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LEBANESE ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC ELECTIONS

بنانّية من أجل ديمقراطّية اإلنتخ
ّ
ابات تهدف الجمعّية الل

(LADE) 
ّ
ظم اإلنتخابّية واإلداري

ّ
ة لضمان اىل العمل عىل إصالح الن

د من ن
ُّ
مثيل، والتأك

ّ
سن الت

ُ
زاهة ُمختلف الُمشاركة الفّعالة وح

ن المرعّية العملّيات اإلنتخابّية وشفافّيتها ومراعاتها للقوان ي 
.اإلجراء والمعايت  الدولّية لديمقراطّية اإلنتخابات
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LEBANESE ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC ELECTIONS

 ن بالمشاركة السياسّية يضمن  جميع المواطني 
ّ
 ) حق

ً
 ترشحا

ً
اعا (.واقتر

 ةيؤّمن
ّ
ن كاف ن اللبنانّيي  مثيل بي 

ّ
ة وعدالة الت

ّ
.دق

 ن يؤّمن ن الناخبي  ي قيمة كلّ )المساواة بي 
ن
ي عدد مقاعد الدوائر، وف

ن
(. مقددالمساواة ف

 من الشخصيساهم 
ّ
ي الحد

ن
 من الخطاب الّسياسي المتدّصب وف

ّ
ي الحد

ن
ي الدملّية ف

ن
انّية ف

.اإلنتخابية

 دينامّية تغيت  بالحد األدنن يؤّمن .

 ي تحويل اإلنتخابات من يساهم
ن
امج " كارتصويت لألف"اىل " تصويت لألشخاص"ف وللتر
.السياسية

 من تأثت  الزبائنّية يساهم 
ّ
ي الحد

ن
السياسّيةف
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دتها الجمعّية لتقييم األنظمة اإلنتخابية
ّ
ي حد

المعايت  التر
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ميقاتيالنّظام اإلنتخابّي الُمقترح من قِبل حكومة الرئيس نجيب

 (1المادة )عضواً  134مجلس النواب منيتألّف

 (1المادة )إعتماد النظام النسبي

14 إضافة الى دائرة اقتراع ( + 1ملحق )دائرة للداخل 13= دائرة

(1ملحق )للمقيمين في الخارج 

 14و6عدد مقاعد الدوائر يتراوح بين

(51المادة )طقي لوائح إنتخابيّة ُمكتملة تُراعي التّوزيع الّطائفي والمنا

 (96المادة )الحّق بصوتَين تفضيليين لكل ناخب

 (97المادة )قاعدة الكسر األكبر لتوزيع األصوات المتبقّية

 جنسين كّل الئحة ان تُضم مرّشحاً واحداً على األقّل من ِكال العلى

(52المادة )

ح ان عدد المقاعد في كّل دائرة يتراو

مع 14و6بحسب هذا القانون بين 

ذي كوتّا مذهبيّة ومناطقيّة، األمر ال

يّة يضعف كثيراً من مفعول النسب

ام ويحّولها في عدد من األحيان الى نظ
.اكثري ُمبّطن

وجود قيد مناطقي إضافة الى القيد
.المذهبي

ائرة ال ترى الجمعيّة من داعٍ إلضافة د

عّدة خاّصة للمغتربين، وذلك ألسباب

أبرزها ان المغتربين مسّجلون في

ون قوائم الناخبين الحالية ويتمتّع

يس كغيرهم بحّق اإلقتراع والمطلوب ل

ن إستحداث مقاعد خاّصة لهم بل تأمي
.  آليات إلقتراعهم في الخارج

 ّظام اقّل الكوتّا الجندريّة بحسب هذا الن

ود بكثير مّما هو مطلوب فإشتراط وج

سين امرأة واحدة فقط ال يكفي أبداً لتح
.تمثيل النساء في البرلمان
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ّوات اللّبنانيّة، النّظام اإلنتخابّي الُمقترح من تيّار المستقبل، حزب الق

والحزب االشتراكي

 (1المادة )عضواً 128مجلس النّواب من يتألف

 (1المادة )النّظام الُمختلط إعتماد

 نائباً على 60نائباً على أساس النّظام األكثري وإنتخاب 68إنتخاب

(  1المادة )أساس النّظام النسبي 

26 (  25/2008الدوائر نفسها حسب قانون )دائرة على أساس األكثري

(ملحق)

6 سيم جبل محافظات تقليديّة مع تق)دوائر على أساس النّظام النسبي

(لبنان الى دائرتين

 10و2عدد مقاعد الدوائر في النظام األكثري بين يتراوح

 مقعداً 11و7عدد مقاعد الدائرة في الشّق النسبي بين يتراوح.

 (89ادة الم)بصوت تفضيلي لمرّشح واحد في النظام النسبي الحّق

 موحدةاعتماد ورقة اقتراع يتم

.قطفي اللّوائح الخاضعة للنّظام النّسبي ف% 20نسائيّة بنسبة كوتّا •

 ظان
ّ
ام الدوائر الُمطّبق عليها الن

ي هذا القانون ال تتس
ي فن اوى األكتر

فيها قيمة المقاعد وقيمة أصوات 
ي الدوائر ال

ه فن
ّ
، كما ان ن خاضدة الناخبي 

ي فان عدد المقاع سبر
ّ
د للنظام الن

ن ال  اوح بي   من دائرة 11والـ7يتر
ً
مقددا

ي 
ي ومناطقر اىل أخرى مع توزيــــع مذهبر

حة لهذه المقاعد يحّول النسبّية ا لُمقتر
ي ُمب نبمفاعيلها اىل نظام أكتر
ّ
.ط

 ي للصوت التفضيلي المُ ُيمكن
ح فن قتر

ح
ّ
ات هذا القانون ان ُيطيح بالمرش
اىلي 

ّ
ن وبالت  عن المرشحي 

ً
تكون ِعوضا

ي 
حات الفائزات فن

ّ
نسبة المرش

%.  20اإلنتخابات أقل بكثت  من 
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النّظام االنتخابّي الُمقترح من قبل حزب الكتائب

 (1المادة )عضواً 128مجلس النّواب من يتألف

 (1المادة )النّظام الُمختلط إعتماد

 نائباً على 60نائباً على أساس النّظام األكثري وإنتخاب 68إنتخاب

(  1المادة )أساس النّظام النسبي 

26 (  25/2008الدوائر نفسها حسب قانون )دائرة على أساس األكثري

(ملحق)

6 سيم جبل محافظات تقليديّة مع تق)دوائر على أساس النّظام النسبي

(لبنان الى دائرتين

 10و2عدد مقاعد الدوائر في النظام األكثري بين يتراوح

 مقعداً 11و7عدد مقاعد الدائرة في الشّق النسبي بين يتراوح.

 (89ادة الم)بصوت تفضيلي لمرّشح واحد في النظام النسبي الحّق

 اعتماد ورقة اقتراع موحدةيتم

 قطفي اللّوائح الخاضعة للنّظام النّسبي ف% 20نسائيّة بنسبة كوتّا.

 ظان
ّ
ام الدوائر الُمطّبق عليها الن

ي هذا القانون ال تتس
ي فن اوى األكتر

فيها قيمة المقاعد وقيمة أصوات 
ي الدوائر ال

ه فن
ّ
، كما ان ن خاضدة الناخبي 

ي فان عدد المقاع سبر
ّ
د للنظام الن

ن ال  اوح بي   من دائرة 11والـ7يتر
ً
مقددا

ي 
ي ومناطقر اىل أخرى مع توزيــــع مذهبر

حة لهذه المقاعد يحّول النسبّية ا لُمقتر
ي ُمب نبمفاعيلها اىل نظام أكتر
ّ
.ط

 ي للصوت التفضيلي المُ ُيمكن
ح فن قتر

ح
ّ
ات هذا القانون ان ُيطيح بالمرش
اىلي 

ّ
ن وبالت  عن المرشحي 

ً
تكون ِعوضا

ي 
حات الفائزات فن

ّ
نسبة المرش

%.20اإلنتخابات أقل بكثت  من 
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ونعمة أهلل النّظام االنتخابّي الُمقترح من قبل من النائبَين آالن عون

أبي نصر

 (1المادة )عضواً 128مجلس النّواب من يتألف

 (2المادة )النظام النسبي إعتماد

 (2المادة )تنتخب نُّوابها ( والمقصود هنا بالمذهب)طائفة كل

المذهب، دائرة انتخابية واحدة/، واألجدر القول الطائفةلبنان .

 لحالي المقاعد على الطوائف والمناطق وفقاً لقانون االنتخابات اتوزع

(2المادة )25/2008رقم 

 34-1عدد مقاعد الدوائر بين يتراوح

 (13المادة . )ىالمقاعد المتبقّية للوائح المؤّهلة صاحبة الكسر االعلتُمنح

 المؤهلة ابتداًء حال بقاء مقاعد بعد توزيع الُكسور فتوّزع على اللوائحفي

(13المادة . )من الالئحة األولى

 (3المادة )انتخابية ُمكتملة من طائفة واحدة لوائح

 (12المادة )بصوت تفضيلي لكل ناخب الحّق

 وجود لكوتا نسائيةال

 يرّسخ خنظام ّ ي
ي طائقن  انتخانر

ً
طابا
ي السياسة والمجتمع

 فن
ً
كما مذهبيا

خ ُيمكن لهكذا نظام أن َيزيد من ال شر
، وُيشجع المرشح ن ن المواطني  ن بي  ي 
ي م

ي الطائفية وفن
ا عل المزايدة فن

تقديم يمكنهم تقديمه لطوائفهم بدل
.برامج وطروحات وطنية

 ن ال يؤمن هذا النظام المساواة بي 
ن اذ تختلف قيمة صوت المواطني 
المواطن وقيمة المقدد بإختالف 

. المذهب المنتمي اليه
 ع

َ
هذا النظام عل الناخب انَيمن

ع  ألشخاص من غت  مذهبه أ و يقتر
ن مطروح من قبل مر  نامج مدي ّ ح لتر
ّ
ش

من خارج الطائفة مع بدض 
الناخبون المسلمون)االستثناءات 

ت الذين ينتمون اىل طوائف األقلي
ّ
ا
ي 
غت  الُمخّصص لها أّي مقدد فن

ي فيكون لكل منه م المجلس النيانر
اع لمن يختاروهم م ي اإلقتر

ن الحق فن
ن اىل أي ط ن الُمسلمي  حي 

ّ
ائفة المرش

ن إنتموا وأما الناخبون اليهود فيكو 
اع لمن يخت ي اإلقتر

 فن
ّ
اروهم لهم الحق

ن أو  ن الُمسلمي  حي 
ّ
من المرش

ن  (.المسيحيي 
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ّصة بقانون الهيئة الوطنيّة الخا"النّظام اإلنتخابّي الُمقترح من قبل 

بطرسالمعروفة بلجنة " االنتخابات النيابية

 (29المادة )نائباً 128مجلس النّواب من يتألّف

 (29مادة ال)وسبعون نائباً يتّم انتخابهم وفقا للنظام االكثري سبعة

 (29المادة )وخمسون نائبا يتم انتخابهم وفقا للنظام النسبي واحد

 ل لبنان الى مع تقسيم جب)الُمحافظات للنظام النسبي : اإلنتخابيةالدوائر

25/2008واألقضية لألكثري أي الدوائر نفسها حسب قانون ( دائرتين

(30المادة )

 10و2عدد مقاعد الدوائر في النظام األكثري بين يتراوح

 مقعدا11و6عدد مقاعد الدوائر في النظام النسبي بين يتراوح.

 ملة أو غير اللّوائح مفتوحة، ُمكت: الدوائر الخاِضعة للنظام النسبيفي

(63المادة )مكتملة 

 (109المادة )ي بصوتين تفضيليَّين لكل ناخب في النظام النسبالحّق

 للوائح الخاضعة لدوائر النظام النسبي % 30نسائيّة ال تقل عن كوتّا

(64المادة )

 
ّ
ظان

ّ
ام الدوائر المطّبق عليها الن

ي هذا القانون ال تتس
ي فن اوى األكتر

ي اىل ع
ّ
دم فيها قيمة المقاعد، وتؤد

ن بسبب النظام تمثيل جزء من الناخبي 
ي الُمدتمد .اإلنتخانر

 ي من هذا الأّما  النسبر
ّ
ي الشق

ظام فن
ّ
ن

 عدد مقاعد الدوائر اإلنتخابي
ّ
ة فإن

ن  اوح بي  ا مذهبّية11و6يتر
ّ
مع كوت

 
ً
ا من ومناطقّية مّما ُيضدف كثت 

ظام مفدول النسبّية ويحّولها اىل ن
ي تحت مسّم النسبّية .اكتر

 طيح لألصوات التفضيلّية أنيمكن
ُ
ت
ح
ّ
 عن المرش

ً
حات عوضا

ّ
ن بالمرش ي 

ىلي تكون نسبة المرشحا
ّ
ت وبالتا

ي اإلنتخابات أقّل ب
كثت  من الفائزات فن

30  .%
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ارودالنّظام اإلنتخابّي الُمقترح من قبل الوزير السابق زياد ب

 (1المادة )عضواً 128مجلس النّواب من يتألف

 (1المادة )النّظام النسبي إعتماد

15 11و6عدد مقاعد الدوائر يتراوح بين –( 1ملحق )دائرة انتخابية

.مقعدا

 وت تفضيلي بصوتَين تفضيليّين للمرشحين من جنس واحد، وصالحّق

(96المادة )لمرشح من جنس آخر 

 المادة . )المقاعد المتبقية للوائح المؤّهلة صاحبة الكسر األعلىتُمنح

103)

 (55المادة % )30الكوتا النسائية بنسبة ال تقّل عن إعتماد

 ي إن
حة فن عدد مقاعد الدوائر الُمقتر

ن  اوح بي  ي تتر
ظام البر

ّ
مقاعد 6هذا الن

 مع كوتا مذهبّية 11و
ً
مقددا

ي إضداف م
فدول ومناطقّية ُيساهم فن

ي بدض ا
لدوائر اىل النسبّية ويحّولها فن
ن
ّ
ي مبط . نظام اكتر
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تماعيّة العام الّنظام اإلنتخابّي الُمقترح من قبل الُكتلة القوميّة اإلج

1999

 عضواً 128مجلس النواب من يتألف

 النظام النسبي إعتماد

 دائرة انتخابيّة واحدة خارج القيد الطائفيلبنان

 لوائح ُمقفلةإعتماد

 ال يتعاقب ويُوجب أن. تأليف اللّوائح من لون ديني أو طائفي واحديُمنع

عد فيها مباشرة أسماء مرشحين من دين واحد، أو من طائفة واحدة، إال ب

ل إثنين أن يفصل بينهما على األقل ثالثة أسماء متعاقبة لمرّشحين ك

متعاقبين منهم من دين وطائفة ُمختلفين

 وجود لكوتا نسائيةال

 
ّ
ي غت  ان وع هذا القانون اإلنتخانر

ي مشر
طائقن

ي ظّل التجاذبا
ي لكنه فن ت وغت  مذهبر

م، يمكن السياسّية الطائفّية الحاصلة اليو 
ي  ي والمذهبر

بدل أن يقّوي الخطاب الطائقن
ي تطبيق ن

ظام إضدافه وتجربة الدراق فن
.ُمماثل خت  دليل عل ذلك

 امج بدل قد ي اىل تصويت للتر
ّ
يؤد

امج  األشخاص ولكن قد تكون هذه التر
ة طائفّية بإمتياز اذ قد يؤدي تطبيق ه مباشر
ي الحاىلي اىل تخ ويف بدد النظام اإلنتخانر
مواجهة لبدض الطوائف ورغبتها بالتجمع ل

.آثار هذا النظام عليها
 بتطبييرتبط 

ً
ن إعتماده دستوريا ق المادتي 

ط انش95و22 ي تشتر
اء من الدستور البر

ع ما مجلس شيوخ بدد تطبيق هذا النظام م
يحمله مجلس الشيوخ من عالمات 

ط. استفهام وأدوار للطوائف اتخاذ كما تشتر
فية اإلجراءات المالئمة لتحقيق إلغاء الطائ

يل هيئة السياسّية وفق خطة مرحلّية وتشك
م وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تض

إضافة اىل رئيس مجلس النواب ورئيس
كرّية مجلس الوزراء شخصّيات سياسّية وف

.واجتماعّية
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النّظام اإلنتخابّي الُمقترح من قبل من الرئيس نبيه بري

 عضواً 128مجلس النّواب من يتألف

 (1المادة )النظام المختلط إعتماد

 نائباً على 64نائباً على أساس النّظام األكثري وإنتخاب 64إنتخاب

(  1المادة )أساس النّظام النسبي 

26 25/2008دائرة للنظام األكثري أي الدوائر نفسها حسب قانون

(الملحق)(تقسيم جبل لبنان الى دائرتين)محافظات للنظام النسبي 6و

 10و2عدد مقاعد الدوائر في النظام األكثري بين يتراوح

 14و8عدد مقاعد الدوائر في النظام النسي بين يتراوح

 وجود لكوتا نسائيةال

 الدوائر المطّبق عليها النظامان
ي هذا القانون ال تتس

ي فن اوى االكتر
فيها قيمة المقاعد وقيمة أصوات 

ن  اخبي 
ّ
.الن

 
ّ
ظام عدد مقاعد الدوائر التابدة للنان

ن ال  اوح بي  ي يتر  14وال8النسبر
ً
مقددا

ي لهذه
ي ومناطقر مع توزيــــع مذهبر

حة المقاعد ما يحّول النسبية الُمق تر
ي مبط .نبمفاعيلها غل نظام أكتر
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النّظام اإلنتخابّي الُمقترح من قبل الرابطة المارونيّة

 عضواً 128مجلس النواب من يتألف
One Person One Vote
 الصوت المحدود أي يملك الناخب أكثر من صوت واحد، ولكنإعتماد

.خابيّةبعدد يقّل عن عدد الُممثّلين الُمنتَخبين عن الدائرة اإلنت

 25/2008نفسها حسب قانون الدوائر.

 10و2عدد مقاعد الدوائر في النظام األكثري بين يتراوح.

 اإلنتخابيّة المقعد المخّصص للطائفة المارونيّة من دائرة طرابلسيُنقل

مقعد الى دائرة البترون، كما يُنقل كل من مقعد الطائفة اإلنجيليّة و

يث يُضاف األقليّات من الدائرة الثالثة في بيروت الى الدائرة األولى بح

.هذان المقعدان الى المقاعد العائدة لهذه األخيرة

 دئرة 11)صوت واحد للناخب  : مقاعد3-1التي تضّم بين الدوائر

زغرتا، بشّري، الكورة، البترون، جبيل،: ضمن هذه المجموعة وهي

(.ةالضنيّ -صيدا، الزهراني، جّزين، بنت جبيل، النبطيّة، المنية

 7)صوتان على األكثر للناخب : مقاعد6-4الدوائر التي تضّم بين

بيروت الثانية، صور، كسروان، بعبدا،: دوائر ضمن هذه المجموعة

(.راشيّا-مرجعيون، البقاع الغربي-عاليه، حاصبيّا

 ثالث أصوات على األكثر للناخب : مقاعد10-7الدوائر التي تضّم بين

بيروت األولى، بيروت الثالثة، : ضمن هذه المجموعة : دوائر8)

(الهرمل، زحلة-طرابلس، عّكار، المتن الشمالي، الّشوف، بعلبك

 وجود لكوتا نسائيةال

 ظامقد
ّ
انتشار ينتج عن تطبيق هذا الن

اء األصوات وإرتفاع ح دة لسياسة شر
ون اىل الزبائنية بحيث يدمد الُمرشح

اء والءات مجموعات  محاوالت لشر
، فبالتاىلي يُ 

ن صبح محددة من الناخبي 
اع للشخص أكتر منه اإلقتر  اع اإلقتر

ي  نامج اإلنتخانر .للتر

 ظام أن يؤدي اىل ُيمكن
ّ
لهذا الن

ة، إنقسامات داخل األحزاب السياسيّ 
حي الحزب الواحد 

ّ
إذ إن مرش

افة اىل يتنافسون فيما بينهم، باإلض
حي األحزاب األخرى

ّ
.  منافسة مرش

 ه  االفضل عند اعتماد نظام مشابمن
ة مق .اعدتكبت  الدوائر ألكتر من عشر
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25/2008القانون 

 عضواً 128مجلس النّواب من يتألف

 الدوائر على أساس األقضية وليس المحافظاتتقسيم

26دائرة انتخابية

 النّظام األكثرياعتماد

 دوائر3بيروت الى تقسيم

 10و2عدد مقاعد الدوائر بين يتراوح

 بعلبك مع قضائي مرجعيون مع حاصبيّا، البقاع الغربي مع راشيّا، ودمج

الهرمل، فصل صيدا عن قرى صيدا، 

 وجود لكوتا نسائيّةال

 ي عدم
ن فن ن اللبنانّيي  قيمة مساواة بي 

.الصوت

 اوح عدد ي كل دائرة يتر
المقاعد فن

ن  مع 10و2بحسب هذا القانون بي 
كوتا مذهبية ومناطقّية كما انه ال 
ي الدوائر المدتمدة قي

مة تتساوى فن
ي اىل عدم تمثيل ج

ّ
زء المقاعد، وتؤد

ظام اإلن
ّ
ن بسبب الن ي من الناخبي  .تخانر

 ال 
ّ
ها األدنن يؤّمن دينامّية تغيت  بحد

دة وُيصّدب عل المجموعات الجدي
لمان .الدخول اىل التر

 مثيلال
ّ
ة وعدالة الت

ّ
.يؤّمن دق
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http://www.elections.gov.lb/

