مشروع قانون االنتخابات النيابية

الفصل األول :في نظام اإلقتراع وعدد النواب والدوائر االنتخابية
المادة :1

في نظام االقتراع وعدد النواب

يتألف مجلس النواب من ماية واربعة وثالثون عضواً تكون مدة واليتهم أربع سنوات ،ينتخبون
على أساس النظام النسبي ،ويكون اإلقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة.

المادة :2

في المقاعد النيابية والدوائر االنتخابية

أ – يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر االنتخابية وفق الجدول
المرفق بهذا القانون (الملحق رقم  )1ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها ،ويعتبر الجدول
جزءاً ال يتج أز من هذا القانون.

ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة االنتخابية على اختالف طوائفهم للمرشحين عن تلك
الدائرة.

الفصل الثاني :في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً
المادة : 3

في حق االقتراع

اء أكان مقيماً أم غير مقيم على
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سو ً
األراضي اللبنانية ،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حاالت عدم
االهلية المنصوص عليها في هذا القانون ،أن يمارس حقه في االقتراع.
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المادة :4

في الحرمان من حق االقتراع

يحرم من ممارسة حق االقتراع:

 -1األشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
 -2األشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.

 -3األشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل ،وذلك لحين إنقضائه.
 -4األشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
 -5األشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة اآلتية :السرقة ،االحتيال ،سوء
اإلئتمان ،االختالس ،الرشوة ،اليمين الكاذبة ،االغتصاب ،التهويل ،التزوير ،استعمال
المزور ،شهادة الزور ،الجرائم المخلة باألخالق العامة المنصوص عليها في الباب
السابع من قانون العقوبات ،الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها واالتجار
بها.
 -6األشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.

 -7األشخاص الذين أعلن إفالسهم إحتيالياً ،أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص
عليها في المواد من  686الى  668من قانون العقوبات.

 -8األشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من  326الى 334
من قانون العقوبات.
ال يستعيد االشخاص المبينون أعاله حق االقتراع إال بعد إعادة اعتبارهم.

المادة :5

في اقتراع و ترشيح المجنس

ال يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح لالنتخابات إال بعد انقضاء عشر سنوات على

تنفيذ مرسوم تجنيسه.
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المادة :6

في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي

ال يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إال من كان لبنانياً أتم الخامسة والعشرين من العمر،

مقيداً في قائمة الناخبين ،متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة :7

في عدم األهلية للترشيح

 –1ال يجوز لألشخاص المذكورين أدناه ،أن يترشحوا خالل مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم،

وخالل المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقاالتهم وفقاً لما يأتي:

اء أكانوا في القضاء
أ– أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سو ً
العدلي أو اإلداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي ،إال إذا تقدموا باستقاالتهم

وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم ،قبل سنتين على األقل من تاريخ انتهاء والية المجلس.
ب– الموظفون من الفئتين األولى والثانية ،إال إذا تقدموا باستقاالتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم
قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء والية المجلس النيابي.

ج-ال يجوز أن يترشـح لعضـوية مجلـس النـواب العسـكريون علـى اخـتالف الرتـب سـواء أكـانوا مـن
الجيش أم من قوى األمن الداخلي واألمن العـام وأمـن الدولـة والضـابطة الجمركيـة وشـرطة مجلـس
النـواب ومــن هــم فــي حكمهــم ،اال بعــد احــالتهم علــى التقاعــد أو التقــدم باســتقالتهم قبــل ســتة أشــهر
على األقل من تاريخ انتهاء والية المجلس النيابي.
د– رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات
االقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون ،إال
إذا تقدموا باستقاالتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء

والية المجلس النيابي.
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هـ– رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات ،إال إذا تقدموا باستقاالتهم
وفقاً ألحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ
انتهاء والية المجلس النيابي.

 –2خالفاً ألي نص آخر تعتبر اإلستقالة لألسباب المذكورة أعاله مقبولة حكماً من تاريخ

تقديمها الى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.

 –3ي ستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في مالك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون
لديها أو المتعاقدون معها.

الفصل الثالث :في االشراف على االنتخابات النيابية

المادة :8

في هيئة االشراف على االنتخابات النيابية

تنشأ هيئة تسمى «هيئة اإلشراف على االنتخابات النيابية» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة».
تمارس الهيئة االشراف على االنتخابات العامة وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة
مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم «الوزير» .يواكب الوزير

أعمال الهيئة ،ويحدد مقرها ،ويعود له أن يحضر اجتماعاتها عند االقتضاء ،فيترأس هذه
االجتماعات دون أن يشارك في التصويت.
المادة :9

في تأليف الهيئة

-1تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقا لما يأتي:

أ -قاض عدلي متقاعد مارس مهاماً قضائية مدة  22سنة علـى األقـل ،يختـار مـن بـين ثالثـة
أسماء يرشحهم مجلس القضاء األعلى.
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ب -قاض اداري متقاعد مارس مهاماً قضائية مدة  22سنة على األقل ،يختار من بين

ثالثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.

ج -قاض مالي متقاعد مارس مهاماً قضائية مدة  22سنة على األقل ،يختار من بين ثالثة
أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.

د -نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثالثة نقباء سابقين أو عضو مجلس نقابة يختار
من بين ثالثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).

ه -نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثالثة نقباء سابقين أو عضو مجلس نقابة يختار
من بين ثالثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).

و -ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثالثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).

ز -ممثل عن المجلس الوطني لإلعالم يختار من بين ثالثة يرشحهم المجلس الوطني
لالعالم(عضواً).

ح -ممثل عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين يختار من بين ثالثة ترشحهم النقابة (عضواً).

ط -عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة باالنتخابات (بما فيه
إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها).

ي -ممثــل عــن هيئــات المجتمــع المــدني ،التــي تت ـوافر فيهــا الشــروط المنصــوص عليهــا فــي
المـادة  16مـن هــذا القـانون ،يختــار مـن بـين ثالثــة مـن ذوي الخبـرة فــي االنتخابـات يرشــحون
من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً آللية يضعها الوزير.
 -2يراعى تمثيل الجنسين في اختيـار المرشـحين المشـار الـيهم فـي النقـاط الـواردة أعـاله لعضـوية
الهيئة.
-3يت ـرأس الهيئــة القاضــي األكبــر ســناً بــين القاضــيين العــدلي واالداري ،ويكــون القاض ـي الثــاني

حكماً نائباً أوالً للرئيس ،والقاضي المالي نائباً ثانياً للرئيس.

-4يمكن للهيئة ان تسـتعين عنـد الضـرورة بأصـحاب الخبـرة الواسـعة فـي االختصاصـات المرتبطـة
باالنتخابات وشؤونها.
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-5يعتب ـر اف ـراد الهيئــة التعليميــة فــي مــالك الجامعــة اللبنانيــة او المتفرغ ـون لــديها او المتعاقــدون
معها ،أعضاء الهيئة ،بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم عند انتهـاء واليـتهم فـي الهيئـة
وتحسب لهم فترة عملهم فيها بمثابـة خدمـة فعليـة ويحتفظـون بحقهـم فـي القـدم المؤهـل للتـدرج وفـي
معاش التقاعد أو تعويض الصرف.
المادة : 10

في تعيين الهيئة وواليتها

يعين األعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
تبدأ والية أعضاء الهيئة قبل سنة من انتهاء والية المجلس النيابي وتنتهي بعد ثالثة أشهر من
تاريخ إتمام االنتخابات النيابية.
المادة : 11

في الشغور

في حال شغور مركز أحد األعضاء ألي سبب ،تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة
األمر خالل أسبوع إلى «الوزير» ألخذ العلم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعيين البديل.
يعي ن العضو البديل خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم ،بالطريقة ذاتها
التي جرى فيها تعيين العضو األصيل وللمدة المتبقية من واليته.
المادة : 12

القـسـم
في
َ

يقسم اعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم ،أمام رئيس الجمهورية ،خالل مهلة أقصاها خمسة
عشر يوما من تاريخ تعيينهم ،اليمين اآلتي نصه:

"أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي في هيئة االشراف على الحملة االنتخابية بكل أمانة وتجرد

واخالص واستقالل وأحرص على التقيد تقيداً مطلقاً بالقوانين واالنظمة وال سيما تلك التي ترعى
االنتخابات النيابية ،تأميناً لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".
المادة :13

في النظام الداخلي
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تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد واألصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً
ألحكام هذا القانون ،بمهلة شهر من تاريخ تعيين أعضائها.

يتم التصديق على هذا النظام بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خالل مهلة خمسة عشر يوماً من

تاريخ إيداعه.
المادة :14

في التمانع

أ -ال يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة او عضوية الو ازرة او
مجلس النواب ،رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو
أية وظيفة ذات طابع عام ،باستثناء افراد الهيئة التعليمية في مالك الجامعة اللبنانية او
المتفرغين لديها او المتعاقدين معهـا ،باالضافة الى حاالت التمانـع الـواردة في الفقرتيـن د و هـ
من المادة السابعة من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة  127من هذا القانون كما ال
يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها والترشيح لالنتخابات النيابية .
ب -اذا عين عضوا في الهيئة احد االشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعاله ،فعليه ان يختار
ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته واال يعتبر مقاال حكما من عضوية الهيئة.
المادة :15

في األعمال المحظورة

ال يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة ،خالل مدة واليتهم ،القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام
الهيئة وحيادها.
يلتزم الرئيس واألعضاء طوال فترة عمل الهيئة ،بوجوب االمتناع عن إلقاء أي محاضرة أو
المشاركة في أي ندوة بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا باالنتخابات اال بتفويض من
الهيئة.
تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا
القانون ،وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة ،مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا ألحكام
نظامها الداخلي ،على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.
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المادة :16

في المالحقة الجزائية

ال يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد األعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي

بحقه ،أو القبض عليه طوال مدة واليته ألفعال تتعلق بعمله في الهيئة .كما ال يجوز اتخاذ أي
قرار بالتوقيف االحتياطي بحق أعضاء الهيئة ألفعال ال تتعلق بعملهم في الهيئة ،ما خال الجرم
المشهود.
بناء على مذكرة من
يقدم وزير العدل طلب اإلذن بالمالحقة أو اتخاذ اإلجراء القانوني المالئم ً
النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه ،وعلى خالصة
األدلة التي تبرر المالحقة واتخاذ اإلجراءات الجزائية الالزمة.
يقدم طلب اإلذن بالمالحقة إلى الوزير ،وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد
االستماع إلى العضو المعني ،دون أن يشترك في التصويت ،وتصدر الهيئة قرارها بالمالحقة
باألكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير للمصادقة.

المادة :17

في تعويضات الهيئة

يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً طيلة مدة والية الهيئة.

تحدد التعويضات لرئيس وأعضاء الهيئة ،بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح

الوزير.

المادة :18

في مهام الهيئة

تتولى الهيئة المهام والصالحيات اآلتية:
 .1اصدار الق اررات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع االقتراحات التي تراها مناسبة
الى الوزير .
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 .2تلقي طلبات وسـائل االعـالم المرئيـة والمسـموعة والمقـروءة وااللكترونيـة الراغبـة بالمشـاركة
في تغطية عملية االقتراع والفرز وتسليمها التصـاريح الالزمـة لـذلك ،ووضـع قواعـد سـلوك
للتغطية االعالمية.
 .3تلقي طلبات وسائل االعـالن الخاصـة المقـروءة والمرئيـة والمسـموعة الراغبـة فـي المشـاركة
في االعالن االنتخابي المدفوع األجر وفقا الحكام هذا القانون.
 .4م ارقبة تقيد اللوائح ووسائل اإلعالم على اختالفها بـالقوانين واألنظمـة التـي ترعـى المنافسـة
االنتخابية وفقا ألحكام هذا القانون.
 .5تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطالع الرأي وكذلك نشـر او بـ

او توزيـع النتـائ

أثناء الحملة االنتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت االنتخابي.
 .6استالم الكشـوفات الماليـة العائـدة للحمـالت االنتخابيـة والتـدقيق فيهـا خـالل مهلـة شـهر مـن
تاريخ اجراء االنتخابات.
 .7تلق ــي طلب ــات تس ــجيل المفوض ــين الم ــاليين ع ــن الحمل ــة االنتخابي ــة لك ــل مرش ــح وتس ــليمه
ايصاال بذلك.
 .8ممارسة الرقابة على اإلنفاق االنتخابي وفقا ألحكام هذا القانون.
 .6قبــول ودرس طلبــات الم ـراقبين االنتخــابيين المحليــين والــدوليين ومــنحهم التصــاريح ووضــع
قواعد سلوك لهم.
 .12نشر الثقافة االنتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطيـة بالوسـائل المتاحـة
كافة.
 .11تلقــي الشــكاوى فــي القضــايا المتعلقــة بمهامهــا والفصــل بهــا ،ويعــود لهــا أن تتحــرك عف ـواً
عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.

تقدم الهيئة تقري ار بأعمالها مع انتهاء واليتها وتحيله الى الوزير الذي بدوره يرفعه إلى كل مـن
رئاسة الجمهورية ،رئاسـة مجلـس النـواب ورئاسـة مجلـس الـوزراء ،وينشـر هـذا التقريـر فـي الجريـدة
الرسمية.
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المادة :19

في مراقبة االنتخابات

أ -يحق لهيئات المجتمع المدني ذات االختصاص ،تحت اشراف الهيئة ،مواكبة االنتخابات
ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط اآلتية مجتمعة:
 أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية ،حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنة على األقلمن موعد تقديم الطلب الى الهيئة.
 أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي ،وأن ال تضم في هيئتها اإلدارية أيمرشح لالنتخابات.
 أن ينص نظامها األساسي ،قبل سنة على األقل ،على أهداف ترتبط بالديمقراطية أوبحقوق اإلنسان أو باالنتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
 أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصوال لدى المراجع الرسميةذات االختصاص مئة منتسب على األقل بتاريخ تقديم الطلب.
 أن تلتزم هيئتها اإلدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.تدرس الهيئة طلبات االعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعاله ،ويعود لها أن تقبل
الطلب أو ترفضه وفي حال قبول الطلب ،تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة االنتخابات ومراقبة
مجرياتها بق اررات تصدر عنها قبل موعد االنتخابات بشهر على األقل.

ب -تدرس الهيئة طلبات الهيئات األجنبية المعنية باالنتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة
العملية االنتخابية وفقا لشروط تحددها في حينه.

المادة :20

في ق اررات الهيئة

ال تكـون إجتماعــات الهيئـة قانونيــة اال بحضـور ســبعة أعضـاء علــى األقـل  ،وتتخــذ قـ اررات الهيئــة
باألكثريــة المطلقــة مــن األعضــاء الــذين يؤلفونهــا قانونـاً ،وتخضــع ق ارراتهــا لالســتئناف أمــام مجلــس
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شـورى الدولـة فـي مهلـة ثالثـة أيـام مـن تــاريخ إبالغهـا أو نشـرها ،علـى أن يبـت بهـا مجلـس شــورى
الدولة في مهلة ثالثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.
المادة : 21

في تفويض الصالحيات

يجوز للهيئة أن تفوض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض صالحياتها كما لها
أن تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.

ويحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صالحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.

المادة : 22

في جهاز الهيئة االداري وموازنتها

بناء القتراح
أ -تحدد انظمة الهيئة المالية واالدارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ً
وزير الداخلية والبلديات المبني على اقتراح الهيئة .

ب -يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب االختصاص
لمؤازرتها في أداء مهامها .كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين
العاملين في اإلدارات والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات تحدد من
بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات
الوزير .يتم هذا اإللحاق بقرار من الوزير المختص ً
المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة االلحاق .
بناء على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة و ازرة الداخلية
جُ -يخصص ً
والبلديات .
د -يستمر الجهاز االداري بالعمل حتى انتهاء والية الهيئة .

الفصل الرابع :في األعمال التحضيرية والقوائم االنتخابية
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المادة : 23

في القيد في القوائم االنتخابية

يكون القيد في القوائم االنتخابية الزاميا للناخبين المقيمين وغير المقيمين ،وال يقيد أي شخص اال
في قائمة واحدة ،تحت طائلة تطبيق احكام المادة  461من قانون العقوبات.
المادة :24

في ديمومة القوائم االنتخابية وتعديلها

المادة :25

في ناخبي القوائم االنتخابية

تعتبر القوائم االنتخابية دائمة ،اال انه يعاد النظر فيها دوريا ،وفقا الحكام هذا القانون.

تض ــع المديري ــة العام ــة لألحـ ـوال الشخص ــية لك ــل دائـ ـرة انتخابي ــة قـ ـوائم انتخابي ــة ممكنن ــة بأس ــماء
النــاخبين وفق ـا لســجالت االح ـوال الشخصــية ،وتتضــمن هــذه الق ـوائم أســماء جميــع النــاخبين الــذين
بلغ ــت م ــدة قي ــدهم ف ــي ال ــدائرة االنتخابي ــة س ــنة عل ــى االق ــل بت ــاريخ ب ــدء إع ــادة الت ــدقيق ب ــالقوائم
االنتخابية ،أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.
المادة :26

في تدوينات القوائم

تتضمن القوائم االنتخابية بصورة الزامية :اإلسم الثالثي لكـل ناخـب واسـم والدتـه ،ورقـم سـجله كمـا
هو وارد في سجالت االحوال الشخصية وجنسه وتاريخ والدتـه ومذهبـه .وتخصـص فـي كـل قائمـة
خانـة خاصـة تسـجل فيهـا ،عنــد االقتضـاء ،التعـديالت التـي تطـ أر علـى القيـود تصـحيحاً أو تبــديالً،
مع ذكر مستندها القانوني.

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء االشخاص الذين مضى على تاريخ والدتهم مئة سنة

وأكثر.

كما تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء األشخاص غير المدرجة سنة والدتهم.

ال يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العالقة يتقدم به إلى الو ازرة ضمن

مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم االنتخابية.
المادة :27

في موجبات دوائر النفوس
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يتوجب على رؤساء دوائر وأقالم النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا الى المديرية العامة
لألحوال الشخصية ،بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون االول ،لوائح أولية
تتضمن أسماء االشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم
االنتخابية ،وأسماء االشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم
االنتخابية ،وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت أسماؤهم من سجالت االحوال
الشخصية الي سبب كان.
المادة :28

في موجبات دائرة السجل العدلي

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة لألحواال
الشخصية ،سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون االول ،الئحة باسماء
االشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق االقتراع وفقا الحكام
المادة  4من هذا القانون.
المادة : 29

في موجبات المحاكم العدلية

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة لألحوال الشخصية ،سنوياً ،بين

العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون االول ،الئحة باالحكام النهائية الصادرة عنها

في الجرائم المنصوص عليها في المادة  4من هذا القانون.
المادة : 30

في تنقيح القوائم االنتخابية

تقوم المديرية العامة لألحوال الشخصية بتنقيح القوائم االنتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع
المذكورة في المواد السابقة ،بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقال خاصا تدون فيه اسباب التنقيح ،وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى
اخرى .وفي حالة النقل  ،يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
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ال يعتــد ،الجــل تطبيــق هــذا القــانون ،بـأي نقــل اختيــاري لقيــد النفــوس اذا حصــل خــالل الســنة التــي
تســبق تــاريخ بــدء اعــادة التــدقيق بــالقوائم االنتخابيــة .ال يعتبــر اختياري ـاً نقــل القيــد بســبب الــزواج.

ويحق للزوجة االنتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خالل السنة المذكورة أعاله.
المادة :31

في نشر القوائم وتعميمها

قبــل االول مــن شــباط مــن كــل ســنة ،ترســل المديريــة العامــة لألحـوال الشخصــية نســخاً عــن القـوائم
االنتخابيــة األوليــة الــى البلــديات والــى المختــارين والــى م اركــز المحافظــات واالقضــية وذلــك بهــدف

نشرها وتعميمها ،تسهيالً للتنقيح النهائي ،على أن يستلم المرسـل الـيهم هـذه القـوائم قبـل االول مـن
شباط كحد أقصى كي يدعو الناخبين لالطالع عليها ،وكي يقومـوا بتنقيحهـا وفـق مـا يتـوفر لـديهم
من معلومات موثقة.
المادة : 32

في االعالن عن القوائم في وسائل االعالم

تعلن و ازرة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ،بين االول
من شباط والعاشر من آذار ،عن جهوز القوائم االنتخابية ،وتدعو الناخبين الى االطالع عليها.
ولهذه الغاية ايضا ،يتوجب على الو ازرة ان تنشر القوائم االنتخابية االولية ،ضمن المهلة ذاتها،
على صفحتها على الشبكة االلكترونية ) (Websiteوتصدر اق ارصا مدمجة تتضمنها .ويحق
الي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الو ازرة.
المادة : 33

في تصحيح القوائم

 -1يحــق لكـل ذي مصــلحة أن يقــدم ،اعتبــا اًر مــن االول مــن شــباط مــن كــل ســنة ،إلــى لجنــة القيــد
المختصــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون ،طلب ـاً يرمــي إلــى تصــحيح أي خلــل يتعلــق بــه فــي
القوائم االنتخابية ،كأن يكون سـقط قيـده أو وقـع غلـط فـي إسـمه بسـبب اإلهمـال أو الخطـأ المـادي

أو أي سبب آخر.
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يقــدم اســتدعاء التصــحيح إلــى لجنــة القيــد ضــمن مهلــة تنتهــي فــي االول مــن آذار مــن الســنة ذاتهــا
علــى أن يكــون مرفق ـاً بالمســتندات واألدلــة التــي تؤيــد صــحة طلبــه ،ويكــون الطلــب معفي ـاً مــن أي

رسم.

ـهر
يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسـماء سـقط قيـدها ،سـجالً عـدلياً اليتجـاوز تاريخـه ش اً
واحداً.

 -2كمــا يحــق لكــل ناخــب مقيــد فــي إحــدى القـوائم االنتخابيــة أن يطلــب مــن لجنــة القيــد المختصــة
شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خالفاً للقانون.

ولكــل مــن المحــافظ والقائمقــام والمختــار المخــتص أن يمــارس هــذا الحــق ،وذلــك خــالل مــدة الشــهر
التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
 -3يحق للناخبين غير المقيمين على االراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص
عليها في الفقرتين االولى والثانية من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في
الخارج التي تحيلها فو ار الى المديرية العامة لالحوال الشخصية بواسطة و ازرة الخارجية
والمغتربين.
تقوم المديرية العامة لالحوال الشخصية بدورها باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة
الجراء المقتضى.
المادة :34

في تجميد القوائم االنتخابية

ت ارعـ ـ ـ ــي المديريـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة لالح ـ ـ ـ ـوال الشخصـ ـ ـ ــية لـ ـ ـ ــدى اعـ ـ ـ ــداد الق ـ ـ ـ ـوائم االنتخابيـ ـ ـ ــة النهائيـ ـ ـ ــة
عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجم ـ ــد القائم ـ ــة االنتخابي ـ ــة ف ـ ــي الثالث ـ ــين م ـ ــن آذار م ـ ــن ك ـ ــل س ـ ــنة وتبق ـ ــى نافـ ـ ـذة حت ـ ــى الثالث ـ ــين
من آذار من السنة التي تليها.
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يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة لألحوال
الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين العتمادها في أية انتخابات تجري
خالل المهلة التي تبدأ من 32آذار ولغاية  32آذار من السنة التي تليها.

المادة :35

في لجان القيد االبتدائية

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.

تت ــالف ك ــل لجن ــة قي ــد م ــن ق ــاض ع ــدلي أو اداري عام ــل رئيسـ ـاً ،وم ــن أح ــد رؤس ــاء أو أعض ــاء
مجالس البلديات في الدائرة االنتخابية ،ومن موظف من األحوال الشخصية عضوين.

يلحــق بكــل لجنــة قيــد موظــف أو أكثــر مــن مــوظفي األح ـوال الشخصــية بق ـرار مــن وزيــر الداخليــة
والبلديات.
المادة :36

في مهام لجان القيد االبتدائية

تتولى لجنة القيد االبتدائية المهمات اآلتية:
 -1النظر في طلبات التصحيح على القوائم االنتخابية وفقاً الحكام هذا القانون واصدار الق اررات

بشأنها خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح ،وابالغها الى اصحاب
العالقة والى المديرية العامة لالحوال الشخصية .تكون هذه الق اررات قابلة لالستئناف امام
لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها الحقاً في هذا القانون ،ضمن مهلة ثالثة ايام من

تبليغها باستدعاء يعفى من اي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.

 -2استالم صناديق االقتراع فور اقفال اقالم االقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ
الق اررات المناسبة بشأنها.
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 -3فرز االصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل الئحة وكل مرشح
ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.
المادة : 37

في لجان القيد العليا

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا أو أكثر لمدة دورة انتخابية واحدة.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف أو رئيس
غرفة في مجلس شورى الدولة ،رئيساً ،ومن قاض عدلي أو إداري عامل ،ومن مفتش من
التفتيش المركزي عضوين ،ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية

العامة لالحوال الشخصية مقر اًر.
المادة : 38

في مهام لجان القيد العليا

تتولى لجنة القيد العليا المهمات اآلتية:
 -1النظر في طلبات استئناف ق اررات لجان القيد والبت بها قبل السادس من شهر آذار من كل
سنة ضمناً.

 -2استالم محاضر النتائ الصادرة عن جميع لجان القيد االبتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة
والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع االصوات وتنظيم جداول
عامة بالنتائ

التي نالتها كل الئحة وكل مرشح ضمن هذه االخيرة ورفعها فو ار الى وزير

الداخلية والبلديات بواسطة المحافظ او من ينتدبه.
 -3تبلغ اللجنة نتائ عملها الى هيئة االشراف على االنتخابات النيابية .
المادة : 39

في والية لجان القيد

يعين رؤساء لجان القيد العليا واالبتدائية واعضاؤها ومقرروها ،لدورة انتخابية واحدة قبل االول
من شباط من السنة التي ستجري فيها االنتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على
اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
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المادة :40

في موعد االنتخابات

تجري االنتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر االنتخابية وذلك خالل الستين يوماً التي
تسبق انتهاء والية مجلس النواب ،باستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس المذكور ،حي

تجري

االنتخابات خالل الثالثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.
اما بالنسبة لموعد االنتخابات لدائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج فيحدد بقرار من وزير الداخلية
والبلديات بالتنسيق مع وزير الخارجية و المغتربين.
المادة :41

في دعوة الهيئات الناخبة

تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا
المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على االقل.
المادة :42

في االنتخابات الفرعية

 -1أ -اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او االستقالة او ابطال النيابة
او الي سبب آخر ،تجري االنتخابات لملء المقعد الشاغر خالل شهرين من تاريخ
الشغور ،أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة ،في الجريدة
الرسمية.
ال يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر االخيرة قبل انتهاء والية
المجلس.
ب -تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية .وتكون المهلة بين تاريخ
نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثالثين يوما على االقل.
ج -يقفل باب الترشيح لالنتخابات النيابية الفرعية قبل  15يوما على األقل من الموعد
المحدد لالنتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل  12ايام على االقل من موعد
االنتخاب.
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د -تجري االنتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة االنتخابية العائد لها
هذا المقعد ،وفقاً لنظام االقتراع االكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز االقتراع ضمن هذه
الدائرة بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

هـ -يشترك في عملية االقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في
االقتراع على االراضي اللبنانية.
و -ال يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجل نيابة من حل محله.
ز -خالفـ ـاً ألحك ــام الفقـ ـرة (ج) م ــن احك ــام الم ــادة الس ــابعة م ــن ه ــذا الق ــانون ،يج ــوز ترش ــيح

األشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعليـاً عـن وظـائفهم خـالل خمسـة عشـر يومـاً

تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

ح -تطبـ ــق اسـ ــتثنائيا أحكـ ــام القـ ــانون رقـ ــم  25تـ ــاريخ  2228-12-8المتعلـ ــق باالنتخابـ ــات
النيابية على أحكام هذه المادة.
 -2اذا شــغر أي مقعــد مــن مقاعــد مجلــس النـواب فــي دائـرة اللبنــانيين المقيمــين فــي الخــارج بســبب
الوف ــاة او االس ــتقالة أو ابط ــال النياب ــة أو ألي س ــبب آخ ــر  ،يع ــين رئ ــيس الجمهوري ــة خلفـ ـاً لم ــلء

المقعــد الشــاغر مــن ذات الطائفــة الكمــال الواليــة وذلــك خــالل مهلــة شــهر مــن تــاريخ الشــغور  ،أو
من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال النيابة في الجريدة الرسمية .
ال يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر األخيرة قبل انتهاء والية المجلس.
المادة :43

في الترشيح عن الدائرة االنتخابية

يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي ،أن يرشح نفسه عـن أي قضـاء

ودائرة ،غير أنه ال يجوز ألحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.

المادة :44

في طلبات الترشيح

على كل من يرشح نفسه لالنتخابات النيابية العامة أن يقدم:
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 .1تصريحاً إلى و ازرة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين
موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً ألنموذج تضعه هذه

األخيرة ويتضمن:

 اسم المرشح الثالثي تحديد المقعد والقضاء والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها . 2يرفق ربطاً بالتصريح المستندات اآلتية:

شهر واحداً
 اخراج قيد افرادي ال يتجاوز تاريخه اً -سجل عدلي ال يتجاوز تاريخه شه اًر واحداً.

 صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار. إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ماليين ليرةلبنانية.
 شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة االنتخابية المنصوص عليه في هذا القانون،يتضمن اسم المفوض المالي المكلف بتحريك هذا الحساب.
 نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف األحوالالشخصية مقرر لجنة القيد االبتدائية في الدائرة المعنية.
 تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم(المفوض المالي) ومدققالحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة االشراف على االنتخابات النيابية.
 تعهد أمام الكاتب العدل يعطي الهيئة االذن باالطالع والكشف على الحسابات المصرفيةالخاصة بالمرشح.

وبت الطلبات
المادة  :45في إقفال باب الترشيح ّ
 -1يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد لالنتخابات بستين يوماً.
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 -2على المرشح أن يودع الو ازرة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك
بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

 -3تعطي الو ازرة للمرشح إيصاالً مؤقتا إشعا اًر باستالم التصريح ومستنداته.

 -4تبت الو ازرة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها ،ويترتب عليها،
في حال قبول الترشيح ،تسليم المرشح إيصاالً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه ،كما يترتب
عليها ،في حال رفض تصريح الترشيح إعالم المرشح بأسباب هذا الرفض.

 -5يعتبر عدم صدور قرار من الو ازرة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح
لديها بمثابة قبول له .ويترتب على الو ازرة تسليم المرشح اإليصال النهائي بتسجيل
ترشيحه.
 -6اذا رفضت الو ازرة قبول تصريح الترشيح ،للمرشح الحق ضمن مهلة ثالثة أيام من تاريخ
تبلغه قرار الرفض الصريح ،أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم.
وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خالل ثالثة أيام من وروده.
ويكون ق ارره في هذه الحالة نهائياً ال يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير
العادية.

المادة :46

في تمديد مهلة الترشيح

 -1إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة

أيام ،تبت الو ازرة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة  24ساعة من تاريخ ورودها ،ويترتب
عليها ،في حال قبول الترشيح ،تسليم المرشح إيصاالً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه ،كما
يترتب عليها ،في حال رفض تصريح الترشيح إعالم المرشح بأسباب هذا الرفض.

 -2يعتبر عدم صدور قرار من الو ازرة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعاله ،على تسجيل تصريح
الترشيح لديها بمثابة قبول له .ويترتب على الو ازرة تسليم المرشح اإليصال النهائي بتسجيل
ترشيحه.
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 -3اذا رفضت الو ازرة قبول تصريح الترشيح ،للمرشح الحق ضمن مهلة  48ساعة من تاريخ
تبلغه قرار الرفض الصريح ،أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم.
وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خالل  48ساعة من وروده،
ويكون ق ارره في هذه الحالة نهائياً ال يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير
العادية.

المادة :47

في الفوز بالتزكية

أ -إذا انقض ــت مهل ــة الترش ــيح ول ــم يتق ــدم لمقع ــد مع ــين ف ــي قض ــاء إال مرش ــح واح ــد ،يعتب ــر ه ــذا
المرشــح فــائ اًز بالتزكيــة وتكــون الل ـوائح فــي هــذه الحالــة مكتملــة بعــدد المقاعــد المتبقــي فــي الــدائرة

االنتخابية.

ب -تسجل اللوائح قبل اربعين يوما على االقل من موعد االنتخابـات ،فـاذا انقضـت مهلـة تسـجيل
اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة اال الئحة واحدة مكتملة ،تعتبر هذه الالئحة فائزة بالتزكية.
وف ــي كلتـ ـا الح ــالتين توج ــه ال ــو ازرة ف ــو اًر كتابـ ـاً ب ــذلك إل ــى رئ ــيس مجل ــس النـ ـواب ورئ ــيس المجل ــس
الدستوري.

المادة :48

في بطالن تصاريح الترشيح

تعتب ــر باطل ــة تص ــاريح الترش ــيح المخالف ــة ألحك ــام المـ ـواد السـ ـابقة ،وك ــذلك التص ــاريح الت ــي تق ــدم،
بتــاريخ واحــد ،مــن مرشــح واحــد فــي اكثــر مــن دائ ـرة .أمــا إذا كانــت هــذه التصــاريح مقدمــة بت ـواريخ
مختلفة فال يعتد إال باألخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.
المادة :49

في الرجوع عن الترشيح

ال يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إال بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل
يودع لدى الو ازرة قبل موعد االنتخابات بخمسة واربعين يوماً على االقل .في حال إعالن المرشح
انسحابه بعد المدة المذكورة أعاله ،ال يعتد به في ما يتعلق بالعملية االنتخابية.
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إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد الالزم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن
هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع .وتطبق على طلبات الترشيح
وبتها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة  46من هذا القانون.
المادة :50

في االعالن عن المرشحين المقبولين

بعد إقفال باب الترشيح تعلن الو ازرة أسماء المرشحين المقبولين وتبلغ ذلك فو ار إلى المحافظين
والقائمقامين وهيئة االشراف على االنتخابات النيابية وتنشرها حي
المادة :51

يلزم.

في لوائح المرشحين

يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح مكتملة قبل أربعين يوماً كحد أقصى من موعد
االنتخابات.

يشترط في تشكيل اللوائح في الدوائر التقيد بتوزيع المقاعد على االقضية او الدوائر االنتخابية
ومن ضمنها التوزيع الطائفي والمذهبي العائد لهذه المقاعد.
على الو ازرة ان تحترم الترتيب التسلسلي لألسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم
المرشحون ،وال يعتد بانسحاب أي مرشح من الالئحة بعد تسجيلها ،كما عليها ان تتقيد بترتيب
اللوائح على ورقة االقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.
المادة :52

في كوتا الجنسين

يتوجب على كل الئحة ان تضم بين اعضائها مرشحاً واحداً على األقل من كل من الجنسين.

المادة :53

في تسجيل اللوائح

على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى
الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه الالئحة لدى الو ازرة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً
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قبل الموعد المحدد لالنتخابات ،وال يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها.
وعلى مفوض الالئحة أن يقدم عند تسجيله:
 االسم الثالثي لجميع أعضائها
 ايصاالت قبول ترشيح األعضاء
 الترتيب التسلسلي لهم
 تعيين الدائرة التي تترشح فيها الالئحة
 نسخة عن شعار الالئحة اذا ما وجد
 لون الالئحة.
تعطي الو ازرة ايصاال بقبول تسجيل الالئحة(خالل  24ساعة) اذا كان الطلب مستوفيا جميع
الشروط القانونية ،اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الو ازرة
العضاء الالئحة المطلوب تسجيلها مهلة  24ساعة الجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة
رفضه .تسري هذه المهلة اعتبا ار من تاريخ ابالغ مفوض الالئحة المشار اليه في البند أعاله.
يكون القرار الصادر عن الو ازرة برفض التسجيل قابال للطعن امام مجلس شورى الدولة خالل
مهلة  24ساعة من تاريخ ابالغ مفوض الالئحة المشار اليه اعاله على أن يبت مجلس شورى
الدولة بالطعن خالل مهلة مماثلة ويكون ق ارره في هذه الحالة نهائيا ال بقبل اي طريق من طرق
المراجعة العادية وغير العادية.

المادة :54

في االعالن عن اللوائح المقبولة

فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها في المادة  53من هذا القانون تعلن الو ازرة اسماء

اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة االشراف
على االنتخابات النيابية وتنشرها حي

يلزم.
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الفصل الخامس :في التمويل واإلنفاق االنتخابي

المادة :55

في المساهمة االنتخابية

تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او قرض او سلفة او
دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادية تقدم لالئحة او للمرشح.
المادة  :56في النفقات االنتخابية
تعتبر نفقات انتخابية بمعنى هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل الالئحة او المرشح
وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة أي منهما او برضاهما الصريح او الضمني من
قبل االشخاص الطبيعيين او االحزاب او الجمعيات او الهيئات التي تدعمها ،شرط ان تتعلق
مباشرة بالحملة االنتخابية وبعملية االقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين الالئحة او المرشح
والناخب ومنها على سبيل البيان ال الحصر:
استئجار المكاتب االنتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب ،اقامة التجمعات والمهرجانات
واالجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية االنتخابية ،النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة
خالل الحملة ،اعداد ونشر وتوزيع المواد االعالمية والدعائية من كتب وك ارريس ونشرات
ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي ،اعداد وتوزيع
الصور والملصقات واليافطات واللوحات االعالنية وتعليقها ،التعويضات والمخصصات المدفوعة
نقدا او عينا لالشخاص العاملين في الحملة االنتخابية وللمندوبين ،مصاريف نقل وانتقال
عناصر الحملة االنتخابية والناخبين ،مصاريف انتقال الناخبين من الخارج ،نفقات الدعاية
االنتخابية ونفقات استطالعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة االنتخابية الى أي محطة
ب

اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى.
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المادة :57

في فترة الحملة االنتخابية

تبدأ فترة الحملة االنتخابية بتاريخ فتح باب الترشيحات ،وتنتهي لدى بدء فترة الصمت االنتخابي،
أي قبل فتح صناديق االقتراع ب  24ساعة.
المادة : 58

في حساب الحملة االنتخابية وتعيين مفوض مالي ومدقق حسابات

 -1يتوجب على كل مرشح ،عند بدء فترة الحملة االنتخابية او بتاريخ تسجيل طلب الترشيح
على اقصى حد ،فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة االنتخابية"
وتعيين مفوض مالي واحد تناط به حص ار صالحية تحريك هذا الحساب باالضافة
الى مدقق حسابات مسجل لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الجل تدقيق
حسابات الحملة وفقا لالصول المرعية االجراء ويجوز لهذا األخير أن يدقق في حسابات
أكثر من مرشح واحد.
 -2ال يخضع هذا الحساب للسرية المصرفية .ويعتبر المرشح متنازال حكما عن هذه السرية
وذلك بمجرد فتح الحساب .ويسري هذا التدبير على كل حسابات المرشح الشخصية.
يوافق المرشح على نشر بيان حساب الحملة االنتخابية بحسب نموذج مفصل تضعه الهيئة
على موقعها أو في أي وسيلة تراها الهيئة مناسبة.
 -3يجب ان يتم استالم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات االنتخابية عن طريق هذا
الحساب حص ار وبواسطة المفوض المالي وذلك خالل كامل فترة الحملة االنتخابية.
 -4ال يجوز للمفوض المالي ان يكون مرشحا كما ال يجوز له ان يمسك او يحرك اكثر من
حساب انتخابي واحد.
 -5تحصر بالمفوض المالي دون غيره صالحية استالم االموال والمساهمات المخصصة
لتمويل الحملة االنتخابية وصالحية دفع النفقات االنتخابية .يمسك المفوض المالي سجال
ممهو ار بخاتم الهيئة تدون فيه جميع العمليات الحسابية للحملة االنتخابية وجميع
المقبوضات والنفقات المعقودة والمدفوعة من أي نوع كانت.
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 -6يسدد المفوض المالي الى المرشح قيمة النفقات المدفوعة منه بتاريخ سابق لتعيينه ،ويدرج
هذه القيمة في السجل الخاص الممسوك من قبله وتدخل ضمن النفقات االنتخابية.
 -7ال يجوز قبض او دفع أي مبلغ يفوق ما يوازي الخمسماية الف ليرة لبنانية اال بموجب شك
او اية وسيلة دفع اخرى غير الدفع نقدا.
 -8تعتبر مهمة المفوض المالي منتهية حكما بعد انقضاء شهرين على تقديم حساب الحملة الى
الهيئة.
 -6يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلبات الترشيح ،التصريح عن اسم المفوض المالي
ومد قق الحسابات المشار اليهما اعاله وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل
ومقدم الى الهيئة.
يرفق بكتاب التصريح اعاله:
 موافقة كل من المفوض المالي ومدقق الحسابات الصريحة على تعيينهما. شهادة من المصرف الذي فتح لديه حساب الحملة االنتخابية تتضمن اسم المصرفوعند االقتضاء فرعه ،اسم صاحب الحساب ورقمه واسم المفوض المالي المكلف
بتحريك هذا الحساب.
يتوجب على كل مرشح ابالغ الهيئة بصورة قانونية باي تغيير يط أر على هوية المفوض
المالي ومدقق الحسابات خالل مهلة يومين من حصول هذا التغيير.
 -12يمكن للمرشح انهاء خدمات المفوض المالي وتعيين مفوض مالي اخر بديل على ان
يصار الى ابالغ الهيئة بهذا االمر خالل يومين من تاريخ تعيين البديل .وفي هذه الحالة
يجمد الحساب المصرفي العائد للحملة االنتخابية بعد ابالغ المصرف من قبل صاحب
الحساب وذلك الى حين تعيين المفوض المالي البديل.
يترتب على المفوض المالي الذي انهيت خدماته ،ان يقدم حسابا عن اعمال ادارته الى
الجهة التي عينته.
المادة :59

في االنفاق والتمويل
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 -1يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته االنتخابية مبالغ من امواله الخاصة .ويعتبر مال
الزوج او أي من االصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
 -2ي جب ان تحول جميع االموال الخاصة للمرشح المخصصة للحملة االنتخابية بمعنى الفقرة
االولى اعاله الى الحساب المصرفي المنصوص عليه في المادة  58اعاله وان يبلغ
المفوض المالي لكل مرشح بهذا االمر.
 -3تدرج جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص الجل حملته في السجل
الخاص الممسوك لهذه الغاية من قبل المفوض المالي وتخضع الى سقف االنفاق الذي
يجب ان يتقيد به المرشح وفقا للمادة  62من هذا القانون.
 -4يمنع منعا باتا على المرشح او الالئحة قبول او استالم مساهمات او مساعدات صادرة عن
دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني ،طبيعي او معنوي ،وذلك بصورة مباشرة او غير
مباشرة.
 -5ال يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد الجل
تمويل الحملة االنتخابية لمرشح ،مبلغ  % 52من سقف االنفاق االنتخابي المحدد في المادة
 62من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة ،شيك ،بطاقة
ائتمانية )...مع مراعاة الفقرة السابعة من المادة  58من هذا القانون.
 -6ال يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف االنفاق االنتخابي كما
هو محدد في المادة  62من هذا القانون ،كما ال يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.
 -7يجوز لالحزاب او الي طرف او جهة سياسية ان تمول الحمالت االنتخابية لمرشحيها على
ان تكون مصادر تمويل هذه الحمالت ونفقاتها خاضعة للشروط والحدود المبينة في هذا
القانون وعلى ان تحدد صراحة المستفيد من هذه التقديمات لحسمها من الحساب االنتخابي
لالئحة او المرشح.
 -8يحظر على المرشح أو مفوضه المالي أو اي من العاملين في القطاع العام من ادارات
ومؤسسات عامة وبلديات استغالل اية موارد عامة أكانت مادية أو عينية ألغراض انتخابية.
المادة :60

في سقف االنفاق
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يحدد سقف المبلغ االقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة االنتخابية وفقا لما
يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية ،يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد
الناخبين في الدائرة االنتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسة اآلف ليرة لبنانية عن كل ناخب من
الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين.
يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة االنتخابية في ضوء الظروف االقتصادية
وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد
استطالع رأي الهيئة.
المادة :61

في االعمال المحظورة

 -1تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات
او دفع مبالغ للناخبين ،ومنها على سبيل البيان ال الحصر :التقديمات والمساعدات العينية
والنقدية الى االفراد والجمعيات الخيرية واالجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها
او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في نطاق الدائرة
االنتخابية للمرشح.
 -2ال تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعاله اذا كانت مقدمة من مرشحين او
مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية
بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثال

سنوات قبل بدء فترة الحملة االنتخابية،

وفي هذه الحالة تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة االنتخابية خاضعة
للسقف االنتخابي المنصوص عليه في المادة  62اعاله.
المادة :62

في موجبات المفوض المالي

 -1على المفوض المالي لكل من المرشحين أن يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من
انقضاء كل شهر من اشهر فترة الحملة االنتخابية بياناً حسابيا شهرياً يبين فيه المقبوضات
والمدفوعات وااللتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد
مشروع قانون االنتخابات النيابية
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للحملة االنتخابية صاد اًر عن المصرف المعتمد ،كما عليه ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً

حسابياً وتقري اًر بأعمال ادارته الى المرشح.

 -2يترتب على المفوض المالي ،في حال تبين له ان هناك تجاو اًز لسقف االنفاق االنتخابي او
في حال توفر لديه أي علم او شك بوجود تسريبات مالية او نفقات انتخابية ال تعقد او

تصرف بواسطته ،أن يرفع تقري اًر فورياً بذلك الى الهيئة.

 -3اذا تبين للهيئة وجود مخالفات واضحة ألحكام هذا الفصل ،تتخذ االجراءات المستعجلة
لوقفها كما تحيلها ،عند االقتضاء ،الى المرجع القضائي المختص.

المادة : 63

في البيان الحسابي الشامل

 -1يتوجب على كل مرشح ،بعد انتهاء االنتخابات ،تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من
مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات
العينية ،بحسب مصادرها وتواريخها ،ومجموع النفقات ،المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها
وتواريخها ،منذ بدء الحملة االنتخابية.
 -2يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتائ الرسمية
لالنتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل االيصاالت وسندات
الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي

تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
 -3يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل .يقر المرشح
بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل
الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة الجل الحملة االنتخابية ،كما يقر صراحة
بانه ال توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات
مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
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 -4على المفوض المالي ،اذا لم يتضمن البيان الحسابي اية واردات او نفقات انتخابية ،ان
ينظم شهادة مصدقة من مدقق الحسابات ،تفيد انعدام وجود هذه الواردات او النفقات.
 -5تقوم الهيئة بد ارسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وباجراء التحقيقات المتعلقة بصحته
او بصحة بعض عناصره ،ولها االستعانة لهذا الغرض ،بمن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم
بمن فيهم افراد الضابطة العدلية ،بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
 -6تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعاله خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ تقديمه،
فتقرر اما الموافقة عليه واما ،بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع ،عدم الموافقة عليه او
تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا .تودع الهيئة قرارها معلال ومرفقا بالبيان الحسابي
المجلس الدستوري.
اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر
هذا البيان موافقاً عليه حكما.
 -7ترفض الهيئة البيان الحسابي اذا تبين لها انه غير صحيح او انه يتضمن ،بعد تصحيحه
او تعديله ،تجاو اًز لسقف االنفاق ،على أنه في هذه الحاالت تعلم الهيئة كالً من رئاسة
مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا االمر.

 -8اذا تبين للهيئة ان قيمة احدى النفقات االنتخابية المصرح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته
هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة ،تقوم الهيئة ،بعد مراعاة مبدأ
الوجاهية وحق الدفاع ،بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة ،وبقيده حكما ضمن
النفقات .ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف االنفاق المنصوص عليه في هذا القانون.
 -6تطبق أحكام الفقرة  8أعاله على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية
والخدمات التي استفاد منها المرشح.
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 -12ال تقبل ق اررات الهيئة بشأن البيان الحسابي الشامل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة :64

في الشكاوى والمالحقة الجزائية

 -1تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تبين لها ان هذه
المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.
 -2يعاقب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً ألحكام الفقرة االولى بالحبس لمدة
اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية او

باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص
عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.
 -3يعتبر صرف النفقات االنتخابية المحظورة المشار اليها في المادة  61من هذا القانون
بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.
 -4تطبق ال عقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعاله على الشخص المعنوي وفقا للمادة
 212من قانون العقوبات.
 -5تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في
الفقرة الثانية أعاله بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعالن نتائ االنتخابات.
 -6ان ق اررات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون االنتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة
الملزمة للمحاكم العدلية واالدارية كافة ولجميع ادارات الدولة بحي

يتقرر مصير الشكوى

والمالحقة الجزائية على القرار المذكور .
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المادة :65

في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي

 -1يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن الشروط والمهلة المنصوص عليها في
المادة  63من هذا القانون او الذي تجاوز سقف االنفاق االنتخابي كما هو محدد في المادة
 62من هذا القانون ،بابطال انتخابه من قبل المجلس الدستوري.
يعلن المجلس الدستوري بناء على احالة الملف اليه من قبل الهيئة ،بطالن انتخابه حكما اذا
كان قد فاز في االنتخابات.
 -2اذا تمنع المرشح عن تنظيم او تقديم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المـادة 63
مــن هــذا القــانون ،توجــب علــى كــل مــن مفوضــه المــالي ومــدقق حســاباته المعتمــد خــالل مهلــة
عشرة ايام ،تنظيم وتقديم هذا البيان نيابة عنـه وعلـى مسـؤوليته تحـت طائلـة تعرضـهما لغ ارمـة
مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
تفرض هذه الغرامة من قبل الو ازرة بناء على طلب الهيئة.
المادة :66

في الغرامة

باالضافة الى العقوبات اعاله ،تفرض الو ازرة بناء على تقرير صادر عن الهيئة ،على كل مرشح
لم يفز في االنتخابات ولم يقدم البيان الحسابي او يثبت تجاوزه للسقف المحدد لالنفاق االنتخابي
تسديد غرامة توازي ثالثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة.

الفصل السادس :في اإلعالم واإلعالن االنتخابيين

المادة :67

في المصطلحات
مشروع قانون االنتخابات النيابية

33

للعبارات الواردة أدناه ،حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع،
المعاني اآلتية:
االعالم االنتخابي:
كل مادة اعالمية كاالخبار والتحاليل والتصاريح والمقابالت والمناظرات والحوارات والتحقيقات
والمؤتمرات الصحفية واللقاءات ،تتعلق باالنتخابات بصورة مباشرة اوغير مباشرة ،ويجري بثها
دون مقابل ضمن البرام العادية او االستثنائية لمؤسسة اعالمية.
الدعاية االنتخابية:
كــل مــادة تتعلــق بب ـرام الجهــات المرشــحة وحمالتهــا االنتخابيــة ومواقفهــا االنتخابيــة والسياســية،
وتكــون مســجلة فــي اســتوديوهات مؤسســة االعــالم أو خارجهــا ،وترغــب الجهــة المرشــحة ان تتوجــه
بهــا الــى النــاخبين عبــر بثهــا لحســابها الخــاص ضــمن ب ـرام مؤسســات االعــالم المخصصــة لتلــك
الغاية ومقابل بدل مادي.
االعالن االنتخابي:

كل مادة او نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات

والمساحات المخصصة لالعالنات التجارية لدى مؤسسات االعالم واالعالن.
المواد االنتخابية:

هي االعالم االنتخابي والدعاية االنتخابية واالعالن االنتخابي.

وسائل االعالم:
كل وسيلة اعالمية رسمية او خاصة مرئية او مسموعة اومطبوعة او مقروءة اوالكترونية مهما
كانت تقنيتها.
المادة :68

في شرح البرنامج االنتخابي
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يعود لكل الئحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة الجل شرح البرنام االنتخابي
باالسلوب والطريقة المناسبين بما ال يتعارض مع القوانين واالنظمة.
المادة :69

في فترة الدعاية االنتخابية

تخضع المواد االنتخابية اثناء فترة الحملة االنتخابية المحددة في هذا القانون التي تب

على

مختلف وسائل االعالم واالعالن والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق
االقتراع ،لألحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة :70

في االعالن االنتخابي المدفوع

أ -يسمح بالدعاية وباالعالن االنتخابي المدفوع االجر في وسائل االعالم واالعالن ،وفقا
لالحكام اآلتية:
-1على وسائل االعالم واالعالن التي ترغب في المشاركة في الدعاية واالعالن
االنتخابي ،ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على االقل من بداية فترة الحملة االنتخابية
بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بالئحة اسعارها والمساحات التي ترغب
في تخصيصها للدعاية أو االعالن االنتخابي.
-2تلتزم وسائل االعالم واالعالن بالئحة االسعار والمساحات التي قدمتها وال يحق لها
ان ترفض اي اعالن انتخابي مطلوب من الئحة او مرشح يلتزم بها.
-3يمنع على وسائل االعالم واالعالن التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة
القيام باي نشاط اعالني او دعائي يتعلق باالنتخابات وذلك خالل كامل فترة الحملة
االنتخابية.
-4يجب على وسائل االعالم واالعالن ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها
العالنات انتخابية ،ان هذه االعالنات مدفوعة االجر ،وان تحدد الجهة التي طلبت بثها
او نشرها.
-5يمنع على وسائل االعالم واالعالن قبول االعالنات المجانية او لقاء بدل يختلف
عما هو وارد في الئحة االسعار المقدمة من قبلهم.
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-6تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية واالعالن
االنتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات االعالم واالعالن من
اجل بثها او نشرها وذلك قبل ثالثة ايام على االقل من التاريخ المحدد الول ب

او نشر

لها.
-7تقدم كل مؤسسة اعالم او اعالن تقري ار اسبوعيا الحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات
واالعالنات االنتخابية التي تم بثها او نشرها خالل االسبوع المنصرم مع مواقيت ب

او

نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.
-8ال يجوز الية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعالم او اعالن واحدة باكثر من
 % 52من مجمل انفاقها الدعائي او االعالني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات االعالم او
االعالن.
ب -تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعالمية او اعالنية ألجل ب
برام

اعالمية او اعالنية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات ب

او نشر

او نشر هذه

المساحات.
ج -تراعي الهيئة في تحديد المساحات االعالمية القصوى وتوزيعها مقتضيات االنصاف وحق
المرشحين في المساواة في الظهور االعالمي ضمن حدود القانون والمنافسة االنتخابية
المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعاله.
المادة :71

في رقابة الهيئة على وسائل االعالم

 -1تتحقق الهيئة من التزام وسائل االعالم في لبنان باالحكام المتعلقة بالدعاية االنتخابية
المنصوص عليها في هذا القانون والق اررات المتخذة تطبيقا لهذه االحكام.
 -2تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف االراء والتيارات الفكرية في برام وسائل
االعالم اثناء فترة الحملة االنتخابية ،وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل،
بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
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 -3تطبق الفقرة االولى اعاله على جميع البرام االخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات
االخبار وبرام المناقشات السياسية والمقابالت واللقاءات والحوارات والطاوالت المستديرة والنقل
المباشر للمهرجانات االنتخابية والتي تبقى مجانية.
 -4يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور االعالمي بين المتنافسين من لوائح
تلزم وسيلة االعالم ،لدى استضافتها لممثل الئحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل

ومرشحين بحي

استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنام .
 -5يعود للهيئة صالحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل
االعالم الفضائية ضمن المساحات االعالنية او االعالمية المخصصة من قبل الهيئة لكل
الئحة او مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا االحتساب.
 -6تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل الالئحة المتضررة أو المرشح
المتضرر وتتخذ قرارها بشأن اإلحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خالل  24ساعة من
تاريخ تقديمها.
يطلب من وسائل االعالم المحافظة على أرشيف مسجل لكل البرام المعروضة خالل الحملة
االنتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء االنتخابات.
 -7تحدد الهيئة ،قبل بدء العملية االنتخابية ،المعايير التي تسمح بالتمييز بين االعالم
االنتخابي واالعالن االنتخابي ،ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنام يخفي،
تحت ستار االعالم ،اعالنا انتخابيا مستت ار غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع
حد لهذا االمر.
المادة :72

في موجبات وسائل االعالم الرسمي

 -1يحق لالئحة او للمرشح ان يستعمل وسائل االعالم الرسمية دون مقابل الجل عرض
البرام االنتخابية وفقا الحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.
مشروع قانون االنتخابات النيابية

37

 -2تتقدم كل الئحة او مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى
الهيئة .تضع الهيئة قائمة باسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل
االعالم الرسمية.
 -3تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات الب
والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد ب

بين مختلف اللوائح

متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ

في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.
 -4يلتزم االعالم الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية االنتخابية وال يجوز له او الي
من اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او الئحة على
حساب مرشح آخر او الئحة اخرى.
المادة :73

في موجبات وسائل االعالم الخاص

 -1ال يجوز الية وسيلة من وسائل االعالم الخاص اعالن تأييدها أي مرشح او الئحة
انتخابية .مع مراعاة مبدأ االستقاللية،
يترتب على وسائل االعالم المشار اليها خالل فترة الحملة االنتخابية التفريق الواضح بين
الوقائع والحقائق من جهة وبين اآلراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها
االخبارية او برامجها السياسية.
 - 2اثناء فترة الحملة االنتخابية يترتب على وسائل االعالم الخاص وعلى اللوائح والمرشحين
التقيد بالموجبات اآلتية:
ـ
ـ

االمتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من اللوائح او من المرشحين.
االمتناع عن ب

كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا

على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا لالرهاب او الجريمة او االعمال التخريبية.
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ـ

االمتناع عن ب

كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او

التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
ـ

االمتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.

ـ االمتناع عن نقل أو إ عادة ب

أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعاله تحت طائلة تحميل

المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

المادة :74

في البرامج التثقيفية االنتخابية

يتوجب على وسائل االعالم المرئي والمسموع ان تخصص خالل فترة الحملة االنتخابية ،ثال
ساعات اسبوعيا على االقل الجل ب

برام تثقيفية انتخابية تنتجها و ازرتا االعالم والداخلية

والبلديات بالتنسيق مع وسائل االعالم المعنية.
المادة :75

في االماكن المخصصة لالعالنات االنتخابية

 -1تعين السلطة المحلية المختصة ،باشراف السلطة االدارية ،في كل مدينة او بلدة ،االماكن
المخصصة لتعليق ولصق االعالنات والصور االنتخابية طيلة فترة الحملة االنتخابية.
 -2يمنع تعليق او لصق أي اعالن او صور للمرشحين أو اللوائح خارج االماكن المخصصة
لالعالنات ،كما يمنع على أي مرشح او الئحة ان يعلق او يلصق اعالنا او صو ار على
االماكن المخصصة لغيره .ويقع على عاتق الالئحة أو المرشح إزالة المخالفات أعاله.
 -3تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع االماكن المحددة وفقا للفقرة االولى من هذه المادة
بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة لالماكن المخصصة لالعالنات مع الهيئة
الجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.
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 -4ال يجوز الي مرشح او الية الئحة التنازل عن االماكن المخصصة العالنه او اعالنها
االنتخابي لمصلحة مرشح آخر او الئحة اخرى.

المادة :76

في المحظورات

 -1ال يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات
والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة الجل اقامة المهرجانات وعقد
االجتماعات واللقاءات االنتخابية او القيام بالدعاية االنتخابية.
 -2ال يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في
حكمهم التروي االنتخابي لمصلحة مرشح او الئحة كما ال يجوز لهم وال للمختارين توزيع
منشورات لمصلحة أي مرشح او الئحة او ضدهما.
 -3يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او الئحة او ضدهما طيلة
يوم االنتخاب على ابواب مركز االقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز االقتراع وذلك
تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة :77

في فترة الصمت االنتخابي

ـداء مــن الســاعة الصــفر لليــوم الســابق ليــوم االنتخابــات ولغايــة إقفــال صــناديق االقتـراع ،يحظــر
ابتـ ً
على جميع وسائل اإلعالم ب أي إعالن أو دعاية أو نـداء انتخـابي مباشـر باسـتثناء مـا يصـعب
تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات االنتخابية.
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في يوم االقتراع ،تقتصر التغطية االعالمية على نقل وقائع العملية االنتخابية.
المادة  :78في استطالعات الرأي
 -1تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطالع الرأي اثناء الحملة االنتخابية كما تحدد االصول
الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية االستطالع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
 -2تحدد الهيئة الشروط واالصول التي يخضع لها نشر او ب

او توزيع نتائ استطالع ال أري

اثناء الحملة االنتخابية .وتكون لها كامل الصالحيات الجل التحقق من مطابقة استطالع
الرأي للقوانين واالنظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية الجل
وقف المخالفات او تصحيحها وذلك بوجه وسائل االعالم او بوجه مؤسسات استطالعات
الرأي او بوجه أي شخص آخر.
 -3يجب ان يرافق اعالن نتيجة استطالع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيحا لالمور
اآلتية ،على االقل ،وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت باالستطالع:
ـ

اسم الجهة التي قامت باالستطالع.

ـ

اسم الجهة التي طلبت االستطالع ودفعت كلفته.

ـ

تواريخ اجراء االستطالع ميدانيا.

ـ

حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.

ـ

التقنية المتبعة في االستطالع.

ـ

النص الحرفي لالسئلة المطروحة.

ـ

حدود تفسير النتائ ونسبة هامش الخطأ فيها عند االقتضاء.

 -4خالل العشرة أيام التي تسبق يوم االنتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق االقتراع يحظر نشر
او ب

او توزيع جميع استطالعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من االشكال.

المادة :79

في تغطية وسائل االعالم لعمليات االقتراع والفرز
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على وسائل االعالم الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات االقتراع والفرز ان تستحصل من
الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا الحكام الفقرة الثانية من المادة  18من هذا
القانون .وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة.
في العقوبات والغرامات

المادة :80

 -1مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون االعالم المرئي والمسموع،
للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من االجرائين اآلتيين بحق اي من وسائل االعالم واالعالن
المخالفة ألحكام هذا الفصل المتعلق باالعالم واالعالن االنتخابيين:
أ-توجيه تنبيه الى وسيلة االعالم المخالفة أو الزامها بب

اعتذار او الزامها تمكين

المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب-احالة وسيلة االعالم المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها
اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير اآلتية:
 فرض غرامة مالية على وسيلة االعالم المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة
مليون ليرة لبنانية.
 وقف وسيلة االعالم المخالفة عن العمل جزئيا مدة ال تتعدى ثالثة ايام،بحي

يشمل

هذا الوقف جميع البرام والنشرات والمقابالت والندوات السياسية واالخبارية.
 في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة االعالم المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع
برامجها اقفاال تاما لمدة اقصاها ثالثة ايام.
تالحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات تلقائيا او بناء على طلب
المتضرر ،ولوسيلة االعالم المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة  24ساعة من
وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة  24ساعة على االكثر ،ولكل من النيابة
العامة والمحكوم عليها ان تستانف القرار امام محكمة التمييز في مهلة  24ساعة تبدأ بالنسبة
للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
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ال يوقف االستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز ق ار ار بوقف تنفيذه في مهلة 24
ساعة،من وقت تقديم الطعن امامها.
-2مع مراعاة احكام قانون العقوبات ،للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من االجراءات اآلتية بحق
أي من مؤسسات استطالعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة  78من هذا القانون:
أ-توجيه تنبيه.
اعتذار او تصحيح عبر وسائل االعالم.

ب-االلتزام بب

ج-غرامة مالية تترواح بين عشرة ماليين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل
يصدر عن و ازرة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.
وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خالل فترة الصمت االنتخابي.
المادة :81

في وسائل االعالم المكتوبة

التطبق االحكام المتعلقة بالدعاية االنتخابية اعاله على وسائل االعالم المكتوبة التي تبقى
خاضعة للقوانين واالنظمة الخاصة بها.
المادة  :82في التصحيح وحق الرد
على وسائل االعالم ب

ونشر التصحيحات والردود التي تردها من اللوائح والمرشحين ضمن

مهلة  24ساعة من ب

الرد اذا كان

الخبر المشكو منه .ويحق لوسائل االعالم رفض ب

مخالفا للقوانين.

الفصل السابع :في اعمال االقتراع
المادة :83

في مراكز وأقالم االقتراع
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تقس م الدائرة االنتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز االقتراع تتضمن عددا من االقالم.
يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على االقل واربعمائة على االكثر قلم اقتراع واحد.
يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سالمة
العملية االنتخابية على ان ال يتعدى العدد ستمائة ناخب ،وال يجوز ان يزيد عدد اقالم االقتراع
في كل مركز عن عشرين قلم.
ينشر قرار الوزير بتوزيع االقالم في الجريدة الرسمية وعلى موقع الو ازرة االلكتروني وذلك قبل
عشرين يوما على االقل من التاريخ المقرر الجراء االنتخابات وال يجوز تعديل هذا التوزيع خالل
االسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء االنتخابات اال السباب جدية وبقرار معلل.
المادة  :84في هيئة قلم االقتراع وعملها

 -1يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه ،لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر ،يكلفون من
بين موظفي الدولة بناء على لوائح اسمية ترسلها الو ازرة  -االمديرية العامة للشؤون السياسية
والالجئين ،قبل اسبوع على االكثر من موعد االنتخاب ،على اال يتم ابالغهم بمكان انتدابهم
في مركز المحافظة أو القضاء اال قبل خمسة ايام من الموعد المذكور.
 -2يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم
االقتراع ،ويختار الناخبون اآلخرون المعاون الثاني من بينهم على ان يعرف المعاونان
القراءة والكتابة ،يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم االقتراع المنصوص عنه
في هذا القانون مع اخذ توقيعهما ،وللمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند
الحاجة.
 -3يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية

االنتخابية.

 -4يتمتع رئيس قلم االقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم ،وال يجوز الي من
عناصر القوى االمنية الوجود داخل القلم اال بطلب منه وبصورة مؤقتة وحص ار الجل تأمين
سالمة العملية االنتخابية.
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 -5ال يحق لرئيس القلم في أي من االحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين
المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على االعمال االنتخابية ،وال ان يطرد أي مندوب لمرشح
او الئحة اال اذا اقدم على االخالل بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في
المحضر.
 -6اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محض ار بذلك يذكر فيه الوقائع
واالسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين
الحاضرين ويرفع فو ار الى لجنة القيد المختصة.
 -7يعاقب كل موظف ،تخلف بدون عذر مشروع عن االلتحاق بمركز قلم اإلقتراع الذي عين
فيه رئيساً أو كاتباً ،بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية .وفي هذه
الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.

 -8يعاقب كل من رئيس قلم اإلقتراع أو كاتبه ،إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع
األصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثال

سنوات أو بالغرامة

من مليون إلى ثالثة ماليين ليرة لبنانية .وفي هذه الحالة ،وخالفاً ألحكام المادة  61من

قانون الموظفين الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم  56/ 112تاريخ  ،1656/6/12تتحرك
بناء
بناء إلدعاء النيابة العامة أو ً
دعوى الحق العام باإلدعاء الشخصي من قبل المرشح ،أو ً
على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة ،وال تحتاج المالحقة إلى موافقة اإلدارة التي
ينتمي إليها هذا الموظف.
المادة :85

في مواعيد االقتراع

تبدأ عمليات االقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة
وتستمر يوما واحدا ،يكون دائما يوم أحد.
المادة :86

في اقتراع موظفي االقالم

تنظم الو ازرة في كل دائرة انتخابية ،عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين الدارة االقالم،
وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم االنتخابات.
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تقفل الصناديق العائدة القالم الموظفين بعد احتساب عدد األوراق التي يتضمنها كل صندوق،
وترسل فو ار مقفلة ،بمواكبة القوى األمنية الى مصرف لبنان او احد فروعه .في نهاية عملية
االقتراع يوم االحد ،ترسل هذه الصناديق الى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها
الى نتائ باقي الصناديق ،وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الحادي
عشر من هذا القانون.
المادة :87

في لوائح الشطب

 -1تصــدر الــو ازرة -المديريــة العامــة للشــؤون السياســية والالجئــين إســتناداً إلــى القـوائم االنتخابيــة،
لـوائح شـطب ،تعتمـد فـي جميـع أقـالم اإلقتـراع علـى األ ارضـي اللبنانيـة وخارجهـا .تتضـمن كــل

الئحــة شــطب ،باإلضــافة إلــى المعلومــات ال ـواردة فــي القائمــة االنتخابيــة ،رقــم بطاقــة الهويــة،
ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هـذه اللـوائح ،وكـذلك ثـال

خانـات تخصـص

األول ــى لتوقي ــع الناخ ــب ،والثاني ــة لتوقي ــع عض ــو القل ــم المكل ــف بالتثب ــت م ــن االقتـ ـراع والثالث ــة
للمالحظات التي يمكن أن ترافق عملية االقتراع.
 -2تكون جميع اوارق الئحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤش ار
عليها بختم الو ازرة.
 -3ال يجوز الحد ان يقترع اال اذا كان اسمه مقيدا في الئحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان
قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر
آذار بعد مراجعة الو ازرة.
المادة : 88

في المندوبين

 -1يحق لكل الئحة ان تنتدب لها ناخبين من الدائرة االنتخابية لدخول قلم االقتراع بمعدل
مندوب ْين ثابتين على األكثر لكل قلم اقتراع .كما يحق لها ان تختار مندوبين متجولين
لدخول جميع االقالم في الدائرة من بين الناخبين في هذه االخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد
لكل ثالثة أقالم اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة أقالم اقتراع في المدن.
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 -2يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا الصول تحددها الو ازرة.

المادة :89

في حفظ األمن

تــؤمن القــوى المكلفــة بــاألمن حفــظ النظــام علــى مــداخل م اركــز اإلقت ـراع وفــي محيطه ـا ،ويمنــع أي
نشـ ــاط إنتخـ ــابي أو دعـ ــائي وال سـ ــيما مكب ـ ـرات الصـ ــوت والموسـ ــيقى الصـ ــاخبة واألعـ ــالم الحزبيـ ــة
والمواكب السيارة ضمن محيط مركز االقتراع.
المادة :90

في مستلزمات أقالم االقتراع

 -1تقوم الو ازرة بتزويد اقالم االقتراع بما تقتضيه العملية االنتخابية من لوازم وقرطاسية
ومطبوعات  ،كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات
فوهة واحدة.
 -2تقوم الو ازرة بتزويد رؤساء االقالم بعدد من اوراق االقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها
وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين ،كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق
االقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة  %22من عدد الناخبين المقيدين.

 -3يكون لقلم االقتراع معزل واحد او اكثر.
 -4يحظر اجراء اية عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطالن العملية في القلم
المعني.
المادة :91

في أوراق االقتراع

 -1يجري االقتراع بواسطة اوراق االقتراع الرسمية المنصوص عليها في المادة  62من هذا
القانون والتي تضعها الو ازرة مسبقا بالنسبة لكل دائرة انتخابية وتوزعها مع المواد االنتخابية
الى موظفي اقالم االقتراع.
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 -2تتضمن او ارق االقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات
المحددة في االنموذج الذي تعده الو ازرة السيما :لون الالئحة وشعارها ومربع فارغ مخصص
لكل واحدة منها ،االسم الثالثي لكل مرشح ومذهبه والقضاء الذي يترشح عنه .توضع الى
جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب
حقه في االدالء من ضمن الالئحة ،بصوته التفضيلي وفقا الحكام المادة  66من هذا
القانون.
 -3يقترع الناخب بهذه االوراق حص ار دون سواها وال يجوز له استعمال اية اوراق اخرى الجل
ممارسة حق االقتراع .
المادة :92

في االجراءات التحضيرية

 -1قبل الشروع بعملية االقتراع ،يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من
أنه فارغ ،ثم يقفله إقفاالً محكماً  ،بحسب تعليمات الو ازرة.

 -2طيلة العملية االنتخابية ،تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة
االنتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزيرالقاضي بانشاء القلم وتحديده .وتوضع نسخة
عن قانون االنتخاب والئحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة
الى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية االنتخابية بحي

يمكن للناخبين

وللمرشحين ولمندوبي هؤالء ان يطلعوا عليها.
 -3تزال من داخل كل قلم ،قبل بدء العملية االنتخابية وحتى انتهائها ،كل صورة او رمز او
كتابة او شعار من أي نوع كان ما خال المواد التوضيحية التي توفرها الو ازرة ،وذلك على
مسؤولية رئيس القلم.
 -4على رئيس القلم قبل الشروع في عملية اإلقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق االقتراع
المرقمة والظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
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إذا وقع نقص بعدد أوراق االقتراع والظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس
في صحة اإلقتراع أو ألي سبب آخر ،فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه األوراق والظروف
باألوراق االضافية والظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم
مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا اإلبدال في المحضر .أما أوراق االقتراع االضافية
والظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.
المادة :93

في عملية االقتراع

 -1عند دخول الناخب إلى قلم االقتراع ،يقوم رئيس القلـم بالتثبـت مـن هويتـه ،اسـتناداً إلـى بطاقـة
هويته أو جواز سفره اللبناني العـادي الصـالح .وعنـد وجـود اخـتالف مـادي فـي الوقوعـات بـين

بطاقــة الهويــة أو ج ـواز الســفر مــن جهــة ول ـوائح الشــطب مــن جهــة أخــرى ،يعتــد بــرقم بطاقــة
الهوية أو برقم جواز السفر.
 -2بعــد تثبــت هيئــة القلــم مــن أن إســم الناخــب وارد فــي لـوائح الشــطب العائــدة للقلـم ،يــزود رئــيس
القلــم الناخــب بورقــة االقتـراع وذلــك بعــد ان يوقــع مــع الكاتــب علــى الجانــب الخلفــي مــن الورقــة
وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجـه الزاميـا الـى وراء المعـزل
لممارسة حقه االنتخابي بحرية ،وذلك تحت طائلة منعه من االقتراع.
 -3يضع الناخب ورقة االقتراع في الظرف وهو ال يزال وراء المعزل بعد ان يختار الالئحة و
اسماء المرشحين وفقا للمادة  66من هذا القانون.
ال يجوز للناخب ان يضع في الظرف اكثر من ورقة اقتراع واحدة.
يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه ال يحمل سوى ظرف واحد مختوم ،فيتحقق
رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الظرف ويأذن له بان يضعه بيده في صندوق االقتراع.
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 -4على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من
االقتراع .ويمنع على الناخب إشهار ورقة االقتراع عند خروجه من المعزل.
 -5يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر
موادها الو ازرة لجميع االقالم على ان تكون هذه االشارة من النوع الذي ال يزول اال بعد 24
ساعة على االقل  ،ويمنع أي ناخب يكون حامال هذه االشارة على اصبعه من االقتراع
مجددا.
 -6يتوجب على رئيس القلم ،تحت طائلة المسؤولية ،ان يمنع أي ناخب من االدالء بصوته اذا
لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.
 -7ال يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق االقتراع.
المادة :94

في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة (قانون حقوق المعوقين)

 -1يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا ألحكام قانون حقوق المعوقين ،والمصاب
بعاهة تجعله عاج از عن تدوين اختياره ووضع ورقة االقتراع في الظرف وادخاله في
صندوق االقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة
القلم .ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للمالحظات في لوائح الشطب.
 -2تأخذ الو ازرة باالعتبار حاجات االشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات االنتخابية وتسهل
لهم االجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم باالقتراع دون عقبات،
تضع الو ازرة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطالع رأي جمعيات المعوقين المنصوص
عليها في قانون حقوق المعوقين رقم  222تاريخ .2222/5/26
المادة : 95

في اختتام عملية االقتراع
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يعلن رئيس القلم ختام عملية االقتراع بحلول الساعة السابعة مساء ،ما لم يكن ثمة ناخبين
حاضرين في باحة مركز االقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد ،حينئذ يصار الى تمديد المدة لحين
تمكينهم من االقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.

الفصل الثامن :في النظام االنتخابي

المادة :96

في االقتراع لالئحة والصوت التفضيلي

 -1لكل ناخب ان يقترع لالئحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة ،ويحق له االقتراع بصوتين
تفضيليين لمرشحين من ضمن الالئحة التي يكون قد اختارها.
 -2في حال لم يقترع الناخب بالصوتين التفضيليين يبقى اقتراعه صحيحا ،وتحتسب فقط
الالئحة ،وفي حال ادلى بصوت تفضيلي واحد فقط ،يحتسب هذا الصوت .اما اذا ادلى
بأكثر من صوتين تفضيلين ضمن الالئحة ،فال يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب
الالئحة لوحدها.
 -3في حال اقترع الناخب لالئحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن هذه الالئحة وبصوت تفضيلي
او أكثر ضمن الئحة أخرى فال يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب الالئحة لوحدها.
 -4في حال لم يقترع الناخب الي الئحة وادلى بصوتين تفضيليين ضمن الئحة واحدة فتحتسب
الالئحة واالصوات التفضيلية.
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المادة  :97في النظام النسبي

(قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر االكبر مع الحاصل االنتخابي)

 -1يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل الئحة انطالقا من الحاصل االنتخابي.
 -2الجل تحديد الحاصل االنتخابي ،يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية
على عدد المقاعد فيها.
 -3يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل االنتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد
الحاصل االنتخابي بعد حسم االصوات التي نالتها هذه اللوائح.
 -4تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر األكبر من االصوات المتبقية من
القسمة االولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد
المتبقية كافة .
وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر األكبر بين الئحتين مؤهلتين ،يصار الى منح
المقعد الى الالئحة التي كانت قد حصلت على العدد األكبر من المقاعد .وفي حالة حيازة
الالئحتان على المقاعد` ذاتها (نالتا العدد ذاته من أصوات المقترعين) فيمنح عندها المقعد
لالئحة التي نال مرشحها ،الذي حل أوالً ،العدد األعلى من األصوات التفضيلية .وفي حال

تعادل االصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة االولى في الالئحتين ،فيمنح المقعد لالئحة التي

نال مرشحها ،الذي حل ثانياً ،العدد األعلى من األصوات التفضيلية .وهكذا دواليك.

 -5بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل الئحة مؤهلة ،يتم ترتيب أسماء المرشحين في
الالئحة الواحدة من االعلى الى االدنى وفقاً لما ناله كل مرشح من أصوات تفضيلية.

 -6يتم توزيع المرشحين الفائزين في الدائرة بحسب اآللية اآلتية:

أ -ترتب أسماء المرشحين في جميع اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من األعلى الى األدنى،
بحسب ما ناله كل مرشح من اصوات تفضيلية.
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في حال تعادل عدد األصوات التفضيلية بين مرشحين ،يتقدم في الترتيب المرشح األكبر
سناً ،واذا تساووا في السن يلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.

ب -تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي
تضم جميع المرشحين في اللوائح ،فيعطى المقعد األول للمرشح الذي حصل على اكبر عدد
من االصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك
الي الئحة انتمى ،وهكذا بالنسبة للمقعد الثال

حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين

المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
 -7يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان اآلتيان:
 ان يكون المقعد شاغ ار وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد،اذ بعد اكتمال حصة مذهب ضمنالدائرة الواحدة يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب بعد ان يكون استوفى
حصته من المقاعد.
 ان ال تكون الالئحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد ،فاذا بلغت عملية التوزيعمرشح ينتمي الى الئحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح
الذي يليه.

الفصل التاسع :في أعمال الفرز واعالن النتائج

المادة :98

في اعمال الفرز داخل اقالم االقتراع

بعد ختام عملية االقتراع ،يقفل باب االقتراع وال يسمح بالبقاء داخل القلم إال لهيئة القلم
ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل االعالم الحائزين
على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقالم االقتراع.

مشروع قانون االنتخابات النيابية

53

يفتح رئيس القلم صندوق االقتراع وتحصى الظروف التي يتضمنها ،فاذا كان عددها يزيد او
ينقص عن عدد االسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس كل ظرف على حدة ،يق أر بصوت عال اسم كل الئحة تم االقتراع لها من قبل
الناخبين ومن ثم اسم او اسماء المرشحين الذين حصلوا على االصوات التفضيلية في كل
الئحة ،وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم ،والمراقبين المعتمدين في حال
وجودهم.
المادة :99

في تجهيز اقالم االقتراع

على الو ازرة أن تجهز أقالم االقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحي

يتم تسليط جهاز

الكامي ار على ورقة االقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون ،مما يتيح
ألعضاء هيئة قلم االقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين ،من االطالع بسهولة على
اللوائح واألسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز األصوات.
المادة  : 000في االوراق الباطلة

تعد باطلة كل ورقة تشتمل على اية عالمة اضافية غير تلك الواردة في المادة  ،96كما تعد

باطلة اذا احتوى الظرف على غير ورقة االقتراع الرسمية أو اذا لم يحتو على اية ورقة.
على رئيس القلم ضم االوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة
قلم االقتراع وتذكر فيه االسباب الداعية للضم.
المادة  :000في االوراق البيضاء
تعتبر االوراق التي لم تتضمن اي اقتراع لالئحة ولالصوات التفضيلية اوراقا بيضاء تحتسب من
ضمن عدد اصوات المقترعين المحتسبين.
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المادة :002

في اعالن نتيجة القلم

 -1يعلن الرئيس على إثر فرز اوراق االقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها ،ويلصق
فو اًر اإلعالن الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم االقتراع ،ويعطي كالً من المرشحين

بناء لطلبهم.
أو مندوبيهم صورة طبق األصل عن هذا اإلعالن ً
 -2يتضمن االعالن عدد االصوات التي نالتها كل الئحة وعدد االصوات التفضيلية التي نالها
كل مرشح.
المادة :103

في محضر قلم االقتراع

عند اعالن النتيجة المؤقتة لالقتراع في القلم ،ينظم رئيس القلم محض اًر باألعمال على نسختين،

يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.

على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون ،وجميع
أوراق االقتراع ،ومحضر األعمال المذكور سابقاً ،وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين.

يختم هذا المغلف بالشمع األحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية

حي

يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى

فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق لإلعالن.
المادة :104

في أعمال الفرز لدى لجان القيد

 -1تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر االقالم الداخلة ضمن نطاقها .يجري التسليم
بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية .توفر الو ازرة اللوازم الضرورية لعمل
لجنة القيد وال سيما وعاء كبي ار شفافا الستيعاب اوراق االقتراع ،وحاسوب مبرم وشاشة كبيرة
لعرض النتائ  ،باالضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية االنتخابية في شكل سليم.

مشروع قانون االنتخابات النيابية

55

 -2تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ الق اررات الالزمة بشأنها.
كما تقوم باعادة فرز االصوات وفقا لما يلي:
توضع اوراق االقتراع في وعاء شفاف كبير على دفعات ،بمعدل دفعة لكل قلم بعد فرزها تحت
اشراف لجنة القيد ومندوبي المرشحين والمراقبين.
تبدأ عملية تعداد االصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرم الذي يتولى عملية العد آلياً.

يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختالف في عدد االصوات بين نتائ محاضر قلم االقتراع ونتائ
الحاسوب المبرم .

بعد التحقق من عدد االصوات التي نالتها كل الئحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع
االصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى
لجنة القيد العليا في الدائرة االنتخابية.
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين في و ازرة الداخلية والبلديات موظفاً الستالم

مغلفات األقالم وظروف االقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً ،بعد انتهاء لجنة القيد من عملها
في كل مغلف ،ويوقع الموظف المذكور على بيان استالم كل مغلف ومستنداته.

المادة :105

في اعالن النتائج النهائية

تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة االنتخابية النتائ المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة

االنتخابية المعنية.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح األخطاء المادية
والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع األصوات الواردة من لجان القيد االبتدائية بواسطة الحاسوب اآللي المبرم لهذه
الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة اإلنتخابية على الجدول النهائي باألرقام واألحرف مع
تفقيطها ،وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.
تعلن عندئذ ،أمام المرشحين أو مندوبيهم ،النتائ النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل الئحة
واسماء المرشحين الفائزين.
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تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام
للنتائ وتنظم محض اًر بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا
الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائ مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فو اًر إلى و ازرة الداخلية والبلديات

التي تتولى إعالن النتائ النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين ،ويبلغ الوزير هذه النتيجة

فو اًر إلى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري.
المادة :106

في حفظ أوراق االقتراع

تحفظ لدى مصرف لبنان ،بصورة سرية ،أوراق االقتراع ضمن رزم تشير إلى األقالم الواردة
منها ،وذلك لمدة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن النتائ  ،ثم تتلف من قبل و ازرة الداخلية والبلديات
بموجب محضر وفق األصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.

الفصل العاشر :في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات األخرى

المادة :107

في حاالت التمانع الخاصة

 -1ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة
عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة
او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات
رأسمال عام.
كما ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او
تعويضا ما من خزينة الدولة.
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كل من ينتخب نائبا من هؤالء يعتبر منفصال حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية
مجلس النواب خالل شهر يلي اعالن نتيجة انتخابه.
 -2ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها
او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او
الشركات المذكورة في الفقرة االولى من هذه المادة.
كل من ينتخب نائبا من هؤالء الوكالء تعتبر وكالته ساقطة حكما.
المادة :108

في النشاطات المهنية المحظرة

ال يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات،
ويعتبر زوجه وأوالده بمثابة الشخص الواحد.

الفصل الحادي عشر :في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على األراضي اللبنانية
المادة :109

في حق غير المقيم باالقتراع

يحــق لكــل لبنــاني غيــر مقــيم علــى األ ارضــي اللبنانيــة أن يمــارس حــق االقتـراع فــي م اركــز انتخابيــة
فـ ــي السـ ــفارات او القنصـ ــليات او فـ ــي امـ ــاكن اخـ ــرى تحـ ــددها الـ ــو ازرة وفق ـ ـاً ألحكـ ــام هـ ــذا القـ ــانون

وبالتنسـ ــيق مـ ــع و ازرة الخارجيـ ــة والمغت ـ ـربين ،شـ ــرط أن يكـ ــون اسـ ــمه وارداً فـ ــي سـ ــجالت األحـ ــوال
الشخصية وأن ال يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في االقتراع عمال باحكـام المـادة الرابعـة

من هذا القانون.
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المادة :110

في تسجيل المقترعين

تــدعو الــو ازرة بالتنســيق مــع و ازرة الخارجيــة والمغتـربين بواســطة الســفارات والقنصــليات اللبنانيــة فــي
الخـارج ،اللبنـانيين الـذين تتـوفر فـيهم الشـروط المـذكورة أعـاله ،لإلعـالن عـن رغبـتهم بـاإلقتراع فـي
الخــارج وذلــك بتســجيل أســمائهم عبــر حضــورهم الشخصــي أو بموجــب كتــاب موقــع ومثبــت وفقــا
لألصول.
تضــع الــو ازرة بالتعــاون مــع و ازرة الخارجيــة والمغتـربين قواعــد تســجيل النــاخبين غيــر المقيمــين فــي
الســفارات أو القنص ــليات التــي يختارونه ــا مــع كاف ــة المعلومــات المطلوب ــة المتعلقــة به ــويتهم ورق ــم
سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توفره.
يجب أن ال تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي
تسبق موعد االنتخابات النيابية ،يسقط بعدها حق االقتراع في الخارج ،وعلى السفارات إرسال
هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة لالحوال الشخصية بواسطة و ازرة الخارجية والمغتربين قبل
العشرين من كانون االول.
المادة :111

في القوائم االنتخابية المستقلة

تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة لألحوال الشخصية بالتثبت من ورود االسم في السـجل
وتنظم ،بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل ،قـوائم إنتخابيـة مسـتقلة لكـل سـفارة أو قنصـلية بأسـماء
الــذين س ـتتوفر فــيهم الشــروط القانونيــة ،موزعــة حســب الــدوائر االنتخابيــة ،علــى أن ال يقــل عــدد
المس ــجلين ف ــي المرك ــز االنتخ ــابي الواح ــد ع ــن  222ناخبـ ـاً ،وتض ــع إش ــارة تح ــول دون إمك ــانهم
االقتراع في محل إقامتهم األصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
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المادة :112

في االعالن عن القوائم االنتخابية المستقلة وتنقيحها

 -1علـ ــى ال ـ ــو ازرة ،قبـ ــل االول م ـ ــن ش ـ ــباط مـ ــن ك ـ ــل س ـ ــنة ،أن ترسـ ــل ،بواس ـ ــطة و ازرة الخارجي ـ ــة
والمغتـ ـربين ،إل ــى س ــفارات وقنص ــليات لبن ــان ف ــي الخ ــارج ،القـ ـوائم االنتخابي ــة األولي ــة باس ــماء
االشـخاص الـذين ابـدوا رغبــتهم بـاالقتراع فـي الخــارج وفقـا للمـادة  112مــن هـذا القـانون وذلــك
بشكل أقراص مدمجة(. (CD
 -2علــى و ازرة الخارجيــة والمغتـربين أن تنشــر وتعمــم القـوائم أعــاله بكــل الوســائل الممكنــة وتــدعو
الناخبين إلى االطـالع عليهـا وتنقيحهـا عنـد االقتضـاء .تقـوم كـل سـفارة وقنصـلية بتـوفير نسـخ
من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها االلكتروني في حال توفره.
 -3يحــق لكــل ذي مصــلحة أن يتقــدم بــاعتراض علــى القـوائم االنتخابيــة امــام الســفارة او القنصــلية
مرفق ـاً بالوثــائق والمســتندات المطلوبــة .تقــوم الســفارة أو القنصــلية بالتــدقيق به ـا وارســالها الــى

الــو ازرة عبــر و ازرة الخارجيــة والمغت ـربين قبــل العش ـرين مــن شــباط مــن كــل ســنة .تطبــق علــى

عمليـات تنقـيح القـوائم وتصـحيح القيـود وشـطبها وفـق األصـول واإلجـراءات المنصـوص عليهـا
في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة :113

في تحديد اقالم االقتراع

ترســل الــو ازرة ،بواســطة و ازرة الخارجيــة والمغت ـربين ،عــدد النــاخبين الــذين يح ـق لهــم ممارســة حــق
االقتراع في كل سفارة او قنصلية ،بحي

يجب على كل منها تحديد قلم لالقتراع أو أكثر مـن قلـم

واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز االربعماية ناخب.
ُتحدد اقالم االقتراع بمرسـوم يتخـذ فـي مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح وزيـر الداخليـة والبلـديات
بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على االقـل مـن التـاريخ المقـرر

الج ـ ـراء االنتخابـ ــات وال يجـ ــوز تعـ ــديل هـ ــذا التوزيـ ــع خـ ــالل االسـ ــبوع الـ ــذي يسـ ــبق تـ ــاريخ اج ـ ـراء
االنتخابات اال السباب جدية وبمرسوم معلل .
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ينشــر مرســوم تحديــد اقــالم االقتـراع فــي الجريــدة الرســمية وعلــى الموقــع االلكترونــي لكــل مــن و ازرة
الداخلية والبلديات وو ازرة الخارجية والمغتربين .
المادة :114

في هيئة قلم االقتراع

يعين السـفير أو القنصـل بالتنسـيق مـع الـو ازرة ،بواسـطة و ازرة الخارجيـة والمغتـربين ،هيئـة كـل قلـم
علــى أن ال تقــل عــن رئــيس وكاتــب مــن بــين المــوظفين العــاملين فــي الســفارة أو القنصــلية ،أو مــن
المتعاق ــدين عن ــد الض ــرورة ش ــرط أن يكونـ ـوا لبن ــانيين وتطب ــق عل ــيهم كاف ــة القـ ـوانين اللبناني ــة ذات
الصلة ،على ان يحدد صالحيات كل منهم.
يجوز وجـود منـدوبين عـن المرشـحين خـالل إجـراءات االقتـراع وذلـك بعـد حصـولهم علـى تصـاريح
صادرة عن السفارة او القنصلية.
المادة :115

في عملية االقتراع

يجري االقتراع في الخارج قبل  15يوما على األكثر من الموعد المعين لإلنتخابات في لبنان،
حسب الدوائر اإلنتخابية المعنية ،بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من نموذج واحد تعتمدها
الو ازرة وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق االقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليالً.

عند دخول الناخب إلى قلم االقتراع ،يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته ،استناداً إلى بطاقة

هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على الئحة الشطب .وعند وجود
اختالف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة

أخرى ،يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
بعد تثبت هيئة القلـم مـن أن إسـم الناخـب وارد فـي لـوائح الشـطب العائـدة للقلـم ،يـزود رئـيس القلـم
الناخــب بورقــة االقتـراع وبظــرف ممهــور بالخــاتم الرســمي بعــد توقيعـه عليــه ،ويــدون بخــط يــده اســم
الدائرة االنتخابية التي يتبع لها الناخب واالقضية المعنية بهذه الدائرة.
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تطبــق علــى عمليــة اقت ـراع اللبنــانيين غيــر المقيمــين علــى األ ارضــي اللبنانيــة األحكــام العامــة التــي
ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي ال تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة :116

في احصاء وتوزيع الظروف

بع ــد خت ــام عملي ــة االقتـ ـراع تف ــتح هيئ ــة القل ــم ص ــندوق أو ص ــناديق اإلقتـ ـراع بحض ــور الس ــفير أو
القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما .تحصي هيئة القلم الظروف وتوزعهـا

بحس ــب ال ــدوائر االنتخابي ــة بحض ــور المن ــدوبين والمـ ـراقبين ووس ــائل االع ــالم المعتم ــدين ف ــي ح ــال
وجودهم ،وتضع الظروف العائدة لكل دائرة في مغلف كبير خاص يـدون عليـه اسـم الـدائرة ويخـتم
بالشمع االحمر.
المادة :117

في إيداع المغلفات وباقي المستندات االنتخابية

ينظم محضر بالعملية االنتخابية علـى نسـختين مـع بيـان بعـدد النـاخبين والمقتـرعين وعـدد ظـروف
االقتراع لكـل دائـرة انتخابيـة ،ويوقـع مـن قبـل هيئـة القلـم ومـن المنـدوبين المعتمـدين الحاضـرين فـي
حــال وجــودهم ،تبقــى نســخة فــي الســفارة او القنصــلية بعهــدة الســفير او القنصــل ،وترســل النســخة
الثاني ــة ف ــو ار م ــع المغلف ــات الخاص ــة الكبيـ ـرة العائ ــدة للظ ــروف واوراق االقتـ ـراع وبـ ـاقي المس ــتندات
االنتخابية الى مصرف لبنان عبر و ازرة الخارجية والمغتربين.
في نهاية عملية االقتراع يوم االحد المحدد الجراء االنتخابات النيابية في لبنان ،ترسل المغلفات
المذكورة مع باقي المستندات االنتخابية الى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها
الى نتائ باقي الصناديق ،وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة :118

في تطبيق أحكام هذا الفصل

تنشأ لجنة مشتركة من و ازرة الداخلية والبلديات وو ازرة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر
عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.
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الفصل الثاني عشر :أحكام متفرقة

المادة :119

في الدورات التدريبية

تقوم الو ازرة بتنظيم دورات تدريبية للمعنيين باعمال االقتراع والفرز وذلك لتامين سالمة وحسن
سير العملية االنتخابية.

المادة :120

في دقائق تطبيق القانون

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بم ارسـيم تتخـذ فـي مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح وزيـر الداخليـة

والبلديات.

المادة :121

في الغاء النصوص المخالفة

تلغـ ــى جمي ـ ـع النصـ ــوص المخالف ـ ــة الحكـ ــام هـ ــذا القـ ــانون ،ال س ـ ــيما القـ ــانون رقـ ــم 25ت ـ ــاريخ -8
 ، 2228-12باستثناء احكام المواد المتعلقة باالنتخابات النيابية الفرعية.

المادة :122

في نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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