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 حملة حقي
 
 

وتم لقرن الماضي، منذ تسعينيات ا اتحاد المقعدين اللبنانيين"" ، قضية حملها كة السياسيةالمشار المعوقين في األشخاصحق 
 كبيرا   منذ ذلك الحين اهتماما  قد أولى االتحاد و بعد غياب طويل.مسارها الطبيعي لى إمع عودة الدورات االنتخابية  التركيز عليها
لى قضية إحول هذا الحق تلي ،2005-1992 لعاميننيابية بين االة وبلديالنتخابات االرات دوالتنظيم  فق معا، تربهذا الشأن

 قانونالفي كل  ذلكأقر  مابعد ،دون عقباتمن شخاص المعوقين في الدورات االنتخابية مشاركة األ نحو تهدف ساسيةأ
ثم  قانونها االنتخابي مطالب الحملة،، وتبني هيئة الرئيس بطرس في مشروع شخاص المعوقينألحقوق االخاص ب 220/2000

 .95/2009، المعدل بموجب القانون 25/2008 قانون االنتخاباتإدراجها في 
 ،تطبيق هذا الحق تطبيقا  فعليا  غير منقوصلن" مسارا  مطلبيا  انتهج "اتحاد المقعدين اللبنانيي 220/2000قانون البعد صدور ف

مشاركة سياسية فعلية لالشخاص المعوقين في لبنان، تحت اسم "حملة  لعمل علىل ،2005طلقها في العام أعبر حملة وطنية 
 حقي".

وترصد االنتهاكات والمخالفات التي تقع في كل دورة  ،دورات انتخابية مسخ ن تواكبأوبعد انطالقتها استطاعت هذه الحملة 
ار ممثليهم، وذلك وفق معايير ومفاهيم  دولية لدى مشاركتهم في عمليات االقتراع الختي انتخابية بحق االشخاص المعوقين

 . اعتمدتها الحملة لتحديدها وتوصيفها لالنتهاكات ،ومحلية محددة وواضحة
 وتقديمها ،يجاد الحلول والبدائل الواقعية والمنطقيةإل الالزمة،بحاث الدراسات واألإعداد على عملت الحملة بالتوازي مع ذلك، 
كما  .بشكل الئق ومستقل لمعوقين في العمليات االنتخابية ترشحا  واقتراعا  شخاص األمشاركة اتسهيل ل إلى الجهات المعنية،

بهما كل المراكز التي يعتمدها لبنان في كل دوراته  ، شملت2009-2008 في العامينجراء مسحين ميدانين الحملة إت عاستطا
وضع الحلول الهندسية لهذه المراكز يتها غا دنيا، وفق معايير لهذه المراكز االنتخابية، وخرجت بتوصيفات دقيقة للواقع الهندسي

 لتصبح قادرة على استقبال االشخاص المعوقين عند الدورات االنتخابية.
 الهيئة مرسومصالحية في إلها مقترحات  تحيث كان والمراسيم. ى صعيد االصالح االنتخابيعلالحملة ، نتائج إلى ذلكضاف ت

قانون االنتخابات  ضمهما ،نان قانونيتات عليها فيما بعد مادتسسأ   ،2005عام النتخابات في الالوطنية الخاصة بقانون ا
يتضمن آليات ، الذي 2214/2009رقم الذلك، المرسوم التطبيقي وك. رات االنتخابية، والتي تجرى وفقه الدو25/2008

وترافق لداخلية والبلديات، مشترك مع وزارة ابعد عمل طويل وذلك  الوصول إلى تسهيل عملية اقتراع األشخاص المعوقين،
تسهيل مشاركة ل مع كل دورة انتخابية للمشرفين على االنتخابات التي أصدرتها الوزارة ةيهيوجالتعدد من التعاميم المرسوم مع 

 .االنتخابات في مراقبة "حملة حقي"وتسهيل مهام فرق  شخاص المعوقيناال
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 2016للعام في جزين، دية واالختيارية، والنيابية الفرعية مواكبة االنتخابات البل
 العام التقريرملخص 

 
 

 مقدمة 
 

ختيارية وا بلدية، و2009 نيابية، و2007ة جزئي، ونيابية 2005نيابية سنة ) واكبتها "حملة حقي" دورات انتخابية ربعأبعد 
 معها ، حاملةلمواكبة االنتخابات البلدية واالختيارية ،2016ار أيبتاريخ الخامس من ، خامسةالمرة قت مجددا  للانطل (،2010

رغم الظروف السياسية الب استطاعت. وترشحا  واقتراعا   لحقوق السياسية لألشخاص المعوقينذخيرة األعوام السابقة تعزيزا  ل
تجاه حقوق هذه الفئة  يما  للتوعيةه الحقوق تعمعلى صعيد هذ التقدم، في السنوات السابقة واألمنية المعاكسة التي تمر بها البالد

  وبالتالي من ناخبيه. في المئة من سكان لبنان 15ها عن التي تزيد نسبت
في  ارتكزت، معا   لعام واالشخاص المعوقينحقوق لدى الرأي اال هذه تعزيزفي  ودورها ستمراريتهااعلى جل الحفاظ أمن و

 ين االنتخابيةصالح االنتخابي والقوانعلى صعيد اإل نجازاتإ من ابقةعوام السنتائج ما حققته في األ على هذه، انطالقتها
مرشحين، ومتابعة برامجهم االنتخابية، التي تجسد نظرتهم للقضايا المساءلة  كأساس في هذه الزخيرة ةواضع والمراسيم.

ترشح  وكالعادة، على في هذه المرة وركزتالعمل التنموي. كما  ل وصولهم إلىفي حا ونواياهم تجاه تطبيقها االجتماعية الملحة،
 ثناء االنتخابات.أوميدانيا قبل وعالميا إ المسارذلك  ةمواكب ،، مشجعة ترشحهمواقتراع األشخاص المعوقين

ت فرقها عبر استمارة ووثق، نتخابيةيام االفعاليات األ في مراقبةساسي دورها األ ،2016، خالل أيار تمت الحملةوقد أ
ثناء سواء تلك التي حصلت أ ،كبار السنشخاص المعوقين وبحق الناخبين من األ وقعتالتي  خالفاتمالو نتهاكاتمتخصصة اال

 .سياق العملية االنتخابيةفي لت حصمة عامامها من مخالفات أو أية اقتراعهم، تواجدهم في المراكز االنتخابية التمام عمل
من أمام المرشحين المعوقين ليحملوا قضاياهم إلى مجالسهم  عقدر المستطاب العقبات ليلذعلى ت تعملالحملة إلى ذلك، وكانت 
التوعية وإزالة  تعميمس البلدية، والمجال ضمن متنوعة جل خلق مساحة تنمويةأمن مام الناخبين المعوقين ايضا ، أو البلدية،
 .دامجة نحو بيئة الحواجز

 

 الملخص 

  الرئيسة أوالً: المالحظات

قي" تعتبر االنتخابات البلدية واالختيارية، والنيابية الجزئية في جزين، دورة تم فيها إقصاء نتيجة مراقبة متطوعي "حملة ح
 ضيعرتم تو .عبير واختيار ممثليهم باستقالليةمن حق الت نهماحرمو، عن حقهم في اختيار مرشحيهم الناخبين المعوقينمعظم 

تم عدم التجهيز الهندسي. كما عمليات حملهم الخاطئة وي نتيجة الجسد يذاءاإلباإلضافة إلى لالستغالل، فيها  المقترعين منهم
 لدى المشرفين. ينالوعي والمعرفة المطلوبو ،دامجةالليات آلعنها ا تغاب اقتراععملية  أثناء ذاء المعنوي والنفسييتهم لإلعرضت

 ومن النقاط الرئيسة حول عمل الحملة ومالحظاتها العامة:

الجمعية "بالتعاون والتنسيق مع  ،)نحو مئة متطوع ومراقب معوق وغير معوق( "حقي"حملة  فرق متطوعي انطلقت .1
ربع أ في التي جرت يةنتخابات البلدية واالختيارفي ثالث جوالت مراقبة لال "ديمقراطية االنتخابات من أجلاللبنانية 
خالل جوالتها كل ما شاهدته  الفرق ترصدو. النبطية( – الجنوبل، وجبل لبنان، ورماله-والبقاع  ،بيروت) محافظات

 اكز وأقالم االقتراع. في مرالسن وكبار  بحق الناخبين المعوقين ومخالفات وقعت نتهاكاتمن ا
خالل الجوالت الثالثة، على  المراقبة والرصدفي كل يوم انتخابي على ساعة  18 على مدارو "حقيوعو "متطعمل  .2

 . ق مئات المخالفاتتوثي
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والبلديات،  مع وزارة الداخليةبالتنسيق  كبر منهاعلى حل العدد األ تعملعديدة  شكاوى ،الحملة غرف عملياتتلقت  .3
 .الماضينيسان  26، الصادر بتاريخ 2016/ام 17الرقم والبلديات نهاد المشنوق وزير الداخلية  وذلك إنفاذا  لتعميم

 حول، تقارير عن كل يوم انتخابيناني، بوسائل اإلعالم، والرأي العام اللب على مدار شهر االنتخاباتالحملة دت وز .4
لفات العامة التي رصدتها المخابو ،وبحق كبار السن أبرز االنتهاكات بحق األشخاص المعوقين مقترعين ومرشحين،

ثناء وبعد كل أو قبل جروهاأعديدة  فيةاصحعالمية وإوتحقيقات  مقابالتكان لمنسيقي الحملة . والعملية االنتخابية في
 ي.يوم انتخاب

ن المعوقين الناخبيبحق  في وقعتانتخابي،  مركز 120 تم رصدها في ،مخالفة 646 مراقبةالعامة لل حصيلةال ظهرتأ .5
 .وكبار السن

متنافية مع حقوق اإلنسان بالنسبة المهينة والنتائج ال بحق الناخبين المعوقين لمخالفات واالنتهاكاتيؤكد هذا الكّم من ا .6
نتهاكات واالعدد كبير من المخالفات عرض عيد الحالي يتقرير وال .في المئة 15تها عن لفئة من المواطنين تزيد نسب

يجب العمل عليها من قبل  ،ضرورية باتتبدائل وحلول ى لإحاجة المدى  ويبين ،عند كل دورة انتخابيةلمتكررة ا
ية غير المحترمة لحاجات األشخاص مع التذكير بأنه لم يطرأ أي تعديل يذكر على البيئة الهندس المعنيين بسرعة كبيرة.

، 2009المعوقين، والتي كان االتحاد عبر "حملة حقي" قد وثقها في مسح ميداني شامل لمراكز االقتراع في لبنان سنة 
وكذلك عبر تدقيقات ميدانية على عينات عشوائية من تلك المراكز خالل األعوام السابقة، كان آخرها في بيروت 

 . 2015تشرين الثاني  4، والذي صدرت نتائجه في 2015ول تشرين األ 13بتاريخ 
 ، منها:المعوقين وكبار السن، نتائج سلبية مباشرة على المقترعين هيل المراكزأعكس غياب توقد ان

 .تسجيل حالتي وفاة لشخصين مسنين خالل التوجه بهما لممارسة حقيهما االنتخابي 

  ،ماكن تركوا فيها ليواجهوا العوائق من دون مساعدة.في أتعريض األشخاص المعوقين لمخاطر جسدية  

 واستقاللية من االقتراع بحرية كثيرين من األشخاص المعوقين منع.  

  يعلمون بانها ستحول دون  كانواحيث ، المعيقات بسبباالقتراع ارتفاع نسبة األشخاص المعوقين الرافضين
  إتمامهم عملية اقتراعهم باستقاللية.

 2214/2009لنصوص المرسوم التطبيقي ية االنتخابالعملية ن على مخالفة المشرفي.  
حمل األشخاص المعوقين حركيا  على األكتاف أو على كراسي، اعتماد من أبرز المشاهد التي ترفض الحملة تكريسها،  .7

تواجد ، على الرغم من على الطبقات العليا من المراكز (%90 تزيد عن نسبةع )باالقتراقالم أوضع وذلك بسبب 
 ومن المالحظات الرئيسية حول ذلك: .غرف على الطبقات األرضية من تلك المراكز لم تستخدم كأقالم اقتراع

 حيث يتم حملهم بطرق خاطئة، باإلضافة إلى تعريض  ،للخطرالمحمولين  ة األشخاص المعوقينحياعريض ت
على الطبقتين االقتراع أقالم )في بعض المراكز كانت اج شخاص الحاملين لهم للخطر على أدرسالمة األ

 . (الرابعة أو الخامسة

 مندوبي خاصة حين يحمله من قبل  ،مقترعك تهسلب حريو حراجهانة واإلنفسيا  لإل الناخب المعوق تعريض
 .ات الخيرية والجهات الطبيةوالجه المرشحين

 لمعوقين. تنامي الوعي العام، ال سيما اإلعالمي، في رفض هذه المشاهد المهينة لألشخاص ا 
، بطاقة االنتخابية الموحدةية )الشخاص ذوي اإلعاقة البصرالملفت كذلك غياب أي إجراءات تضمن مشاركة األومن  .8

اإلشارات  عديهم عليها،اواإلعاقة السمعية )لغة اإلشارة، تدريب رؤساء األقالم ومس، (الطباعة بطريقة برايل...
إلى اإلضافة ب طباعة بحروف كبيرة، استخدام الرموز(.بارات المبسطة، الأو اإلعاقة الذهينة )استخدام العالتوضيحية(، 

   رة المسهلة القتراع هذه الفئات.غياب استخدام التكنولوجيا الميس
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 انياً: التفاصيل الميدانية للمراقبةث

 

 جرت فيها  قلم اقتراع 5701 صل)من أقلم اقتراع  957 عملت فرق "حملة حقي" على مراقبة العملية االنتخابية في
 ،ركز انتخابيم 120 فيتمركزوا بشكل ثابت وجوال  ا ،ميداني ا  فريق 38قالم األ وقد راقب العملية في تلك .االنتخابات(

بعلبك الهرمل، جبل -)بيروت، البقاع محافظات ربعأ ضمنقضاء  12في  (. وانتشرت الفرقمركزا   1188صل أمن )
لمراكز  اها ئاعتمدت الحملة في انتقاوقد . المذكورة المحافظات قضاء في 18صل  أ من ،النبطية(-لبنان، الجنوب

قالم أكبر من والتي تضم العدد األ ،في المدن والقرى القريبة منها وجودةالمالمراكز المستهدفة بالمراقبة، تلك االنتخابية 
 .ةشخاص المعوقين والمسنين خاصواأل ةعدد ممكن من الناخبين عام كبرأاالقتراع بهدف مراقبة عمليات اقتراع 

  السيما على االستمارة  ، كانوا قد أتموا التدريبات الالزمة،الحملةتطوعوا في  ،شاب وشابةمئة ، عملية المراقبةنفذ
بعلبك -: بيروت والبقاع2016أيار  8، في يام االنتخابية الثالثةاأل بنجاح خاللالمراقبة  ةمهمواتموا  المتخصصة.

محافظة : 2016أيار  22في و ا .فريق 11 ،محافظة جبل لبنانأيار:  15في و .فريقا   20 تولى عملية المراقبة الهرمل،
  .ميدانية فرق 7 النبطية، – الجنوب

 العمل الميداني تواكب ،عمليات مركزية وواحدة فرعيةغرف  3 لمواكبة هذا االنتشار للفرق، شكلتو. 

 معايير المراقبة وفق تصنيفها  مختلفة، تم ا  مخالفة وانتهاك 646 عنما يزيد  ، رصدت الفرقالثالثةالمراقبة يام أ نتجية
 . النتهاكاتمختلفا  للمخالفات وا عنوانا 12 تحت والتدقيق،

 
 

 عدد نوع المخالفة/ االنتهاك

 57 عدم وجود موقف للسيارات .1

 17 موجود، لكن يمنع استخدامهموقف السيارات  .2

 108 أدراج وأقالم االقتراع على الطبقات العليا .3

 5 انتهاك حق الناخب المعوق باصطحاب مرافق .4

 77 حمل الناخب المعوق على األدراج إلى الطبقات العليا .5

 78 ، أو موضوع بطريقة غير مالئمةغير دامج معزل .6

 90 صعوبات في إسقاط الناخب ورقة اقتراعه بنفسه في الصندوق .7

 5 سوء معاملة الناخب المعوق بدافع المساعدة، أو بداعي الشفقة .8

 15 تدخل رئيس القلم في عملية اقتراع المقترع المعوق .9

 7 معوقتدخل مندوبي المرشحين في عملية اقتراع الناخب ال .10

 11 مخالفات متنوعة بحق الناخبين المعوقين والمسنين .11

12.  ً  176 مخالفات عامة رافقت عملية االقتراع بحق الناخبين عموما، والمعوقين ضمنا

 646 مجموع
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ى أقالم بشكل عام، يمكن تقسيم المخالفات واالنتهاكات بحق الناخبين المعوقين أثناء توجههم إلى المركز االنتخابي، ثم إل

 االقتراع أثناء عملية اقتراعهم، إلى ثالث رزم، 
 

 الرزمة األولى: العوائق الهندسية واللوجستية: 
 

منها مدارس  114مركزا ،  120تظهر طبيعة استخدام مراكز االقتراع أنها بمعظمها مدارس رسمية حيث تم رصد 
لدية، بهو كنيسة، مركز إطفائية، مبنى جامعي، محطة وثانويات رسمية ما عدا ستة هي مبان ذات استخدام عام )مبنيا ب

في المئة من المراكز تتبع إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم العالي كمدارس، ي حرم من  95أي أن ما نسبته باصات(. 
خدام الناخبين استخدامها المتعلمون المعوقون، في حاالت استخدامها العادية، ومن الطبيعي أن تحول العوائق فيها دون است

المعوقين حين استخدامها كمراكز انتخابية. لكن الكثير من العوائق كان من الممكن تالفيها، السيما وأن العوائق قد ال تكون 
موجودة، ويحول التدخل البشري من قبل المشرفين على العملية االنتخابية في حرمان الشخص المعوق من االقتراع 

 باستقاللية. 
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موقف للسيارات تابع لمراكز االقتراع من أصل  57رصدت فرق الحملة عدم وجود  :للسيارات عدم وجود موقف .1

في المئة من المراكز. ومعظم تلك المدارس/ مراكز االقتراع في المدن،  47.5مركزا  تم رصدها، أي ما نسبته  120
تم رصدها في مدينة زحلة، ووجود  التي 14فعلى سبيل المثال ال وجود لموقف سيارة في أي من مراكز االقتراع الـ 

 ، التي تم رصدها في دوائر بيروت الثالث.  21موقف واحد في المراكز الـ 
مركز اقتراع، وعلى الرغم من  17: على الرغم من توفر مواقف للسيارات قرب المنع من استخدام موقف السيارات .2

بهذا الشأن،  2016/ام/17عوقين، والتعميم بشأن تسهيل عملية اقتراع األشخاص الم 2214/2009وضوح المرسوم 
 17إال أنه تم منع الناخبين المعوقين من ركن سياراتهم في تلك المواقف إلتمام عملية اقتراعهم، ما يضيف المراكز الـ

المذكورة إلى المراكز التي ال يوجد فيها موقف للسيارات. وبذلك يكون قد تم انتهاك حق الشخص المعوق بسبب عدم 
 في المئة من مراكز االقتراع.  61مكان لركن سيارته في وجود 

لم يتغير شيء يذكر على التجهيز الهندسي الذي يحترم حاجات  :والمصعد المدخل إلى حرم المركز، ومدخل المبنى .3
 ، حيث أظهرت نتائج المسح الميداني الشامل لمراكز االقتراع2009األشخاص المعوقين في األماكن العامة منذ العام 

إلى الصفر. وقد  220/2000اتجاه نسبة التجهيز وفق المعايير الدنيا المنصوص عليها في القسم الرابع من القانون 
مراكز غير مالئمة هندسيا، القتراع األشخاص المعوقين، بسبب المداخل واألدراج، أي ما  108رصدت فرق الحملة 

غرف على الطبقات السفلى، في المئة منها  16أن في نحو  في المئة من تلك المراكز. وتجدر اإلشارة إلى 90نسبته 
 وكان يمكن استخدامها كمراكز اقتراع، إال أنها لم تستخدم.

حالة حمل على األدراج لناخبين معوقين ومسنين، من قبل رجال األمن، أو  77: رصدت الحملة الحمل على األدراج .4
ل االنتخابية. وتم رصد حاالت من الحمل تتم بأشكال خاطئة ذوي الشخص المعوق/ المسن، أو مندوبي المرشحين والكت

تعرض الشخص المعوق لألذى الجسدي، ناهيك عن األذى النفسي وافهانة بحقه، باإلضافة إلى التأثير على رأيه 
االنتخابي. وقد أصدرت الحملة بيانات على شبكات التواصل االجتماعي تحذر األشخاص المعوقين من ذلك، وتحثهم 

رفض حملهم على األدراج. ولوحظ تنام في الوعي اإلعالمي تجاه األمر من قبل عدد من المراسلين الصحافيين على 
 الذين أضاؤوا على المخالفة. 

: على الرغم من أن المعزل الدامج، يعتبر أحد إنجازات "حملة حقي" بالتعاون مع المعزل ومكان وجوده داخل القلم .5
كان  2016، إال أن المعزل في انتخابات العام 2010، و2009انتخابات العامين وزارة الداخلية والبلديات في 

في أماكن تحول بين الشخص مستخدم الكرسي المتحرك وبينه طبقات  120مركز اقتراع من أصل  78موجودا  في 
رسمية ما يحول دراسية داخل قلم االقتراع أو عوائق أخرى، أو أنه موضوع فوق مصطبة المعلم في صف المدرسة ال

في المئة  65دون استخدام الشخص المعوق له. وبذلك يكون قد تم انتهاك حق المقترع المعوق في دخول المعزل في 
من المراكز المستهدفة بالرصد. وذلك تابع بشكل رئيسي إلى عدم وعي المشرفين على العملية االنتخابية بالمعايير 

 ه االنتهاكات. الدامجة، وكان من الممكن تالفي حصول هذ
: ينبغي أن يتمكن الشخص المعوق كأي ناخب آخر من إدخال ورقة االنتخاب في مكان وجود الصندوق في القلم .6

قلم اقتراع(، حال  720)نحو  120مركز اقتراع من أصل  90الصندوق بنفسه، إال أن مكان وضع الصندوق في 
 ملية اقتراعه. دون أن يفعل الشخص المعوق ذلك، ما أثر على استقاللية ع
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 الرزمة الثانية: عدم الوعي الكافي تجاه الحقوق

 
بضرورة تدريب كل المعنيين بالعملية االنتخابية على ضرورة احترام الناخبين  2005"حملة حقي" منذ العام طالبت 

ملية االقتراع من المعوقين وتسهيل عملية اقتراعهم مع احترام كرامتهم الشخصية، وخاصة تدريب المعنيين المباشرين بع
عناصر األمن خارج مراكز االقتراع وعلى أبواب أقالم االقتراع، وهيئة القلم )رئيس القلم ومساعده( على أن يتم تعيين 
الهيئة قبل مدة كافية وبناء على تجارب انتخابية سابقة، وضرورة توضيح رئيس القلم لمندوبي المرشحين بعدم التأثير بأي 

ة اقتراع الناخب المعوق. إال أن االنتهاكات تتكرر بحق الناخبين المعوقين. وتلك االنتهاكات ناتجة طريقة كانت على عملي
 عن عدم التوعية الكافية من قبل الوزارة المعنية.  

 
 

 
 
 
 91في المادة  59/2009المعدل بموجب القانون  25/2008: نص القانون حق الشخص المعوق باصطحاب مرافق .7

وق بناء على رغبته، باستخدام مرافق له على أن يتم عملية اقتراعه، تحت إشراف هيئة منه، على حق الشخص المع
تخابية الموحدة أو لغة برايل، القلم. ويستخدم هذا الحق األشخاص المعوقون بصريا ، بسبب عدم استخدام الالئحة االن

وقد رصدت فرق  شارات التوضيحية.ضافة إلى األشخاص المعوقون ذهنيا  بسبب عدم استخدام اللغة المبسطة واإلباإل
  الحملة خمس حاالت، تم منع الناخب المعوق فيها من اصطحاب مرافق له إلتمام عملية اقتراعه. 
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سعت حركة اإلعاقة في لبنان منذ سبعينيات القرن )التأثير على قراره، الشفقة...(:  سوء معاملة الناخب المعوق .8
ألشخاص المعوقين، وتمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها دستوريا ، إال الماضي إلى كسر الصورة النمطية تجاه ا

أن عدم الوعي الكافي لدى المعنيين بالعملية االنتخابية ال يزال واضحا  في انتهاك حقوق هذه الفئة، حيث رصدت 
، وهو أمر مهين الحملة خمس حاالت من التعامل النمطي مع الناخبين المعوقين والتوجه إليهم عبر الشفقة والعطف

 جدا .
حالة تدخل من رئيس القلم  15رصد متطوعو الحملة : تدخل رئيس القلم ومساعده في عملية اقتراع الناخب المعوق .9

في عملية اقتراع الشخص المعوق، وذلك عوض أن يكون رئيس القلم حريصا  على اقتراع الشخص المعوق 
تجاه حقوق المقترع المعوق منذ لحظة إبرازه هويته، إلى توقيعه  باستقاللية، وينم ذلك عن عدم توفر الواعي الكافي

 واستالمه الظرف، ثم توجهه إلى المعزل، وخروجه منه إلسقاط الظرف في الصندوق. 
رصد متطوعو الحملة سبع حاالت أساء فيها مندوبو : مندوبو المرشحين وإساءة معاملتهم للناخبين المعوقين .10

ن المعوقين، ومن ذلك، الضغط على المقترع المعوق عبر اصطحابه إلى قلم االقتراع، المرشحين معاملتهم للمقترعي
والضغط عليه التمام عملية اقتراعه بسرعة أكبر، أو تركه على الطبقات العليا من مركز االقتراع بعد اقتراعه بعدما 

 كانوا قد ساعدوه في الوصول إلى القلم.  
متطوعو "حملة حقي" إحدى عشرة مخالفة من خارج االستمارة المتخصصة، رصد : الحملة متنوعة رصدتهامخالفات  .11

 بيروت -للبنين سالميةاإل المقاصدعلى الرغم من توفره في مركز  المصعد استخدام من معوق شخص منعوأبرزها 
الصحية في  ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المراكز مامأ االزدحام وسط لفترات طويلة المسنين، انتظار األشخاص الثانية

ثالثة مراكز في زحلة، وبعد حمل المسنين والمعوقين على األدراج إلى اقالم االقتراع كانوا ينتظرون طويال  أمام باب 
. وبعض األشخاص في المركز األخير كان يتبين بعد الرسمية برالياس مدرسةالقلم للسماح لهم بالدخول كما في زحلة و

رد على لوائح الشطب. ولوحظ سقوط رجلين كبيرين في السن على أدراج مركز/  انتظارهم الطويل أن اسمهم غير وا
 ، والمهنية الرسمية في مدينة النبطية. زحلةالرسمية في قضاء  حزرتا مدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ملخص التقرير العام –، مواكبة االنتخابات البلدية واالختيارية والنيابية الفرعية في جزين 2016حملة حقي   

11 
 

 
 

 الرزمة الثالثة: المخالفات العامة بحق المقترعين:
 

تي يرصدها المراقبون المحليون والدوليون، للمخالفات العامة ال : وتأثيرها على األشخاص المعوقين المخالفات العامة .12
والتي يبدو للوهلة األولى أن ال عالقة مباشرة لها في انتهاك حقوق األشخاص المعوقين، تأثيرات متفاوتة على عملية 

أو  اقتراعهم، ال سيما تلك التي تتعلق باالزدحام والفوضى التي يحدثها الناخبون غير المعوقين أمام المراكز، أو داخلها،
أو بالنسبة إلى تاثير مناصري المرشحين ومندوبيهم على آراء الناخبين، باإلضافة إلى عدم في الممرات أو األقالم. 

مخالفة قد رصدت،  176فإن وجود أوراق بيضاء وأقالم في المعازل، أو عدم توفر اللوائح اإلرشادية. وفي المحصلة 
 ها على غيرهم. تأثيرها على الناخبين المعوقين أكبر من تأثير

 

 
 
 

  فوضى وازدحام ناخبين في األقالم والممرات: تم رصد عوائق إضافية من قبل الناخبين غير المعوقين أمام الناخبين
، أي 120مركز اقتراع من أصل  46المعوقين بسبب الفوضى واالزدحام وعدم تمكن الناخب المعوق من المرور في 

 في المئة من المراكز المرصودة.  38بنسبة 

  مركزا   11سوء معاملة الناخبين معوقين وغير معوقين: رصد متطوعو الحملة سوء معاملة الناخبين بشكل عام في
 توزعت على البقاع والجنوب وجبل لبنان. 

  مركزا  انتخابيا  في الجنوب والبقاع  12جلوس مندوبي المرشحين إلى جانب رئيس القلم ومساعده: تم رصد ذلك في
 وجبل لبنان. 

 توزعت على جميع المحافظات. مركزا 53في ترويج لمرشحين ولوائح انتخابية: رصد متطوعو الحملة ذلك في ال ، 
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  مركزا  في بيروت وجبل  29مناصري المرشحين والمندوبين والتأثير على خيارات الناخبين: تم رصد ذلك في تدخل
 لبنان والبقاع والجنوب والنبطية. 

  مركز اقتراع في دوائر بعبدا، وصيدا، وصور،  12قلم االقتراع: تم رصد ذلك في تواجد عناصر قوى األمن داخل
 والنبطية. 

  منع المراقبين من التصوير: تم منع متطوعي حملة حقي، من حملة تصاريح "مراقب محلي" الصادرة عن وزارة
 وبعبدا، ومدينة صيدا. الداخلية والبلديات من التصوير داخل ستة مراكز اقتراع في بيروت الثالثة، وبعلبك، 

  مركز اقتراع.  43عدم وجود لوائح إرشادية: رصد متطوعو الحملة غياب اللوائح اإلرشادية للناخبين في 

  أقالم، في مدينتي صيدا وصور.   3عدم وجود أقالم وأوراق بيضاء داخل المعزل: رصد متطوعو الحملة ذلك في 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------          ------ 
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  – 1 –ملحق 

 
 :قتراعاقالم االمراكز و"حملة حقي" على  بتوزع فرقجدول 

 "حملة حقيتوّزع فرق " قضية التي جرت فيها االنتخاباتفظات واألاالمح

 االقالم المراكز القضاء االقالم المراكز القضاء المحافظة

 
 بيروت

 ايار 8 

 71 6 دائرة اولى 168 16 دائرة اولى

 105 7 دائرة ثانية 190 17 دائرة ثانية

 45 5 دائرة ثالثة 499 42 ثالثة دائرة

 251 18 3مجموع:   857  75 3مجموع: 

 
 

 البقاع
 -بعلبك 

 الهرمل
 ايار 8 

 73 14 زحلة 344 74 زحلة

 42 5 بعلبك 710 149 بعلبك

 X X الهرمل 63 15 الهرمل

 X X البقاع الغربي 169 45 البقاع الغربي

 X X راشيا 90 30 راشيا

 115 19 2مجموع:   1376  313 5مجموع: 

 
 

 جبل لبنان
 ايار 15

 X X عاليه 249 70 عاليه

 136 21 الشوف 405 94 الشوف

 X X كسروان 196 64 كسروان

 75 8 المتن 422 94 المتن

 X X جبيل 138 57 جبيل

 122 16 بعبدا 351 71 بعبدا

 333 45 3مجموع:   1761  450 6مجموع: 

 
 
 

 الجنوب
 النبطية

 ايار 22

 -حاصبيا
 مرجعيون

 -حاصبيا 392 54
 مرجعيون

X X 

 24 4 جزين 119 56 جزين

 85 11 النبطية 245 46 النبطية

 76 11 صور 351 75 صور

 73 12 صيدا 283 71 صيدا

 X X بنت جبيل 317 48 بنت جبيل

 258 38 4مجموع:   1707  350 6مجموع: 

 قلم 957 مركز 120 قضاء 12 قلم 5701 مركز 1188 قضاء 18 م. مجموع:
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  – 2 –ملحق 
 

 المراكز واألقالم االنتخابية المستهدفة بالمراقبة من قبل فرق "حملة حقي" 
  

 2016أيار  08 -محافظة بيروت -1

 االقالم ولىالدائرة األ -محافظة بيروت 

 16                       مدرسة زهرة االحسان                                             -1

ثانوية االشرفية االولى للبنين-2
   
  

13 

 ثانوية علي بن ابي طالب -3
   
   

13 

 11 مدرسة كرم الزيتون للبنات-4

ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري-5
    

16 

مدرسة الحكمة شارع الحكمة-6
  

15 

 قلما   71 مجموع:

 

 االقالم ثانيةالدائرة ال -محافظة بيروت 

شارع  –ابتدائية علي بن ابي طالب -1
          بشارة الخوري   

16 

 -متوسطة بيروت العالية للبنات-2
 االوزاعي خط البسطة       

16 

ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد -3
   )حوض الوالية (

12 

 -ثانوية المقاصد االسالمية للبنات -4
   شارع احمد طبارة

16 

جادة شارل  -الكرتينا -فائيةمركز االط-5
    الحلو 

15 

Block A –محطة شارل الحلو -6
  

16 

مدرسة المستقبل الرسمية المختلطة، -7
 ابتدائي/متوسط

14 

 105 مجموع:
 اقالم

 

 االقالم الثالثة الدائرة –محافظة بيروت 

 –ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات  -1
   مستديرة الكوال

16 

 –بن الوليد المقاصد  ثانوية خالد-2
    الحرج

16 

قرب  –ثانوية راس النبع للبنين -3
   العاملية للبنات

13 

 16 شارع البطريركية -مدرسة البطريركية-4

متوسطة عمر الزعني الرسمية -5
 الملعب البلدي –المختلطة 

14 

 قلما   75 مجموع:

  
 

 ----- 
   

 :2016يار أ 8 - الهرمل-وبعلبك محافظة البقاع -2

 االقالم قضاء زحلة –محافظة البقاع 

 7 ثانوية برالياس الرسمية -1

 5 متوسطة براياس الرسمية-2

 7 ابتدائية برالياس الرسمية-3

 3 متوسطة بوارج الرسمية المختلطة-4

 3 مدرسة الروضة الرسمية-5 

 2 متوسطة مكسة الرسمية-6

 8 متوسطة تعلبايا الرسمية-7

 10 الرسميةمتوسطة سعدنايل -8

 8 تكميلية قب الياس الرسمية-9

 2 ابتدائية قب الياس الرسمية-10

 6 ثانوية قب الياس الرسمية-11

 3 ثانوية مجدل عنجر الرسمية-12

 -مدرسة المقاصد الخيرية االسالمية-13
 مجدل عنجر

3 

 6 حزرتا  -المدرسة الرسمية المختلطة14

 قلما   73 مجموع:

 

عدد  قضاء بعلبك –شمالي محافظة البقاع ال
 االقالم

 4 ثانوية خليل مطران -1

حي  –التكميلية االولى للصبيان  -2
    غفرة

7 

 -مدرسة بعلبك الرسمية الجديدة  -3
 اإلنجليزية

11 

 13 مدرسة بعلبك األهلية -4
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 7 ثانوية الشهيد عباس الموسوي -5

 قلما   42 مجموع:

 
 :2016يار أ 15 -محافظة جبل لبنان  -3

 االقالم قضاء الشوف –محافظة جبل لبنان 

 8 ثانوية عين دارة الرسمية المختلطة-1

 4 مدرسة كفرنبرخ الرسمية-2

متوسطة عين زحلتا الرسمية -3
 المختلطة

6 

 3 مدرسة اغميد الرسمية-4

 4 مدرسة العزونية-5

 5 مدرسة الرميلة الرسمية-6

 8 متوسطة بوارج الرسمية المختلطة-7

 5 مزبود -لمدرسة الرسميةا-8

شحيم حي  -مجمع مدارس جبل سويد-9
 البدوي

9 

 5 عانوت -المدرسة الرسمية-10

 10 ثانوية منيره أحمد البلبل الرسمية-11

شحيم  -مجمع المدارس جبل سويد-12
 حي الجامع

9 

 5 داريا -المدرسة الرسمية-13

 2 سبلين -مدرسة الرسميةال-14

حي  -ية الثانية مدرسة شحيم الرسم-15
 بالط

14 

شحيم حي  -مجمع مدارس جبل سويد16
 الوسطاني

9 

شحيم  -مدرسة كوليج يونفرسال-17
 السهله

4 

 -مدرسة شحيم الرسمية الثانية -18
 شحيم حي شحرور

14 

 4 الناعمة-المدرسة الرسمية-19

ثانوية الرئيس رفيق الحريري -20
 حارة الناعمة -الرسمية

4 

 4 الوردانية -رسميةالمدرسة ال-21

 قلما   136 مجموع:

 

 االقالم قضاء المتن –محافظة جبل لبنان 

 -مدرسة سن الفيل األولى الرسمية-1
 حي البلدة

15 

 -مدرسة سن الفيل األولى الرسمية-2
 سن الفيل حي الجديد

15 

 15 -مدرسة سن الفيل األولى الرسمية-3

 سن الفيل حي الحرج

سن الفيل حي  -تمدرسة سيدة المعونا-4
 جسر الباشا

4 

 6 البوشرية -مدرسة مار مارون-5

 8 البوشرية -مدرسة األخطل الصغير-6

سد  -المدرسة الرسمية للبنات-7
 البوشرية

6 

سد  -المدرسة الرسمية للصبيان-8
 البوشرية

6 

 قلما   75 مجموع:

 

 االقالم قضاء بعبدا –محافظة جبل لبنان 

 -الرسمية للبناتتكميلية فرن الشباك -1
 تحويطة النهر

6 

مدرسة فرن الشباك المتوسطة -2
 تحويطة النهر -المختلطة

5 

 2 فرن الشباك -بلدية فرن الشباك-3

ثانوية الشياح الرسمية للصبيان -4
 )ثانوية المربي شفيق سعد( بئر حسن

14 

مدرسة الشياح الرسمية الثانية للبنات -5
 شياحال -حي كرم الزيتوت -)لمع لمع(

4 

قرب محطة  -ثانوية حارة حريك -6
 السبع

10 

 -حارة حريك -مدرسة السان جورج-7
 حي الكنيسة

11 

مدرسة برج البراجنة الرسمية -8
 حي المنشية -الخامسة المختلطة

9 

مدرسة برج البراجنة الرسمية األولى -9
 حي السنديانة -المختلطة

7 

 -التكميلية الثالثة المختلطة السياد-10
 حي السياد -رج البراجنةب

8 

المدرسة الرسمية األولى للصبيان -11
 حي السياد -برج البراجنة -الرمل

5 

 5 الحازمية -مدرسة االليزيه-12

 -مدرسة راهبات القلبين األقدسين-13
 الحدث شمالي

15 

مدرسة االخوة الوطنية مقابل -14
 قبلي -الحدث -الريجي

8 

 9 بعبدا -تمدرسة بعبدا الرسمية للبنا-15

 -الجامعة اللبنانية للثقافة والتعليم-16
 سبنيه -قسم الفندقية

4 

 6ثانوية الغبيري الرسمية االولى  -17
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 للبنات 

ثانوية الغبيري الرسمية الثانية  18
 الغبيري حي الجامع  -للبنان

6 

 قلما   134 مجموع:

 
 :2016ايار  22محافظة الجنوب يوم  -4

 االقالم يداقضاء ص –محافظة الجنوب 

 8 المدرسة المهنية/ حي الدكرمان-1

 6 مدرسة عائشة الجديدة/ حي الدكرمان-2

 -كلية الحقوق والعلوم السياسية-3
الفرع الخامس/ حي  -الجامعة اللبنانية

 رجال االربعين

11 

 -مدرسة االصالح الرسمية للبنات-4
 قرب معصرة عبود/ حي الزويتيني

5 

 7 ية/ حي الوسطانيثانوية البنات الثان-5

متوسطة الشهيد معروف سعد/ حي -6
 الوسطاني

5 

 5 ثانوية البنات االولى/ حي المسالخية-7

 4 تكميلية البنات االولى/ حي المسالخية-8

ثانوية الزرارية الرسمية/ بلدة  -9
 الزرارية

5 

المبنى  -تكميلية الزرارية الرسمية-10
 الجديد/ بلدة الزرارية

5 

البلدية/ بلدة –سة الرسمية المدر-11
 الخرايب

8 

 4 المدرسة الرسمية/ بلدة ارزي-12

 قلما   73 مجموع:

 

 االقالم قضاء صور –محافظة الجنوب 

احمد –المدرسة التكميلية االولى -1
 جمعة/ صور حي الجامع

13 

المدرسة التكميلية االولى/ صور حي -2
 الجورة

13 

 10 سينيةالثانوية الجعفرية/ صور حي الح-3

جنوبي/  –مدرسة راهبات مار يوسف -4
 صور حي الكاثوليك

8 

شمالي/  –مدرسة راهبات مار يوسف -5
 صور حي الموارنة

3 

منطقة  -المدرسة الجعفرية المهنية-6
 المراكز/ صور حي المصاروي

6 

 1 كسة الروم/ صور االرثوذبهو كنسي-7

 6 الثانوية الرسمية للبنات/ البساتين-8

 5 مدرسة االبتدائية/ بلدة معركةال-9

 5 مبنى البلدية/ بلدة طورا-10

ثانوية خليل جرادي الرسمية/ بلدة -11
 معركة

6 

 قلما   76 مجموع:

 

 االقالم قضاء النبطية –محافظة النبطية 

 5 المدرسة المتوسطة/ كفررمان-1

 5 ثانوية كفررمان/ كفررمان-2

 8 يتمدرسة كفرتبنيت الرسمية/ كفر تبن-3

 4 المدرسة الرسمية/ ارنون-4

المدرسة المهنية الرسمية/ النبطية -5
 التحتا حي البياض

13 

تجمع المدارس الجديدة في النبطية/ -6
 النبطية التحتا حي السرايا

16 

عبد  -ثانوية الصباح الرسمية القديمة-7
اللطيف فياض/ النبطية التحتا حي 

 الميدان

8 

عبد  -ة القديمةثانوية الصباح الرسمي-8
اللطيف فياض/ النبطية التحتا حي 

 المسيحين

8 

 8 المدرسة الرسمية/ النبطية الفوقا-9

مدرسة انصار المتوسطة/ بلدة -10
 انصار

5 

 5 مدرسة الحكمة/ بلدة انصار-11

 قلما   85 مجموع:

 

 االقالم قضاء جزين –محافظة النبطية 

 2 القصر البلدي الجديد/ بتدين اللقش-1

 6 المدرسة الرسمية/ بكاسين-2

 8 ثانوية جزين الرسمية/ جزين-3

 8 المدرسة الرسمية التكميلية/ جزين-4

 قلما   24 مجموع:

 


