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وزارة الداخلية أنجزت تحضيراتها لالنتخابات النيابية
يونس: فرز النتائج يدويًا وإلكترونيًا توّخيًا للدقة

اعطى رئيس الجمهورية ميشال عون اشارة بداية العد العكيس لالنتخابات النيابية املقبلة، بتوقيعه مرسوم دعوة الهيئات 
الناخبة للبنانيني املقيمني يف لبنان واملنترشين يف 40 دولة، وحمل الرقم 2219، فيام اقر مجلس الوزراء بدوره مطلع كانون 

الثاين تخصيص 50 مليار لرية للعملية االنتخابية

العملية  "تجري  الناخبني  دعوة  مرسوم  وفق 
االنتخابية يوم االحد يف 6 ايار 2018، يف كل 
لبنان. يجري اقرتاع املوظفني الذين سيشاركون 
يف العملية االنتخابية يوم الخميس يف 3 ايار، 
واقرتاع اللبنانيني غري املقيمني يوم الجمعة يف 
االحد يف  العربية، ويوم  الدول  نيسان يف   27
واوروبا  امريكا  الغربية:  الدول  يف  نيسان   29

وافريقيا واوسرتاليا".
وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق 
وقع عقد استئجار املقر الخاص لهيئة االرشاف 
بالتنسيق  الوزارة  وبارشت  االنتخابات،  عىل 
مع برنامج االمم املتحدة االمنايئ تجهيز املقر 
وتأمني حاجاته التقنية واللوجستية واملكتبية.
هيئة  رئيس  اصدر  حني  فعليا  العمل  بدأ 
عبد  نديم  القايض  االنتخابات  عىل  االرشاف 
اعاملها  بارشت  انها  فيه  اعلن  بيانا  امللك 
وفقا  االنتخابية،  العملية  ملواكبة  التحضريية 
االنتخاب  قانون  يف  لها  املحددة  للمهامت 
اجتامعات  تعقد  وهي  بتأليفها.  القايض 

دورية بصورة مستمرة.
االنتخابات،  عىل  االرشاف  هيئة  تشكيل  بعد 
وانتهاء مهلة تسجيل املغرتبني الذي قارب 90 
الفا، فان قانون االنتخاب يحدد مهل الرتشيح 

وفق االيت:
شباط   5 يف  الرتشيح  تصاريح  تقديم  يبدأ   •
موعد  قبل  الرتشيح  باب  ويقفل   ،2018

االنتخابات بـ60 يوما، اي يف 6 اذار 2018.
 45 قبل  الرتشيح  عن  الرجوع  مهلة  تنتهي   •
آذار   31 يف  اي  االنتخابات،  موعد  من  يوما 

 .2018
لوائح  يف  املرشحني  انتظام  القانون  اوجب   •
االنتخاب  يوما من موعد   40 قبل  وتسجيلها 

حدا اقىص.

الملف
غاصب مختار

السياسية  للشؤون  العامة  املديرية  وتقوم 
الوحدات  مع  والتنسيق  بالتعاون  والالجئني 
االخرى يف الوزارة، بتحضري كل االجراءات التي 
السياق  هذا  يف  االنتخابية.  العملية  تتطلبها 
السياسية  للشؤون  العامة  املديرة  رشحت 
والالجئني فاتن يونس لـ"االمن العام" مراحل 
من  املتبقية  وتلك  انجزت  التي  التحضريات 
السابقة الجراء  التدابري  اجل االنتهاء من كل 

العملية االنتخابية.

■ ماذا انجزت وزارة الداخلية حتى االن من 
تدابري الجراء االنتخابات؟

□ بارشت املديرية العامة للشؤون السياسية 
ولدينا  اشهر،  قبل  العمل  الداخلية  وزارة  يف 
للموظفني  استامرة  الف   17 نحو  االن  حتى 
يف  االنتخابية  العملية  سيكلفون  الذين 
املحافظني  مبراسلة  قمنا  كام  االقرتاع.  اقالم 
اقالم  مراكز  اهلية  من  للتأكد  والقامئقامني 
االقرتاع وما اذا كان هناك اية تعديالت عليها.

تصويت  تسهيل  االعتبار  يف  اخذتم  طبعا   ■
ذوي االحتياجات الخاصة يف اقالم االقرتاع؟

□ بالطبع، هذا امر بديهي.

عىل  االرشاف  هيئة  خصوص  يف  ماذا   ■
االنتخابات؟

االرشاف  لهيئة  خاصا  مقرا  الوزارة  امنت   □
اريسكو  سنرت  مبنى  يف  االنتخابات  عىل 
باالجتامع  الوزير  يقوم  الوزارة.  من  القريب 
حضور  يف  دوري،  بشكل  الهيئة  اعضاء  مع 
والالجئني  السياسية  للشؤون  العام  املدير 
ليواكب  الشخصية،  لالحوال  العام  واملدير 

حاجات الهيئة وسري امورها االدارية.

■ ماذا حّضت املديرية حتى االن؟
الحرب  لرشاء  رشوط  دفاتر   5 حّضت   □
والتلفزيونات  والقرطاسية  االنتخايب 
كام  االنتخابية،  للعملية  الالزمة  والكامريات 
االمور  بعض  املانحة  الدولية  الجهات  ستقدم 
املعازل  منها  مجانا،  الوزارة  اليها  تحتاج  التي 
مستخدمة  وهي  منوذجية،  ستكون  التي 
الكرتون  من  ومصنوعة  العامل  دول  كل  يف 
لن  الناس.  كل  حاجات  يراعي  مبا  املقوى 
عالية  تكلفتها  الن  القدمية  املعازل  نستخدم 
عملية.  ليست  وهي  وصيانتها،  نقلها  لجهة 
اقرتاع  صناديق  ايضا  املانحة  الجهات  ستقدم 
البالستيك وحجمها ضعف حجم  من  جديدة 
االنتخابات  الن  لدينا،  املوجودة  الصناديق 
حجمها  سلفا  مطبوعة  لوائح  وفق  ستجري 
اكرب  فتحة  اىل  حاجة  يف  والصناديق  كبري 
وحجم اكرب، ولذا فهي ذات تكلفة عالية وقد 
ستقدم  االمنايئ.  املتحدة  االمم  برنامج  قدمها 
)جيليه(  خاصة  سرتة  ايضا  املانحة  الهيئات 
يف  لتمييزهم  والكتبة  االقالم  لرؤساء  وقبعة 
كذلك  املوجودين.  االشخاص  بقية  عن  القلم 
دفرت  املتحدة،  االمم  برنامج  مبساعدة  وضعنا 
االن  ونحن  سلفا،  املطبوعة  للوائح  الرشوط 
دفاتر  عىل  االخرية  اللمسات  وضع  صدد  يف 

الرشوط.

■ ماذا عن تدريب رؤساء االقالم والكتبة عىل 
عملية االقرتاع والفرز؟

خطة  وضعنا  وقد  جدا،  مهم  االمر  هذا   □
قمنا  حيث  املشنوق،  الوزير  لتوجيهات  وفقا 
النتداب  والقامئقامني  املحافظني  مبراسلة 
ليكونوا  والكفاية  الخربة  ذوي  من  اشخاص 
مدربني  اربعة  اخرتنا  االساسيني.  املدربني 

بدورهم  وهؤالء  موظفا،   52 لنحو  اساسيني 
اىل  نصل  حتى  شخصا،   390 نحو  سيدربون 
االقرتاع  القالم  املنتدبني  املوظفني  كل  تدريب 
قد  اننا  مع  شخص،  الف   17 نحو  وعددهم 

نحتاج اىل 15 الفا.

لرشح  اعالمية  بحملة  الوزارة  ستقوم  ■ هل 
قانون االنتخاب وكيفية االقرتاع؟

□ طبعا، هناك حملة اعالمية كبرية رصدنا لها 
مبلغا كبريا من املال، هدفها تدريب الناخب 

عىل عملية التصويت.

تصدر  ومتى  اجراءات،  من  تبقى  ماذا   ■
مراسيم  تشكيل لجان القيد االبتدائية والعليا؟

عىل  نعمل  ونحن  املراسالت  كل  ارسلنا   □
املراجع  من  اجوبة  وصلتنا  وقد  تشكيلها، 
املعنية، فيام بقي عدد قليل من تلك املراجع 
مل يرسل اجوبة بعد. نحن نطلب منهم خطيا 
وهاتفيا االرساع يف ارسال االسامء، النه يجب 
قبل  اللجان  تلك  تشكيل  مراسيم  تصدر  ان 

االول من شباط 2018.

■ هل تحددت مراكز اقالم االقرتاع وعددها؟
مرتبط  االمر  هذا  لكن  بعد،  تحدد  مل    □
االقرتاع  اقالم  بتحديد  الداخلية  وزير  بقرار 
جدول  لها  وضع  االجراءات  كل  وتقسيمها. 

يبقى  تنفيذه.  يف  نتأخر  ومل  به  نسري  زمني 
اقرتاع املغرتبني. ذلك  لدينا موضوع مهم هو 
انه للمرة االوىل يحصل اقرتاع لنحو 85 الف 
مغرتب منترشين يف 40 دولة، بينام كان لدينا 
عادة 4 او 5 االف مقرتع من املغرتبني. نحن 
ننسق مع وزارة الخارجية واملغرتبني لتحديد 
عملية نقل اللوازم االنتخابية من لوائح شطب 
وحرب وخالفه اىل بالد االغرتاب، وتحديد اماكن 

اجراء االنتخابات.

املوظفني  تدريب  اىل  بالنسبة  ماذا   ■
والناخبني؟

وكل  املوظفني  تدريب  دليل  ايضا  وضعنا   □
االمور باتت جاهزة يف الوزارة. سنطلق حملة 
االعالم  وسائل  عرب  للناخبني  كبرية  اعالمية 

تساعدنا  ان  يفرتض  واملسموعة.  املرئية 
املاكينات االنتخابية يف عملية توعية الناخب 

عرب رشح كيفية االقرتاع.

■ كم سيستغرق تشكيل لجان القيد؟
□ يجب ان تكون قد صدرت قبل االول من 

شباط.

■ كيف ستتم عملية فرز االصوات واحتساب 
النتائج بالطريقة اليدوية ام االلكرتونية؟

بطريقة  االقرتاع  قلم  يف  عادة  يتم  الفرز   □
مجال  فال  والكاتب،  القلم  رئيس  عرب  يدوية 
للفرز االلكرتوين النه يحتاج اىل وصل كل اقالم 
تحتاج  قلم  االف   7 يعني  الكرتونيا،  االقرتاع 
ببعضها  موصولة  كومبيوتر  جهاز  االف   7 اىل 
القلم  رئيس  بتدريب  نقوم  نحن  البعض. 
والكاتب عىل الفرز عرب مناذج جاهزة. اما يف 
لجان القيد االبتدائية فسيكون الفرز الكرتونيا 
ثم  االرقام.  صحة  يف  للدقة  توخيا  ويدويا 
اىل  االبتدائية  القيد  لجان  النتائج من  تذهب 
النهائية.  النتائج  تصدر  العليا، وهناك  اللجان 
نحن نجهد لتكون النتائج رسيعة قدر االمكان، 
ان  واالهم  االقالم،  بوضع  مرهون  االمر  لكن 

تكون النتائج دقيقة ايضا.

■ بالنسبة اىل نتائج املغرتبني؟
السفارات  يف  االنتخابات  انتهاء  بعد   □
بيانا  القنصل  او  السفري  يرسل  والقنصليات 
بعدد الناخبني واملقرتعني وعدد اوراق االقرتاع 
املستندات  بقية  مع  الخاصة،  املغلفات  يف 
وزارة  عرب  لبنان  مرصف  اىل  االنتخابية، 
االقرتاع  عميلة  نهاية  يف  واملغرتبني.  الخارجية 
النيابية  االنتخابات  الجراء  املحدد  االحد  يوم 
يف لبنان، ترسل املغلفات اىل لجنة القيد العليا 
التي  نتائجها  وتوثيق  فرزها  لتتوىل  بريوت  يف 
ستعلن مع نتائج االنتخابات العامة يف لبنان. 
تراعى يف هذه العملية القواعد املنصوص عليها 
النقل  سالمة  خصوص  يف  االنتخاب  قانون  يف 
ومراقبة الفرز. كذلك الحال بالنسبة اىل نتائج 
اقالم اقرتاع املوظفني املرشفني عىل االنتخابات 
التي تجري يف 3 ايار. يعني ان النتائج ستصدر 

يف الوقت ذاته لكل املقرتعني.

معازل نموذجية وصناديق 
جديدة لعملية االقتراع

17 الف موظف للعملية 
االنتخابية يتم تدريبهم على 

اختصاصيني ايدي 

املديرة العامة للشؤون السياسية والالجئني فاتن يونس.


