددعايیة
.االتوونسي االجمهھوورر ااتجاهه في تبثث وواالتي 	  

 االمتخذذةة وواالقررااررااتت االمررتكبة االخررووقاتت بجميیع االهھيیئةَ  وواالبصرريي االسمعي لالتصالل االمستقلة االعليیا االهھيیئةُ  علممكما ت
 أأجلل في 2011 نووفمبرر 2 في االمؤؤررخخ 2011 لسنة 116 عدددد االمررسوومم منن االثالثث االبابب أأحكامم ططبقق قبلهھا منن
 ططبقق االالززمة االقررااررااتت االهھيیئة تتخذذ االمتررشحيینن٬، قبلل منن مخالفة ووجوودد صووررةة ووفي. ااتخاذذهھھھا منن ساعة 24
.االقانوونن هھھھذذاا أأحكامم 	  

االمغرربب -  
حقق ووتططبيیقق االعقووباتت في ة هھھھي االتي تتوولى مررااقبة االحملة ااالنتخابيیة يینن ووززااررةة االددااخلإمغرربب فلل بالنسبة

االمخالفيینن وولمم يینصص االقانوونن على ططرريیقة االمررااقبة لكوونن ووززااررةة االددااخليیة االمهھيیمنة ااالوولى على االجهھازز ااالمني في 
االبلدد .  

بابب تحدديیدد االمخالفاتت االمررتكبة وونصص االقانوونن فقطط على االمخالفاتت ووعلى االعقووباتت االتي تنززلل بحقهھا  ووذذلكك في 
بمناسبة ااالنتخاباتت وواالعقووباتت االمقررررةة لهھا   

ااالقتررااعع قسيیمة  7-  
قسيیمة ااالقتررااعع هھھھي تلكك االووررقة االتي يیددلي بهھا االناخبب في صنددووقق ااالقتررااعع ووتكوونن عليیهھا صوورر االمررشحيینن ااوو 
االهھوويیة االبصرريیة للحززبب ااوو غيیرر ذذلكك مما يیددلل على االمررشح. ووقدد جاء كال االقانوونيینن ووااضحيینن في هھھھذذاا االمجالل 

بلبب لهھا منن ططررفف االمررشحيینن كما يیقع في لبنانن تفادديیا اليي تالعبب في هھھھذذهه االووررقة ووتفادديي ااالعدداادد االق 	  

 



توونسس  - 	  
 بووااسططة ووااالستفتاء االتشرريیعيیة ووااالنتخاباتت االررئاسيیة ااالنتخاباتت منن كلل ُتجررىى نصص االقانوونن االتوونسي على اانهھ

خططأ في االناخبب ووقووعع لتجنبب ووددّقة ووضووحح بكلل ووططباعتهھا تصميیمهھا االهھيیئة تتوولى مووحددةة تصوويیتت ووررقة  
االمغرربب  -  

 قانوونن منن 71 االماددةة االددااخليیة ووززيیرر منن باقتررااحح يیتحدد بمررسوومم وومضموونهھا االفرريیددةة االتصوويیتت ووررقة شكلل يیحدددد
االنوواابب مجلسس  

االتصوويیتت منن وواالممنووعيینن االناخبب شررووطط  8 -  
نن االقانوونن االتوونسي أأتكادد شررووطط االناخبب وواالممنووعع منن االتصوويیتت تتشابهھ بيینن االنمووددجج االمغرربي وواالتوونسي غيیرر    

منن مماررسة حقهھمم ااالنتخابي بيینما االمغرربب يیخوولل لهھمم االتصوويیتت ووااددااء  يیمنع ااالشخاصص ااصحابب االسوواابقق
.ووااجبهھمم ااالنتخابي  

  توونسس  -

 عشررةة ثماني بلغ االناخبيینن٬، سجلل في مررسمم ووتوونسي توونسيّیة كلل ناخبا يیعدد نهھأأنصص االقانوونن االتوونسي على    
 صوورر منن صووررةة بأييّ  مشموولل ووغيیرر وواالسيیاسيّیة االمددنيّیة بحقووقهھ وومتمّتع لالقتررااعع٬، االسابقق االيیوومم في كاملة سنة

.االقانوونن بهھذذاا عليیهھا االمنصووصص االحررمانن  
 5 االفصلل معنى على تكميیليّیة بعقووبة عليیهھمم االمحكوومم ااألشخاصصفانهھ ال يیررسمم بسجلل االناخبيینن  6االفصلل ووحسبب 

 االعامم ااألساسي االقانوونن حدّدددهھھھمم كما االعسكرريیوونن ووكذذاا .ااالنتخابب حققّ  مماررسة منن تحررمهھمم االجززاائيّیة٬، االمجلة منن
.االددااخلي ااألمنن قووااتت ووأأعوواانن للعسكرريیيینن 	  
االحجرر مددةة ططيیلة مططبقق لجنوونن عليیهھمم االمحجوورر ااألشخاصص  

	  

االمغرربب  -  
 االماددةة ااالنتخابيیة االلوواائح في االمقيیددوونن ووااناثا ذذكوورراا االمغارربة هھھھمم وواالناخباتت االناخبووننحسبب االقانوونن االمغرربي فانن 

وويیمنع منن االتصوويیتت االعسكرريیوونن وواالضباطط وواالشررططة ةةكلل منن لهھ عالقة باالمنن  االنوواابب. مجلسس قانوونن منن 3
وواالجيیشش   

9 سرريیة ااالقتررااعع -  

منن بيینن ااهھھھمم شررووطط اانجاحح االعمليیة ووضمانن نززااهھھھتهھا ووشفافيیتهھا هھھھي االمسالة االمررتيیططة بسرريیة ااالقتررااعع اايي اانن     
رريیة االناخبيینن ووحقهھمم في ااختيیارر يیكوونن االناخبب ووحددهه منن يیعررفف االجهھة االتي صووتت لصالحهھ تفادديیا للتضيیقق على ح

االمررشح االذذيي يیررغبوونن في االتصوويیتت عليیهھ, ووقدد كانن االقانوونن االتوونسي وواالمغرربي ووااضحيینن في هھھھذذهه االمسالة حيیثث 
ااشارر كال االقانوونيینن االيیهھا بشكلل مفصلل   

توونسس -  
 بططاقة ووعدددد وولقبهھ ااسمهھ منن االّتثبتت يیتمم ااالقتررااعع٬، مكتبب االناخبب ددخوولل عنددجاء في االقانوونن االتوونسي اانهھ 

 أأمامم وويیمضي ااالقتررااعع بمكتبب االخاّصة االناخبيینن بقائمة ااسمهھ إإددررااجج وومنن االسفرر٬، جوواازز أأوو االووططنيیة االتعرريیفف
.وولقبهھ ااسمهھ 	  
 االووررقة يیضع خررووجهھ ووإإثرر ووجووبا٬ً، االخلووةة وويیددخلل االمكتبب ررئيیسس منن ختمهھا بعدد االتصوويیتت ووررقة االناخبب يیتسلمّم
ـ 130 االفصلل .ااالقتررااعع بمكتبب االحاضرريینن منن مررأأىى على للغررضض االمخّصصص االصنددووقق في 	  
.وواالمرراافقق االناخبب إإلى بالنسبة ااالنتخابي االحبرر ااعتمادد للهھيیئة يیمكنن 	  
االتصوويیتت في االحقق ااالقتررااعع لختمم االمعيّینن االووقتت قبلل ااالقتررااعع مرركزز ددخلل ناخبب وولكلل  

  



االمغرربب -  
	 يیلي كما االتصوويیتت عمليیة تتمم  

.للتعرريیفف االووططنيیة بططاقتهھ االتصوويیتت مكتبب كاتبب االى االتصوويیتت قاعة ددخوولهھ ىىعندد االناخبب يیسلمم - 	  
.للناخبب االتررتيیبي وواالررقمم االكاملل ااالسمم مسمووعع بشكلل االكاتبب يیعلنن 	  
.هھھھوويیتهھ وومنن االناخبيینن الئحة في االناخبب ااسمم ووجوودد منن بالتحققق االررئسس يیامرر 	  

 هھھھذذاا ااحترراامم على االتصوويیتت مكتبب ررئيیسس وويیحررصص ووااحددةة تصوويیتت ووررقة االططاوولة قووقق منن ووبنفسهھ االناخبب يیاخدد-
.االمقتضى 	  

 االمخصصص االمكانن في االتصوويیتت عالمة ااختيیاررهه حسبب وويیضع االمعززلل االتصوويیتت ووررقة ووبيیددهه االناخبب يیددخلل-
 ااوو لالئحة االمخصصص االمكانن في تصوويیتت ووعالمة. االمحليیة ااالنتخابيیة االدداائررةة مستووىى على للمتررشح ااوو للالئحة
	 االمعززلل منن االخررووجج قبلل االتصوويیتت ووررقة بططي وويیقوومم االووططنيیة ااالنتخابيیة االدداائررةة مستووىى على للمتررشح  

االنوواابب مجلسس قانوونن منن 77االماددةة. ااالقتررااعع صنددووقق في مططوويیة تصوويیتهھ ووررقة بنفسهھ االناخبب يیووددعع -  
 

10 هھھھاؤؤُ ووااحصا صووااتتااأل فررزز -  
هھھھي االخططووةة ااألوولى االتي تأتي بعدد ااغالقق بابب االتصوويیتت ااذذ يیتمم فررزز ااألصووااتت ووعددهھھھا تعدد هھھھذذهه االخططووةة    

ووااحصاؤؤهھھھا ووفقا للقانوونن االمعموولل بهھ في كلل بلدد, ووقدد تططررقق كلل منن االقانوونن االمغرربي وواالتوونسي لهھذذهه االمررحلة 
بشكلل مفصلل ووذذلكك كاالتي   

توونسس  -  
للتالعبب في هھھھذذهه االخططووةة االتي تعدد خططووةة جدد في هھھھذذاا االبابب مما ال يیددعع أأيي مجالل  االقانوونن االتوونسي فصلل لقدد

منن قانوونن ااالنتخاباتت االتوونسس ووذذلكك  138إإلى  134حساسة ووحاسمة في ااآلنن نفسهھ ووذذلكك في االفصوولل منن 
كاالتي   
 االتشرريیعيیة ااالنتخاباتت في االقائماتت ووممّثلوو االمالحظظوونن وويیحضررهھھھا عالنيیة االفررزز عمليیة تجررىى ـ 134 االفصلل
.ااالستفتاء عمليیة في االمشارركة ااألحززاابب ووممّثلوو االررئاسيیة ااالنتخاباتت في االمتررشحيینن ووممّثلوو  
.االتصوويیتت عمليیاتت منن ااالنتهھاء حالل ااألصووااتت فررزز عمليیة ااالقتررااعع مكتبب أأعضاء يیباشرر ـ 135 االفصلل  
 ثممّ . االفررزز عمليیة بمحضرر ذذلكك على االتنصيیصص وويیتمم االناخبيینن بقائمة ااإلمضاءااتت عدددد االمكتبب أأعضاء يُیحصي
 يیعادد عنهھا٬، يیقللّ  أأوو ااإلمضاءااتت عدددد يیفووقق عددددهھھھا كانن فإنن تصوويیتت٬، أأووررااقق منن بهھ ما وويُیحَصى االصنددووقق يُیفتح

 على االتنصيیصص يیقع االمقتررعيینن٬، ووعدددد االتصوويیتت أأووررااقق عدددد بيینن االتططابقق عددمم تأّكدد فإذذاا أأخررىى٬، مرّرةة ااإلحصاء
.االفررزز عمليیة في بالشررووعع االمكتبب ررئيیسس يیأذذنن ثمم االتططابقق عددمم سببب عنن االتحرّريي وويیتمم. بالمحضرر ذذلكك  
 تحّصلتت االتي ااألصووااتت عدددد االكشفف بووررقة االفاررززوونن يیسّجلل االتصوويیتت نتائج عنن االكشفف عمليیاتت اانتهھاء عندد
 إإلى وويیسلّموونهھا بإمضاءااتهھمم يیذذيیلوونهھا ثمم ااالستفتاء٬، إإلى بالنسبة ااإلجابتيینن أأوو متررشح أأوو متررّشحة قائمة كلل عليیهھا
.االتصوويیتت أأووررااقق مع االمكتبب ررئيیسس  
 هھھھذذاا منن 3 االفصلل معنى على ملغاةة ووررقة كلل بهھا االمصررحح ااألووررااقق ضمنن تحتسبب ووال تلغى ـ 136 االفصلل
:خاصة وومنهھا االقانوونن  

ااالقتررااعع٬، مكتبب ررئيیسس منن االمختوومة غيیرر االتصوويیتت ووررقة •  
بالناخبب٬، يیعرّرفف تنصيیصا أأوو عالمة تحملل االتي االتصوويیتت ووررقة •  
متررّشح٬، غيیرر شخصص ااسمم أأوو متررّشحيینن أأوو متررّشح ززيیاددةة أأوو تعوويیضض بهھا االتي االتصوويیتت ووررقة •  
االررئاسيیة٬، ااالنتخاباتت في متررّشح منن ووألكثرر متررشحة قائمة منن ألكثرر تصوويیتا تضّمنتت االتي االتصوويیتت ووررقة •  
.ااالستفتاء في متناقضة إإجاباتت تضّمنتت االتي االتصوويیتت ووررقة •  

.ااالقتررااعع نتيیجة في تحتسبب ال االتي االبيیضاء ااألووررااقق االمكتبب أأعضاء وويیحصي  
 االمحرّرررةة االكشفف أأووررااقق عليیهھا ااحتووتت االتي االنتائج بجمع ااالقتررااعع نتيیجة ااالقتررااعع مكتبب يیضبطط ـ 137 االفصلل
.االفاررززيینن قبلل منن  

: االتاليیة االتنصيیصاتت خاّصة نظظائرر عدّدةة في االمحرّررر االفررزز عمليیة محضرر يیتضّمنن ـ 138 االفصلل  
غلقهھ٬، إإعاددةة ووعندد فتحهھ عندد االصنددووقق أأقفالل أأعدداادد •  



ااالقتررااعع٬، بمكتبب االمررّسميینن االناخبيینن عدددد •  
بالتصوويیتت٬، قاموواا االذذيینن االناخبيینن عدددد •  
االتالفة٬، االتصوويیتت أأووررااقق عدددد •  
االباقيیة٬، ااألووررااقق عدددد •  
ااالقتررااعع٬، صنددووقق منن االمستخررجة االتصوويیتت أأووررااقق عدددد •  
االملغاةة٬، االتصوويیتت أأووررااقق عدددد •  
االبيیضاء٬، االتصوويیتت أأووررااقق عدددد •  
 تصوويیتت كلل أأوو االمتررشحيینن كلل أأوو االقائماتت كلل عليیهھا تحصلتت وواالتي بهھا االمصرّرحح لألصووااتت االجملي االعدددد •

لالستفتاء٬، بالنسبة وواالررفضض بالموواافقة  
 بالنسبة بالررفضض أأوو بالموواافقة تصوويیتت كلل أأوو متررشح كلل أأوو قائمة كلل عليیهھا تحصلتت االتي ااألصووااتت عدددد •

.لالستفتاء  
االمغرربب  -  

  منن قانوونن اانتخابب مجلسس االنوواابب 78لهھذذهه االمسالة بشكلل شاملل في االفصللاالقانوونن االمغرربي بددووررهه تططررقق     
 يیقووموو اانن االمكتبب ووااعضاء للررئيیسس وويیجووزز فاحصيینن بمساعددةة ااالصووااتت فررزز االتصوويیتت مكتبب يیتوولىحيیثث 
.مقيیدد ناخبب مائتي منن ااقلل على يیشتملل االتصوويیتت مكتبب كانن ااذذاا فاحصيینن مساعددةة ددوونن ااالصووااتت بفررزز بانفسهھمم 	  
 االحاضرريینن االناخبيینن بيینن منن يیختاررهھھھمم وواالكتابة االقررااءةة يیحسنوونن فاحصيینن عددةة االتصوويیتت مكتبب ررئيیسس يیساعدد
 تعيیيینن للمررشحيینن وويیسمح فاحصيینن اارربع منهھا كلل حوولل يیجلسس ططاووالتت عددةة على وويیووززعهھمم االمررشحيینن غيیرر

 يیسلمم اانن يیجبب االحالة هھھھذذهه ووفي ااالمكانن بقددرر االفررزز ططاووالتت محتلفف على بالتساوويي تووززيیعهھمم يیجبب فاحصيینن
 على بساعة ااالقتررااعع ااختتامم قبلل االتصوويیتت مكتبب ررئيیسس االى يیقتررحوونهھمم االذذيینن االفاحصيینن ااسماء االمررشحوونن

. ااالقلل 	  
 بفتح االمكتبب ااعضاء بيینن منن االغايیة لهھذذهه يیعيینهھ منن ااوو االمكتبب ررئيیسس يیقوومم ااالقتررااعع ووقتت اانتهھاء بمجرردد      

 االمصووتيینن عدددد منن ااقلل ااوو ااكثرر االعدددد هھھھذذاا كانن ووااذذاا االتصوويیتت ااووررااقق عدددد منن وواالتحققق ااالقتررااعع صنددووقق
 في ذذلكك االلى ااالشاررةة ووجبتت ااعالهه 77 االماددةة في عليیهھا االمنصووصص ااالشاررةة ااسمائهھنن ااممامم االمووضووعة
.االمحضرر 	  

 غيیرر وويیددفعهھا ووررقة كلل االفاحصيینن ااحدد وويیاخدد االتصوويیتت ااووررااقق االططاووالتت مختلفف على االررئسس يیووززعع     
 عالمة عليیهھ ووضعتت االذذيي االمررشح ااسمم ااوو االتررشيیح الئحة ااسمم عالي بصووتت يیقرراا ااخرر  فاحصص االى مططوويیة

 االمعددةة ااالصووااتت ااحصاء ااووررااقق في ااالقلل على ااخرراانن فاحصانن وويیسجلل لهھ االمخصصص االمكانن في االتصوويیتت
 االدداائررةة مستووىى على لالنتخابب بالنسبة متررشج كلل نالهھا ااوو الئحة كلل نالتهھا االتي ااالصووااتت االغررضض لهھذذاا

.االووططنيیة ااالنتخابة االدداائررةة مستووىى ووعلى االمحليیة ااالنتخابيیة 	  
78 االماددةة ووااحصائهھا ااالصووااتت فررزز عمليیة اانتهھاء بمجرردد االمكتبب نتجة باعالنن االتصوويیتت مكتبب ررئيیسس وويیقوومم  

 
ااالعالنن عنن االنتائج 11 -  

االنهھائي عنن نتائج االتصوويیتت ووقدد تططررقق لهھا هھھھي االخططووةة ااالخيیررةة في عمليیة االتصوويیتت ووفيیهھا يیتمم ااالعالنن 
االقانوونيینن االمغرربي وواالتوونسي كاالتي   

توونسس  - 	  
 أأوو االقائماتت ووممثلوو ااالقتررااعع مكتبب أأعضاء يیمضي االفررزز عمليیة منن ااالنتهھاء بعددعلى اانهھ  140يینصص االفصلل  ـ

 االتنصيیصص يیتمم ااإلمضاء ررفضهھمم صووررةة ووفي. االفررزز عمليیة محضرر على ااألحززاابب ممّثلوو أأوو االمتررشحيینن ممّثلوو
.ووجددتت إإنن ااألسبابب ذذكرر مع بالمحضرر ذذلكك على 	  
 بهھ٬، االخاصص االفررزز عمليیة محضرر ااقتررااعع مكتبب كلل أأمامم أأعضائهھ منن يیعوّوضهھ منن أأوو االمكتبب ررئيیسس يیعلقّق

.ااالقتررااعع بصنددووقق االمحضرر منن نظظيیرر وويیووضع 	  
للهھيیئة اااللكتررووني االمووقع على ااالقتررااعع لمكاتبب االفررزز عمليیاتت محاضرر تنشرر  

  االمغرربب -



 بحضوورر حاال يیباشرر االذذيي االمرركززيي االمكتبب ررئيیسس االى االثالثة االتصوويیتت مكتبب محضرر نظظائرر االحيینن في تحملل
.نتيیجتهھا ووعالنن االمكتبب هھھھذذاا ااصووااتت ااحصاء االمرركززيي للمكتبب االتابعة االتصوويیتت مكاتبب جميیع ررؤؤساء 	  
 االكيیفيیاتت ووفقق عليیهھ وويیووقع يیووضع محضرر في اانتخابب لكلل بالنسبة االنتائج ووااعالنن ااالصووااتت ااحصاء عملة تتبثث

81 االماددةة) 80( ةة االمادد في االمحددددةة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



واقع القانون اللبناني ومقارنته مع القانون المغربي والتونسي  

1 .ااالنتخاباتت على االمشررفة االجهھة -  
لهھا في في االقانوونن االلبناني تشررفف على ااالنتخاباتت هھھھيیئة ااالشرراافف على ااالنتخاباتت ووتماررسس االمهھامم االمحددددةة 

دديیاتت االذذيي يیشررفف على مهھامهھا وويیحدددد مقررهھھھا وويیحضرر ااجتماعاتهھا االقوواانيینن ووتررتبطط بووززيیرر االددااخليیة وواالبل
منن قانوونن ااالنتخاباتت االلبناني. 11وويیتررأأسهھا ددوونن االمشارركة في االتصوويیتت .االماددةة   

منن قانوونن ااالنتخاباتت االللبناني. 23االى  11وويینظظمم عملل االهھيیئة ووصالحيیاتهھا االموواادد منن   

يیللاالتحل - 	  
يیظظهھرر منن االقانوونن االلبناني في ما يیتعلقق باختصاصاتت االهھيیئة ووتنظظيیمهھا اانهھ جدد اايیجابي في كوونهھ قدد اانشأ هھھھيیئة 

مستقلة لمررااقبة االحملة ااالنتخابيیة, لكنن منن جهھة ااخررىى يیظظهھرر اانهھا لمم تحصلل على ااالستقالليیة االكاملة عنن ووززااررةة 
  .االددااخليیة ذذلكك اانن ررئيیسس هھھھذذهه االهھيیئة هھھھوو ووززيیرر االددااخليیة نفسهھ

ففي هھھھذذهه االحالة يیمكنن اانن نقوولل اانن االقانوونن االلبناني شبيیهھ جدداا بالقانوونن االمغرربي االذذيي ال يیفصلل بددووررهه االجهھة     
نتخاباتت على ووززااررةة االددااخليیة .االمشررفة على ااال  

لبناني ااستعانة بالقانوونن االتوونسي عنن ططرريیقق اانشاء هھھھيیئة عليیا مستقلة فيینبغي في هھھھذذهه االحالة تططوويیرر االقانوونن اال    
لالنتخاباتت تكوونن مستقلة تماما عنن ووززااررةة االددااخليیة تفادديیا لكلل ما منن شأنهھ االتاثيیرر على نززااهھھھة ااالنتخاباتت ااوو 

تووجيیهھهھا منن ططررفف حززبب معيینن .  

  وواالشبابب ةةأأاالمرر كووططة -  2 -
ال ووجوودد في االقانوونن ااالنتخابي االلبناني اايي شيء يینصص على االكووتهھ باللنسبة للشبابب وواالنساتتء لكوونن ااالنتخاباتت 

ااصال قائمة على االكووتهھ االططائفيیة, لذذلكك فال شيء يینصص على تمكيینن االمررااةة ااوو االشبابب في االعملة ااالنتخابة .  

	  	  	ووفي هھھھذذاا االصدددد يینبغي تططوويیرر االقانوونن االلبناني في مجالل االكووتهھ العططاء نسبة للنساء وواالشبابب لتعززيیزز ددووررهھھھمم   
تلهھمم هھھھذذهه االتجرربة منن االقانوونن االتوونسي االذذيي يینصص في االعمليیة االدديیمقررااططيیة وواالمشهھدد االسيیاسي للبلدد ووااقتررحح اانن يیس

على االمناصفة بيینن االررجلل وواالمررااةة كما يیؤؤكدد على ضررووررةة ااعططاء نسبة للشبابب .   

3 االمقيیميینن غيیرر ااقتررااعع -  

بالنسبة القتررااعع غيیرر االمقيیميینن فانن االقانوونن االلبناني قدد ااشارر االيیهھ في االفصلل االعاشرر االمخصصص القتررااعع االلبنانيیيینن 
منن االفصلل ما يیلي  104غيیرر االمقيیميینن في ااالررااضي االلبنانيیة فقدد جاء في االماددةة   

وواالقنصليیاتت االلبنانيیة  يیحقق لكلل لبناني غيیرر مقيیمم على ااالررااضي االلبنانيیة اانن يیماررسس حقق ااالقتررااعع في االسفاررااتت
ة مانع يیحوولل ددوونن يیكوونن ثم ال ووفقا الحكامم هھھھذذاا االقانوونن, شررطط اانن يیكوونن ااسمهھ وواارردداا في االقوواائمم ااالنتخابيیة وواانن

حقهھ في ااالقتررااعع.  

منن االقانوونن ااالنتخابي .  114االى  105كما يیفصلل وويینظظمم ذذلكك االموواادد منن   

هھھھذذهه االناحيیة ووال يیحتاجج لتعدديیلل ااال في ووقتت ااالقتررااعع  وومنن خاللل ددررااستنا لهھذذهه االفصوولل تبيینن اانن االقانوونن كاملل في
حيیثث يیشيیرر االقانوونن االى اانن ااقتررااعع غيیرر االمقيیميینن يیكوونن قبلل عشررةة اايیامم منن اانططالقق ااالقتررااعع ددااخلل لبنانن. فهھنا 
يیجبب تعدديیلل هھھھذذهه االفقررةة بانن ال يیفررقق ااقتررااعع االمقيیميینن ووغيیرر االمقيیميینن مددةة ززمنيیة كبيیررةة تفادديیا اليي اامرر قدد يیمسس 

ااالنتخاباتت. شفافيیة  

اايیامم يیكوونن ااخررهھھھا يیوومم بدداايیة  3وويیمكنن ااالستعانة في هھھھذذاا االمجالل بالقانوونن االتوونسي حيیثث تستغررقق عمليیة ااالقتررااعع 
ااالقتررااعع ددااخلل االووططنن.   

 

 



4 ااالعــــــــــالمم -  

نظظرراا لووجوودد عدددد كبيیرر منن االططوواائفف ددااخلل لبنانن فانن االقانوونن جاءاا ووااضحا في هھھھذذاا االمجالل فقدد جاء مفصال      
ووضحا لجميیع ااالجررااءااتت االمتعلقة بالوولووجج ااوو ااستخدداامم ووسائلل ااالعالمم في االحملة ااالنتخابيیة ووقدددد خصصص ووم

لذذلكك االفصلل االساددسس حيیثث تنصص االموواادد االووااررددةة في هھھھذذاا ااالخيیرر على االمساووااةة في وولووجج ووسائلل ااالعالمم ووعلى 
لة ااعالمم ووااحددةة ووكذذاا على بالمائة منن مجمووعع ميیززاانيیة االحملة ااالنتخابيیة لووسيی 50عددمم تخصيیصص ااكثرر منن 

ضمانا لحقووقق جميیع االفئاتت في ووجووبب خضووعع ااستخدداامم ووسائلل ااالعالمم لررااقبة االجهھة االمسؤؤوولة عنن ااالنتخاباتت 
وولووجج ااالعالمم .  

ووال يیسجلل اايي قصوورر في االقانوونن االلبناني في هھھھذذاا االبابب بالمقاررنة مع االقانوونن االمغرربي وواالتوونسي.  

5 االصمتت فتررتت -  
ااغفلهھا االقانوونن االلبناني  ووقدد االنتائح عنن ووااالعالنن ااالقتررااعع بدداايیة بيینن تكوونن االتي االفتررةة هھھھي االصمتت فتررتت    

مما يیعدد قصوورراا في هھھھذذاا االقانوونن ااذذ يیجبب ااددخالل تعدديیلل على االقانوونن ااستنادد للقانوونن االتوونسي االذذيي جاء فيیهھ   

ااالنتخابي االصمتت فتررةة خاللل االددعايیة أأشكالل جميیع تحّجرر ـ 69 االفصلل  

 نتائج وونشرر بثث ااالنتخابي٬، االصمتت فتررةة ووخاللل ااالستفتاء حملة أأوو ااالنتخابيیة االحملة خاللل يیمنع ـ 70 االفصلل
 االصحفيّیة وواالتعاليیقق وواالددررااساتت ووااالستفتاء باالنتخاباتت مباشررةة غيیرر أأوو مباشررةة صلة لهھا االتي ااآلررااء سبرر

غيیرر اانن االتجرربة ااتبتتت ووجوودد اانتهھاكاتت لفتررةة االصمتت لذذلكك ووجبب  .ااإلعالمم ووسائلل مختلفف عبرر بهھا االمتعلقة
االتشدديیدد ااكثرر على هھھھذذهه االمسألة.  

6 االحملة مررااقبة -  
نن أأهھھھي ااحددىى ااختصاصاتت االهھيیئة االمكلفة باالشرراافف على االحملة ااالنتخابيیة ووقدد سبقق لنا ااالشاررةة االى 

ززااررةة االددااخليیة. ووررغمم ذذلكك فانن طط نظظرراا الررتباططهھ بووااالشرراافف على ااالنتخاباتت في لبنانن هھھھوو شبهھ مستقلل فق
مررااقبة االحملة تبقى منن ااختصاتت االهھيیئة االمشررفة على ااالنتخاباتت.  

7 سرريیة ااالقتررااعع  -  
ال تووجدد قسيیمة ااقتررااعع معددةة منن ططررفف االجهھة االمشررفة تكوونن مووحددةة بيینن جميیع االناخبيینن في االقانوونن االلبناني     

. مما يیؤؤثرر على عمليیة االتصوويیتت. وومكاتبب االتصوويیتت. وواانما يیتوولى االمررشحوونن ووضع هھھھذذهه االقسيیماتت  

جدد متخلفف عنن االقانوونن االتوونسي وواالمغرربي وولذذلكك ووجبب تططوويیررهه بشكلل في هھھھاذذاا االبابب االقانوونن االلبناني  -
جيیدد.  

 

8 االتصوويیتت منن وواالممنووعيینن االناخبب شررووطط   - 	  

ي االلبناني يیعدد ناخبا في االقانوونن االلبناني كلل شخصص بلع االسنن االقانووني لكنن في االووقتت نفسهھ يیعدد االقانوونن ااالنتخاب
لتصوويیتت ما منن بيینن االقوواانيینن االمتشدددد في مجالل االحقق في ااالقتاررعع ووذذلكك لعدددد االمحلررووميینن االكبيیرر ااذذ يیحررمم منن اا

يیلي   
1 ااالشخاصص االمحكوومم عليیهھمم بالحررمانن منن االحقووقق االمددنيیة  - 	  
2 ااالشخاصص االذذيینن حكمم بحررمانهھمم مؤؤبدداا منن االررتبب وواالووااضائفف وواالررتبب االعمووميیة. - 	  
3 ررتبهھمم ووووضائفهھمم االى ااجلل . ووذذلكك لحيینن اانقضاء هھھھذذاا ااالجلل. ااالشخاصص االذذيینن حررموواا منن - 	  
4 االمحكوومم عليیهھمم بجنايیة. - 	  
5 االمحكوومم عليیهھمم باحددىى االجنح االشائنة مثلل ااالحتيیالل. ااصدداارر شيیكك بددوونن ررصيیدد. ااالختالسس . االررشووةة ... - 	  
6 ااالشخاصص االمحجوورر عليیهھمم قضائيیا ططيیلة مددةة هھھھذذاا االحجرر. - 	  
7 ااالشخاصص االذذيینن ااعلنن اافالسهھمم ااحتيیاليیا. ااوو االذذيینن حكمم عليیهھمم بالعقووباتت االمنصووصص عليیهھا في االموواادد منن  -

منن قانوونن االعقووباتت  698االى  689 	  
8 منن قانوونن االعقووباتت  334االى  329ااالشخاصص االمحكوومم عليیهھمم في االموواادد منن   - 	  



هھھھمم.ال يیستبعدد ااالشخاصص االمبيینوونن ااعالهه حقق ااالقتررااعع ااال بعدد ااعاددةة ااعتبارر  
	  

منن االفصلل االثاني  4وو  3االماددةة   

( االماددةة تارريیخ صددوورر مررسوومم تجنيیسهھ كما يیمنع االقانوونن االمجنسس ااال بعدد اانقضاء عشرر سنووااتت منن   
االخامسة منن االفصلل االثاني)  

وويیمنع منن االمشارركة في ااالقتررااعع االعسكرريیوونن غيیرر االمقاعددوونن منن مختلفف االررتبرر سووااء كانوونن منن االجيیشش اامم    
االددااخلي ووااالمنن االعاموواامنن االددوولة وواالضابططة االجمرركيیة وومنن هھھھمم في حكمهھمم منن قووىى ااالمنن   

في هھھھذذاا االبابب ال يیختلفف االقانوونن االتوونسي ووااللبناني كثيیرراا فهھمم يیشترركوونن في منع ااصحابب بعضض االجنح وواالسوواابقق 
منن ااددااء حقهھمم ااالنتخابي ووتشترركك جميیع االقوواانيینن االثالثة في حررمانن االعسكرريینن منن االتصوويیتت.  

ااصالحح االقانوونن االتوونسي ووااللبناني عنن ططرريیقق االسماحح الصحابب بعضض االجنح وواالعقووباتت بعدد اانقضاء لذذلكك ووجبب 
االسجنن منن ااجلل ااددااء ووااجبهھمم ااالنتخابي. ةةمدد  

9 فررزز ااالصووااتت  -  
ووقدد فصلل هھھھذذاا االفصلل عمليیة في االقانوونن االلبناني وورردد فصلل خاصص بعمليیة االفررزز ووهھھھوو االفصلل االثامنن 

االفررزز بشكلل جيیدد جدد ووااالضافة االمووجووددةة في االقانوونن االلبناني هھھھي ااستعمالة لالددووااتت االتكنوولووجيیة االجدديیددةة 
كالكامررااتت ووااالجهھززةة االتلفززيیوونيیة   

حيیثث يیتمم ااحصاء كلل صنددووقق ووااعالنن نتيیجة ااالقتررااعع االمؤؤقتهھ عنن ططرريیقق ااالعالنن االذذيي يیتضمنن االنتيیجة 
( االماددةة ااالقتررااعع وويیعططى للمررشحيینن ااوو االمنددووبيینن صووررةة ططبقق ااالصلل عنن هھھھذذاا ااالعالنن هھھھذذهه على بابب قسمم 

97(  

ووبعدد تجميیع االنتائج ااالووليیة في ووززااررةة االددااخليیة وواالبلدديیاتت تتوولى هھھھي ااالعالنن عنن االنتائج االنهھائيیة االررسميیة     
)101 االماددةة( ددستوورريي. ووتبلغ االنتيیجة لررئيیسس مجلسس االنوواابب ووررئيیسس االمجلسس االسماء االمررشحيینن االفائززيینن أأوو  

تجددرر ااالشاررةة هھھھنا االى اانن ططرريیقة االفررزز ووااالعالنن جدد سليیمة ووال فررقق بيینهھا ووبيینن االمغرربب ووتوونسس ااال في االجهھة 
االمعلنة عنن االنتائج ااذذ يیشترركك االمغرربب وولبنانن في ززووااررةة االددااخليیة ووتنفرردد توونسس بالهھيیئة االعليیا لالنتخاباتت لكوونهھا 

تخاباتت.االمشررفف االووااحدد ووااالووحدد على ااالن  


