الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
قانون رقم  44تاري خ 2017 /6 /17
( ج.ر عدد  27تاري خ )2017 /6/17
ّ
المعدل بالقانون رقم  8تاري خ 2021/11/3
( ج.ر ملحق العدد  43تاري خ )2021 /11/3

قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب
ً ُ ّ
ّ
ولمرة واحدة من أجل إجراء االنتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حرصا ،تعدل
المادة األوىل :بصورة استثنائية
المواد -40-35 -34-33-32 -30-29-28 -11 :الفقرتان  4و  6من البند  2من المادة  45والمواد 61و( 113فقرة )3
و( 115فقرة  )1و 116من القانون رقم  44تاري خ ( 2017/6/17انتخاب أعضاء مجلس النواب) ،لتصبح عىل الشكل
اآلت:
ي
ُ ئ
ً
الم ادة ال اني ة :يعل ي العم ل ،اس تثنائيا ولم رة واح دة ،ب المواد  84و 112والفق رة ا و م ن الم ادة
 118و 121و 122م ن ق انون انتخ اب أعض اء مجل س الن واب رق م  44ت اري خ  2017/6/17وذل
ً
الع ا  2022حرص ا ع ىل أن تع ود الم واد
ل دورة االنتخاب ات النيابي ة المق رر إجراؤه ا ي ر
تىل
الت ي
المذكورة أعاله إ الرسيان ي الدورات ي
المادة ال ال ة :يعمل بهذا القانون فور ر
نرسه ي الجريدة الرسمية ،و صورة استثنائية ولمرة واحدة م استعجال إصداره
ً
وفقا للفقرة ا و من المادة  /56/من الدستور.

1

الفصل االول  :ي نظا اإلقتاع وعدد النواب والدوائر االنتخابية
ر
االقتاع وعدد النواب
المادة  :1يف نظام
ً
ً
يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية ر
النست ،ويكون اإلقتاع عاما
وعرسين عضوا تكون مدة واليتهم أر سنواتُ ،ينتخبون عىل أساس النظا
ي
ً
ورسيا و ي دورة واحدة.
المادة  :2يف المقاعد النيابية والدوائر االنتخابية
•

أ ُ -يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها عىل الطوائف بحسب الدوائر االنتخابية وفي الجدول المرفي بهذا القانون (الملحي رقم )1
ً
ويتم التش ح لهذه المقاعد عىل أساسها ،ويعتت الجدول جزءا ال يتجزأ من هذا القانون.

• ب  -يقتع جم الناخبي ي الدائرة االنتخابية عىل اختالف طوائفهم للمرشحي عن تل
ً
ً
الثات  :ي من يجوز له أن يكون ناخبا أو مرشحا
الفصل
ي

الدائرة.

ر
االقتاع
المادة  :3يف حق
ً
ً
ً
اض اللبنانية ،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
لكل
ي
لبنات أو لبنانية أكمل السن المحددة ي الدستور سواء أكان مقيما أ غت مقيم عىل ا ر ي
وغت موجود ي احدى حاالت عد ا هلية المنصوص عل ها ي هذا القانون ،أن يمارس حقه ي االقتاع.
ر
االقتاع
المادة  :4يف الحرمان من حق
ُيحر من ممارسة حي االقتاع:
1
2

شخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
ً
ا شخاص الذين حكم بحرمانهم مؤ دا من الرتب والوظائف العمومية.

3

ا شخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إ أجل ،وذل

4

ا شخاص الذين ُحكم عل هم بجناية.

5

ا شخاص الذين ُحكم عل هم بإحدى الجنح الشائنة اآلتية :الرسقة ،االحتيال ،سوء اإلئتمان ،االختالس ،الرشوة ،اليمي الكاذبة،
ُ ئ
المخلة با خالق العامة المنصوص عل ها ي الباب الساب من
االغتصاب ،التهويل ،التوير ،استعمال المزور ،شهادة الزور ،الجرائم
قانون العقو ات ،الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها واالتجار بها.
ً
ا شخاص المحجور عل هم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
ُ
ً
ا شخاص الذين أعلن إفالسهم إحتياليا ،أو الذين ُحكم عل هم بالعقو ات المنصوص عل ها ي المواد من  689ا  698من قانون
العقو ات.

8

ا شخاص الذين ُحكم عل هم بالعقو ات المنصوص عل ها ي المواد من  329ا  334من قانون العقو ات.

6
7

لحي إنقضائه.

ال يستعيد االشخاص المبينون أعاله حي االقتاع إال بعد إعادة اعتبارهم.
المادة  :5ف ر
إقتاع و ترشيح المجنس
ي
ً
ال يجوز للمجنس لبنانيا أن يقتع أو أن يتشح لالنتخابات إال بعد انقضاء ر
عرس سنوات عىل تنفيذ مرسو تجنيسه وال تطبي هذه المادة عىل المرأة
بلبنات.
الت تصبح لبنانية بإقتانها
ي
ا جنبية ي
المادة  :6ف ر
اقتاع العسكريي
ي
الداخىل وا من العا وأمن الدولة
ال يشتك ي اإلقتاع العسكريون غت المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أ من قوى ا من
ي
ر
ورسطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم ي حكمهم.
المادة  :7ف حق ر
التشيح لعضوية مجلس النواب
ي
ً
ً
ً
لبنانيا َّ
ر
والعرسين من العمر ،مقيدا ي قائمة الناخبي ،متمتعا بحقوقه المدنية
أتم الخامسة
ال يجوز أن يتشح لعضوية مجلس النواب إال من كان
والسياسية.

2

المادة  :8ف عدم األهلية ر
للتشيح
ي
1

تىل تاري خ انتهاء خدماتهم
الت ي
ال يجوز لألشخاص المذكورين ًأدناه ،أن يتشحوا خالل مدة قيامهم بم هامهم أو وظائفهم ،وخالل المهل ي
يأت:
أو تاري خ قبول استقاالتهم وفقا لما ي
ً
سواء أكانوا ي القضاء العد ي أو اإلداري أو الما ي أو
أ -أعضاء المجلس الدستوري والقضاة عىل مختلف فئاتهم ودرجاتهم
ً
ر
الروح ،إال إذا تقدموا باستقاالتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم ،قبل سنتي عىل ا قل من تاري خ
المذهت أو
ع أو
ي
ي
الرس ي
انتهاء والية المجلس.
ً
ب -الموظفون من الفئتي ا و والثانية ،إال إذا تقدموا باستقاالتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة أشهر عىل
ا قل من تاري خ انتهاء والية مجلس النواب.
ج -ال يجوز أن يتشح لعضوية مجلس النواب العسكريون عىل اختالف الرتب سواء أكانوا من الجيش أ من قوى ا من
الداخىل وا من العا وأمن الدولة والضابطة الجمركية ر
ورسطة مجلس النواب ومن هم ي حكمهم ،اال بعد احالتهم عىل
ي
التقاعد أو التقد باستقالتهم وقبولها قبل ستة أشهر عىل ا قل من تاري خ انتهاء والية مجلس النواب.
د -رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المتفرغون المؤسسات العامة واله ئات العامة ر
ورسكات االقتصاد المختلط ر
والرسكات
ي
ً
ذات الرأسمال العا ومؤسسات الحي العا ومديروها العامون ،إال إذا تقدموا باستقاالتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل
ستة أشهر عىل ا قل من تاري خ انتهاء والية مجلس النواب.
ً
ه  -رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات ،إال إذا تقدموا باستقاالتهم وفقا حكا قانون
ً
فعليا عن مهامهم قبل سنتي عىل ا قل من تاري خ انتهاء والية مجلس النواب بصورة استثنائية ّ
ولمرة
البلديات وانقطعوا
واحدة فقط ،عىل رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات الراغبي بالتشح لالنتخابات النيابية أن يقدموا
ً
يوما من تاري خ ر
نرس القانون ي الجريدة الرسمية.
استقالتهم من الرئاسة والعضوية خالل ثالثي

2
3

و -رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اله ئة ر
المرسفة عىل االنتخابات.
ً
ً
خالفا ي نص آخر ،تعتت اإلستقالة لألسباب المذكورة أعاله مقبولة حكما من تاري خ تقديمها ا المرج المختص وانقطاع أصحابها
ً
فعليا عن العمل.
ُيستثت من أحكا هذه المادة أفراد اله ئة التعليمية ي مالك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.

ر
االرساف عىل االنتخابات
الفصل الثالث  :ي
المادة  :9ف هيئة ر
االشاف عىل االنتخابات
ي
ُ
اإلرساف عىل االنتخابات" المعروفة ما بعد باسم "اله ئة" تمارس اله ئة ر
االنتخابات  :تنشأ ه ئة دائمة تسىم "ه ئة ر
االرساف عىل االنتخابات
ي
ً
وفقا للمها المحددة لها ي هذا القانون بصورة مستقلة و التنس ي م وزير الداخلية والبلديات ويعرف ي ما بعد باسم "الوزير" يواكب الوزير
ً
ً
ً
أعمال اله ئة ،ويحدد مقرها ،ويؤمن لها مقرا خاصا مستقال ويحرص اجتماعاتها عند االقتضاء ،من دون أن يشارك ي التصويت.
المادة  :10يف تأليف الهيئة
1

ً
ر
يأت:
تتألف اله ئة من أحد عرس عضوا وفقا لما ي
ً
ً
قاض عد ي متقاعد ي منصب القضاء ررسفا مارس مهاما قضائية مدة  20سنة عىل ا قلُ ،يختار من بي ثالثة أسماء
أ-
ٍ
يرشحهم مجلس القضاء ا عىل.
ً
ً
قاض اداري متقاعد ي منصب القضاء ررسفا مارس مهاما قضائية مدة  20سنة عىل ا قلُ ،يختار من بي ثالثة أسماء
ب-
ٍ
يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.
ً
ً
قاض ما ي متقاعد ي منصب القضاء ررسفا مارس مهاما قضائية مدة  20سنة عىل ا قلُ ،يختار من بي ثالثة أسماء
ج-
ٍ
يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.
ً
د -نقيب سابي للمحامي ُيختار من بي ثالثة نقباء سابقي يرشحهم مجلس نقابة المحامي ي بتوت (عضوا).
ً
ه -نقيب سابي للمحامي يختار من بي ثالثة نقباء سابقي يرشحهم مجلس نقابة المحامي ي طرابلس (عضوا).
ً
ً
(عضوا) و -ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بي ثالثة يرشحهم مجلس النقابة (عضوا).
ً
المرت والمسموع (عضوا).
الوطت لالعال
ز -خبت ي شؤون اإلعال واإلعالن يختار من بي ثالثة يرشحهم المجلس
ي
ي

3

o

2
3

ً
ح -نقيب سابي لنقابة ختاء المحاسبة ُ
المجازين يختار من بي ثالثة ترشحهم النقابة (عضوا).

o

ط -عضوان من أصحاب الختة الواسعة ي إختصاصات مرتبطة باالنتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة
بها) من بي  6أسماء يرشحهم الوزير.

o

ي -ممثل عن ه ئات المجتم المدت ،الت تتوافر ف ها ر
الرسوط المنصوص عل ها ي المادة  20من هذا القانون ،يختار من
ي
ي
ً
بي ثالثة من ذوي الختة ي االنتخابات يرشحون من قبل هذه اله ئات وذل وفقا آللية يضعها الوزير.

يراع تمثيل الجنسي ي اختيار المرشحي لعضوية اله ئة.
ً
ً
سنا ،ويكون أحد نق ّ
ت المحامي
القاض ا عىل درجة بي القاض ي العد ي واالداري وعند التساوي ي الدرجة فا كت
يتأس اله ئة
ي
ً يً
ً
ا كت سنا حكما نائبا للرئيس.

عىل الجهات المشار ال ها ي هذه المادة تسمية المرشحي من قبلها ضمن مهلة شهر من تاري خ تبلغها طلب رف االسماء.
ً
إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة مع نة يعي مجلس الوزراء باقتاح من الوزير بديال عنه من الفئة المذكورة.
المادة  :11يف تعيي الهيئة وواليتها
ُيع َّي ا عض اء بمرس و يتخ ذ ي مجل س ال وزراء بن ًاء ع ىل اق تاح ال وزير وتك ون م دة وال ة الهيئ ة
التعيي.

نة م ن ت اري خ

عىل مجلس الوزراء تعيي أعضاء الهيئة قبل تة أشهر من انتهاء وال ة المجلس.
تستمر اله ئة القائمة بمتابعة مهامها لحي تع ي ه ئة جديدة
المادة  :12يف الشغور
الشغور  :ي حال شغور مركز أحد ا عضاء ي سبب ،تعلن اله ئة حصول الشغور ويبلغ رئيس اله ئة ا مر خالل أسبوع إ «الوزير» خذ العلم
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتع ي البديل.
ُ َّ
ر
الت جرى ف ها تع ي العضو ا صيل وللمدة المتبقية
يعي العضو البديل خالل مدة أقصاها خمسة عرس يوما من تاري خ أخذ العلم ،بالطريقة ذاتها ي
من واليته.
المادة  :13يف الق َس م
ر
ر
اآلت نصه:
يقسم اعضاء اله ئة قبل مبارسة مهامهم ،أما رئيس الجمهورية ،خالل مهلة أقصاها خمسة عرس يوما من تاري خ تع ينهم ،اليمي ي
ً
ً
ّ
"أقسم باهلل العظيم أن أقو بعمىل ه ئة ر
وتجرد واخالص واستقالل وأحرص عىل التقيد تقيدا مطلقا
االرساف عىل االنتخابات بكل أمانة
ي ي
ً
الت ترع االنتخابات ،تأم نا لحريتها ونزاهتها وشفاف تها".
بالقواني واالنظمة وال سيما تل
ي
الداخىل
المادة  :14يف النظام
ي
ً
ّ
ُ ّ
الت ترع ست العمل لديها تنفيذا حكا هذا القانون ويتم التصديي عىل هذا
تعد وتعدل اله ئة نظامها
الداخىل الذي يتضمن القواعد وا صول ي
ي
ً
النظا والتعديل بقرار يتخذ مجلس الوزراء خالل مهلة خمسة ر
عرس يوما من تاري خ إيداعه ا مانة العامة لمجلس الوزراء.
ي
المادة  :15يف التمانع
•

أ -ال يجوز الجم بي عضوية ورئاسة اله ئة أو نيابتها و ي رئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب ،رئاسة او عضوية مجلس ادارة
مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طاب عا  ،باستثناء افراد اله ئة التعليمية ي مالك الجامعة اللبنانية
او المتفرغي لديها او المتعاقدين معه ا ،باالضافة ا حاالت التمان ال واردة ي الفقرتي ن د و ه من المادة  8من هذا القانون و ي الفقرة
الثانية من المادة  109من هذا القانون.

•

تىل انتهاء
الت ي
ب -يمن عىل رئيس اله ئة ونائبه واعضاء اله ئة التشح ا االنتخابات البلدية أو االختيارية خالل مدة واليتهم والسنة ي
الوالية.

•

ج -اذا عي عضوا ي اله ئة احد االشخاص الوارد ذكرهم ي الفقرة (أ) أعاله ،فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعي بي العضوية
ً
ووظيفته واال يعتت مستقيال حكما من عضوية اله ئة.
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المادة  :16يف األعمال المحظورة
ال يجوز لرئيس وأعضاء اله ئة ،خالل مدة واليتهم ،القيا بأي عمل أو نشاط يتعارض م مها اله ئة وحيادها.
يلت الرئيس وا عضاء طوال فتة عمل اله ئة ،بوجوب االمتناع عن إلقاء أي محاضة أو المشاركة أي ندوة أو اإلدالء ّ
بأي ترصي ح بصورة
ي
شخصية يكون موضوعها متعلقا باالنتخابات اال بتفويض من اله ئة.
ر
ر
ثلت أعضاء اله ئة ،م مراعاة مبدأ
تقرر اله ئة إسقاط عضوية العضو ي حال مخالفته الموجبات المنصوص عل ها ي هذا القانون ،وذل بأكتية ي
الداخىل ،عىل أن يقتن قرار اله ئة بمصادقة مجلس الوزراء.
الوجاهية وحي الدفاع وفقا حكا نظامها
ي
المادة  :17يف المالحقة الجزائية
ات بحقه ،أو القبض عليه طوال مدة واليته فعال تتعلي
ال يجوز دون إذن من اله ئة إقامة دعوى جزائية عىل أحد ا عضاء أو اتخاذ أي إجراء جز ي
االحتياط بحي أعضاء اله ئة فعال ال تتعلي بعملهم ي اله ئة ،ما خال الجر المشهود.
بعمله ي اله ئة كما ال يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف
ي
يقد وزير العدل طلب اإلذن بالمالحقة أو اتخاذ اإلجراء القانوت المالئم ً
بناء عىل مذكرة من النائب العا لدى محكمة التم ت تشتمل عىل نوع
ي
الت تتر المالحقة واتخاذ اإلجراءات الجزائية الالزمة يقد طلب اإلذن بالمالحقة إ الوزير،
الفعل وزمان ارتكابه ومكانه ،وعىل خالصة ا ّ دلة ي
المعت ،دون أن يشتك ي التصويت ،وتصدر اله ئة قرارها بشأن المالحقة
العضو
إ
االستماع
وتدع اله ئة ي مهلة أسبوع لدرس الطلب و ته بعد
ي
با ر
كتية المطلقة ي مهلة مماثلة وترفعه إ الوزير.
المادة  :18يف تعويضات الهيئة
ً
ً
يتقاض رئيس اله ئة تعويضا شهريا ،طيلة مدة واليته ،يحدد ي مرسو تشكيل اله ئة عىل ان ينقط عن أي عمل آخر أما سائر أعضاء اله ئة
ً
ً
اآلخرين ف نقطعون عن أي عمل آخر خالل العملية االنتخابية ويتقاضون بدال مقطوعا خالل هذه الفتة يحدد ي مرسو تشكيل اله ئة.
المادة  :19يف مهام الهيئة
تتو اله ئة المها والصالحيات اآلتية:
1

الت تراها مناسبة ا الوزير.
الت تدخل ضمن مهامها ورف االقتاحات ي
اصدار القرارات والتعاميم ي

2

تلق طلبات وسائل االعال المرئية والمسموعة والمقروءة وااللكتونية الراغبة بالمشاركة ي تغطية عملية االقتاع والفرز وتسليمها
ي
التصاري ح الالزمة لذل  ،ووض قواعد سلوك للتغطية االعالمية.

3

االنتخات المدفوع ا جر وفقا الحكا
تلق طلبات وسائل اإلعال الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة ي المشاركة ي االعالن
ي
ي
هذا القانون.

4

الت ترع المنافسة االنتخابية وفقا حكا هذا
مراقبة تقيد اللوائح والمرشحي ووسائل اإلعال عىل اختالفها بالقواني وا نظمة ي
القانون.

5

تحديد ررسوط واصول القيا بعمليات استطالع الرأي وكذل
االنتخات.
الصمت
ي

6

استال الكشوفات المالية العائدة للحمالت االنتخابية والتدق ي ف ها خالل مهلة شهر من تاري خ اجراء االنتخابات.

7

تلق طلبات تسجيل المفوضي المال ي عن الحملة االنتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصاال بذل .
ي

8

االنتخات وفقا حكا هذا القانون.
ممارسة الرقابة عىل اإلنفاق
ي

9

قبول ودرس طلبات المراقبي االنتخاب ي المحل ي والدول ي ومنحهم التصاري ح ووض قواعد سلوك لهم.

ر
نرس او بث او توزي النتائج أثناء الحملة االنتخابية ومراقبة التقيد بفتة

 10ر
نرس الثقافة االنتخابية وارشاد الناخبي وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.
ً
تلق الشكاوى ي القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها ،ويعود لها أن تتحرك عفوا عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتض بشأنها.
11
ي
 12يمكن لله ئة ان تستعي عند الرصورة بأصحاب الختة المشهودة ي االختصاصات المرتبطة باالنتخابات وشؤونها.
تقد اله ئة تقريرا بأعمالها م انتهاء واليتها وتحيله إ كل من رئاسة الجمهورية ،رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية
والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.
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المادة  :20يف مراقبة االنتخابات
•

المدت ذات االختصاص ،تحت رارساف اله ئة ،مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها عىل أن تتوافر ف ها
أ -يحي له ئات المجتم
ي
ر
الرسوط اآلتية مجتمعة:
أن تكون الجمعية لبنانية غت سياسية ،حائزة عىل بيان العلم والخت قبل سنتي عىل ا قل من موعد تقديم الطلب ا
اله ئة.
سياس ،وأن ال تضم ي ه ئت ها العامة واإلدارية أي مرشح لالنتخابات.
أن تكون غت مرتبطة بأي جهة أو طرف
ي
ساس ،قبل سنتي عىل ا قل ،عىل أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق اإلنسان أو باالنتخابات أو
أن ينص نظامها ا
ي
بالشفافية أو بالتدريب عىل تل الموضوعات.
أن ّ
تبي لله ئة مصادر تمويلها.
أن تودع اله ئة قط حسابها الخاص بنشاط مراقبتها االنتخابات بعد انتهاء العملية االنتخابية بمهلة شهر عىل ا ر
كت.
أن يبلغ عدد المنتسبي إ الجمعية وفقا للوائح المودعة أصوال لدى المراج الرسمية ذات االختصاص مئة منتسب عىل
ا قل بتاري خ تقديم الطلب.
أن تلت ه ئتها اإلدارية م ثاق ررسف تضعه اله ئة.
ر
تدرس اله ئة طلبات االعتماد الواردة إل ها وتدقي ي تحقي الرسوط أعاله ،ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه.
تحدد اله ئة أصول وآليات مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد االنتخابات بشهر عىل
ا قل.

•

ب -تدرس اله ئة طلبات اله ئات ا جنبية المعنية باالنتخابات الرامية إ المشاركة مواكبة العملية االنتخابية وفقا ر
لرسوط وأصول
ي
تضعها قبل موعد اإلنتخابات بشهر عىل ا قل.

•

ج -يحي لله ئة إلغاء إعتماد أي جهة أو أحد المنتسبي لهذه الجهة ّ
مخول مواكبة العملية اإلنتخابية حال اإلخالل ر
بالرسوط المحددة
ي
ي القواني وا نظمة.

المادة  :21يف قرارات الهيئة
ً
ال تكون إجتماعات اله ئة قانونية اال بحضور سبعة أعضاء عىل ا قل  ،وتتخذ قرارات اله ئة با ر
كتية المطلقة من ا عضاء الذين يؤلفونها قانونا،
ّ
ر
وتخض قراراتها لالستئناف أما مجلس شورى الدولة ي مهلة ثالثة أيا من تاري خ إبالغها أو نرسها ،عىل أن يبت بها مجلس شورى الدولة ي
مهلة ثالثة أيا من تاري خ تقديم المراجعة.
المادة  :22يف تفويض الصالحيات
ً
يجوز لله ئة أن ّ
تفوض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيا بمهمة محددة من ضمن صالحياتها ،كما لها أن تؤلف لجانا للقيا بمثل هذه
المها المحددة.
يحي لرئيس اله ئة أن يفوض بعض صالحياته إ نائبه أو أحد أعضائها.
المادة  :23يف جهاز الهيئة االداري وموازنتها
•

أ -تحدد انظمة اله ئة المالية واالدارية بموجب مراسيم تتخذ مجلس الوزراء ً
المبت عىل اقتاح اله ئة.
بناء عىل اقتاح الوزير
ي
ي

•

ب -يرتبط باله ئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد م من تراه مناسبا من أصحاب االختصاص لمؤازرتها ي أداء مهامها كما لله ئة أن تطلب
أن يلحي بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفي العاملي ي اإلدارات والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات
تحدد من الوزير يتم هذا اإللحاق بقرار من الوزير المختص ً
المبت عىل اقتاح اله ئة وتحدد ي هذا القرار مدة
بناء عىل طلب الوزير
ي
االلحاق.

•

مرسوع موازنتها ُ
ويخصص ً
ج -تعد اله ئة ر
بناء عىل اقتاح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة اله ئة ي موازنة وزارة الداخلية والبلديات.
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الفصل الراب  :ي ا عمال التحضتية والقوائم االنتخابية
المادة  :24يف القيد يف القوائم االنتخابية
يكون القيد ي القوائم االنتخابية الزاميا للناخبي ،وال يقيد أي شخص اال ي قائمة واحدة ،تحت طائلة تطب ي احكا المادة  461من قانون
العقو ات.
المادة  :25يف د مومة القوائم االنتخابية وتعد لها
تعتت القوائم االنتخابية دائمة ،اال انه يعاد النظر ف ها دوريا ،وفقا الحكا هذا القانون.
ناخب القوائم االنتخابية
المادة  :26يف
ي
تض المديرية العامة لألحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبي وفقا لسجالت االحوال الشخصية ،وتتضمن
هذه القوائم أسماء جم الناخبي الذين بلغت مدة قيدهم ي الدائرة االنتخابية سنة عىل االقل بتاري خ بدء إعادة التدق ي بالقوائم االنتخابية،
العرسين من ر
أي ر
الثات من كل سنة.
ترسين
ي
المادة  :27يف تدوينات القوائم
تتضمن القوائم االنتخابية بصورة الزامية:
ر
الثالت لكل ناخب واسم والدته ،ورقم سجله كما هو وارد ي سجالت االحوال الشخصية وجنسه وتاري خ والدته ومذهبه وتخصص ي كل
اإلسم
ي
ً
ً
القانوت.
مستندها
ذكر
م
،
تبديال
أو
تصحيحا
ود
الق
عىل
أ
ر
تط
الت
التعديالت
االقتضاء،
عند
ها،
ف
تسجل
خاصة
خانة
قائمة
ي
ي
ً
حكما من قوائم الناخبي أسماء االشخاص الذين مض عىل تاري خ والدتهم مئة سنة ر
وأكت.
تشطب
ال يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العالقة يتقد به إ الوزارة ضمن مهلة شهر من تاري خ ر
نرس القوائم االنتخابية.
المادة 28 :يف موجبات دوائر النفوس
ً
عرسين من ر
سنويا ا المديرية العامة لألحوال الشخصية ،بي ال ر
الثات
ترسين
يتوجب عىل رؤساء دوائر وأقال النفوس ي المناطي أن يرسلوا
ي
والخامس من كانون االول ،لوائح أولية تتضمن أسماء االشخاص المسجلي الذين تتوافر ف هم ر
الرسوط القانونية للقيد ي القوائم االنتخابية،
وأسماء االشخاص الذين سوف تتوافر ف هم هذه ر
الرسوط بتاري خ تجميد القوائم االنتخابية ،وكذل أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت
أسماؤهم من سجالت االحوال الشخصية ي سبب كان
العدىل
المادة  :29يف موجبات دائرة السجل
ي
ً
ر
سنويا بي ر
الثات والخامس
العرسين
يتوجب عىل دائرة السجل العد ي ي كل محافظة ان ترسل ا المديرية العامة لألحوال الشخصية،
من ترسين ي
ً
من كانون االول ،الئحة بأسماء االشخاص المحكو عل هم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حي االقتاع وفقا حكا المادة  4من هذا
القانون
المادة  :30يف موجبات المحاكم العدلية
ً
ر
ر
الثات اىل الخامس من كانون االول،
يتوجب عىل المحاكم العدلية ان ترسل ا المديرية العامة لألحوال الشخصية ،سنويا ،بي العرسين من ترسين ي
الئحة با حكا النهائية الصادرة عنها ي الجرائم المنصوص عل ها ي المادة  4من هذا القانون ،كما بأحكا الحجر المتمة
المادة  :31يف تنقيح القوائم االنتخابية
ً
تقو المديرية العامة لألحوال الشخصية بتنق ح القوائم االنتخابية تبعا لما يرد ال ها من المراج المذكورة ي المواد السابقة ،بعد التدق ي ف ها.
ً
تتضمن كل قائمة حقال خاصا تدون فيه اسباب التنق ح ،وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة ا اخرى و ي حالة النقل  ،يذكر الزاميا اسم المحلة
الت تسبي تاري خ
ي القيد ورقم السجل وتاري خ النقل ال ُيعتد ،الجل
تطب ي هذا القانون ،بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خالل السنة ي
ً
بدء اعادة التدق ي بالقوائم االنتخابية ال يعتت اختياريا نقل القيد بسبب الزواج ويحي للزوجة االنتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خالل السنة
المذكورة أعاله.
المادة  :32ف ر
نش القوائم وتعميمها
ي
ً
نسخا عن القوائم االنتخابية ا ولية الت سبي ُ
قبل الخامس ر
وج ّمدت
عش من كانون االول  ،2021ترسل المديرية العامة لألحوال الشخصية
ي
ً
ر
بتاري خ  2021/3/30باإلضافة إ أسماء الناخبي الذين بلغوا الواحد والعرسين عاما بتاري خ يو االنتخاب المقبل ا البلديات وا المختارين
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ً
وا مراكز المحافظات واالقضية وذل بهدف ر
النهات عىل أن يستلم المرسل ال هم هذه القوائم قبل الخامس
نرسها وتعميمها تسهيال للتنق ح
ي
ر
وك يقوموا بتنقيحها وفي ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة
عش من كانون االول 2021
ٍ
كحد أقض يك يدعو الناخبي لالطالع عل ها ،ي
المادة  :33يف االعالن عن القوائم يف و ائل االعالم
تعل ن وزارة الداخلي ة والبل ديات بواس طة وس ائل االع ال المرئي ة والمس موعة والمق روءة ،ب ي الخ امس ع رش م ن
ّ
المجم دة وف ي الم ادة الس ابقة،
ك انون األول  ،2021واألول م ن ك انون ال ا ي  2022ع ن جه وز الق وائم االنتخابي ة
وت دعو الن اخبي ا االط الع عل ه ا وله ذه الغاي ة أيض ًا ،يتوج ب ع ىل ال وزارة ان ر
تنرس الق وائم االنتخابي ة االولي ة ض من
ً
المهل ة ذاته ا ع ىل ص فحتها ع ىل الش بكة االلكتوني ة ( )Websiteوتص در أقراص ا مدمج ة تتض منها ويح ي ي
شخص أن يستحصل عىل نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة
وع ىل وزارة الخارجي ة والمغت ي أن ر
تنرس الق وائم االنتخابي ة االولي ة ،ض من المهل ة ذاته ا ،ع ىل ص فحتها ع ىل الش بكة
ً
االلكتونية ( )Websiteوتصدر أقراصا مدمجة تتضمنها
ال ُيعتددددددددص اددددددددلتي صد ص عص اددددددددا ص تدددددد د لددددددددص ت ردددددد د ص عص ددددددددا ص عل ددددددددا

دددددد د ص ص

دددددد د ا اعددددددددص ددددددددل

 2021/3/30و غليددددددددا

.2022/2/1

المادة  :34يف تصحيح القوائم
 -1يح ي لك ل ذي مص لحة أن يق د  ،اعتب ا ًرا م ن الخ امس ر
عش م ن ك
انون األول  2021ولغا ة االول م ن ك انون ال ا ي
ً
 ،2022إ لجن ة القي د المختص ة المنص وص عل ه ا ي ه ذا الق انون ،طلب ا ي ر ي إ تص ح ح أي خل ل يتعل ي ب ه ي
القوائم االنتخابية ،كأن يكون سقط قيده أو وق غلط ي اسمه بسبب اإلهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر
يق د اس تدعاء التص ح ح إ لجن ة القي د ض من مهل ة تن ت ي يف االول م ن ك انون ال ا ي م ن الع ام  2022ع ىل أن يك ون
ً
ً
الت تؤيد صحة طلبه ،ويكون الطلب معفيا من أي رسم
مرفقا بالمستندات وا دلة ي
ً
ً
ً
ً
يرفي بطلبات التصح ح المتعلقة بإضافة أسماء سقط قيدها ،سجال عدليا ال يتجاوز تاريخه شهرا واحدا
 -2كم ا يح ي لك ل ناخ ب مقي د ي إح دى الق وائم االنتخابي ة ال ر يب جم دت والعائ دة للف رتة االنتخابي ة (2021/3/31
اىل  )2022/3/30أن يطل ب م ن لجن ة القي د المختص ة ش طب أو إض افة اس م أي ش خص ج رى قي ده أو أغف ل قي ده
ً
ي القائمة ذاتها خالفا للقانون
ولك ل م ن المح افو والقائمق ا والمخت ار المخ تص أن يم ارس ه ذا الح ي ،وذل
األول من كانون ال ا ي من العام .2022

خ الل م دة الش هر ال ر يب تن ت ي يف

اض اللبناني ة ان يتق دموا بالطلب ات ذاته ا المنص وص عل ه ا ي البن دين 1و2
 -3يح ي للن اخبي غ ت المقيم ي ع ىل االر ي
ً
ل دى الس فارات والقنص ليات اللبناني ة ي الخ ارج ال يت تحيله ا ف ورا ا المديري ة العام ة لألح وال
م ن ه ذه الم ادة وذل
الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغت ي قبل األول من كانون ال ا ي من العام .2022
تقو المديرية العامة لألحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات ا لجان القيد المختصة إلجراء المقتض
اض اللبن اني ة ترس ل المديري ة العام ة لألح وال الشخص ية بواس طة وزارة
 -4ي م ا يخ ص اللبن ان ي المقيم ي خ ارج ا ر ي
الخارجي ة والمغت ي بت اري خ الخ امس ر
عرس م ن ك انون االول  2021ق وائم الن اخبي االولي ة ال يت تتض من ع دد الن اخبي
ال ذين يح ي له م ممارس ة ح ي االق تاع ك ل س فارة أو قنص لية بحي ث يج ب ع ىل ك ل منه ا تحدي د قل م اق تاع أو أك تر
ي
من قلم واحد ي حال تجاوز عدد المسجلي ي المركز االر عمائة ناخب
ع ىل البعث ات الدبلوماس ية والس فارات إي داع المديري ة العام ة لألح وال الشخص ية بواس طة وزارة الخارجي ة والمغت ي
ر
ثات 2022
جداول بأقال االقتاع المقتحة من قبلهم ي مهلة ال تتجاوز الخامس عرس من كانون ال ي
المادة  :35يف تجميد القوائم االنتخابية
اع المديري ة العام ة لألح وال الشخص ية ل دى اع داد الق وائم االنتخابي ة النهائي ة عملي ات التنق
ت ر ي
المنصوص عل ها ي هذا القانون

ح ونق ل القي د

تجمد القائمة االنتخابية ف االول من شباط ر
ّ
وتبق نافذة ر
حب ال الثي من آذار .2023
ي
ي االول م ن ش هر ش باط م ن الع ا  2022ترس ل المديري ة العام ة لألح وال الشخص ية نس خة م ن الق وائم النهائي ة ا
المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئي العتمادها ي اإلنتخابات المقبلة
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تعتم د الق وائم االنتخابي ة المجم دة ي االول م ن ش باط  2022ي أي انتخاب ات تج ري خ الل المهل ة ال يت تب دأ ي 1
شباط  2022ولغاية  1شباط 2023
المادة  :36يف لجان القيد االبتدائية
ً
تنشأ كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو ر
أكت تتالف كل لجنة قيد من قاض عد ي أو اداري عامل رئيسا ،ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس
ي
ر
موظق ا حوال الشخصية
البلديات ي الدائرة االنتخابية ،ومن موظف من ا حوال الشخصية عضوين يلحي بكل لجنة قيد موظف أو أكت من
ي
بقرار من الوزير.
المادة  :37يف مهام لجان القيد االبتدائية
تتو لجنة القيد االبتدائية المها اآلتية:
1

ً
النظر ي طلبات التصح ح عىل القوائم االنتخابية وفقا الحكا هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خالل ثالثة ايا عمل من تاري خ
تقديم طلب التصح ح ،وابالغها ا اصحاب العالقة وا المديرية العامة لالحوال الشخصية تكون هذه القرارات قابلة لالستئناف
ً
اما لجنة القيد العليا المختصة المشار ال ها الحقا ي هذا القانون ،ضمن مهلة ثالثة ايا من تبليغها ُيعق طلب التصح ح واإلستئناف
من اي رسم كما ُيعق طالب التصح ح والمستأنف من توكيل محا .

2

استال صناديي االقتاع فور اقفال اقال االقتاع والتدق ي ي المحاض والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3

الت نالتها كل الئحة وكل مرشح ورفعها ا لجان القيد العليا المختصة.
فرز االصوات وجمعها وتنظيم الجدول العا بالنتيجة ي

المادة  38يف لجان القيد العليا
تنشأ ي كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا لمدة دورة انتخابية واحدة تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التم ت او
ً
رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار ي مجلس شورى الدولة ،رئيسا ،ومن قاض عد ي أو إداري عامل ،ومن مفتش من التفتيش المركزي
ً
عضوين ،ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف ي المديرية العامة لالحوال الشخصية مقررا.
المادة  :39يف مهام لجان القيد العليا
تتو لجنة القيد العليا المها اآلتية:
1

النظر ي طلبات استئناف قرارات لجان القيد و تها خالل ثالثة أيا عمل من تاري خ ورودها إل ها.

2

استال محاض النتائج الصادرة عن جم لجان القيد االبتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاض والتدق ي
الت نالتها كل الئحة وكل مرشح ضمن هذه االختة ورفعها فورا ا
بها واجراء عمليات جم االصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج ي
الوزير بواسطة المحافو او من ينتدبه.

3

تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة البندين 1و 2أعاله ا ه ئة ر
االرساف عىل االنتخابات.
ي

المادة  :40يف وال ة لجان القيد
يرف مجلس القضاء االعىل ومكتب مجلس شورى الدولة الئحة اسمية بالقضاة لتع ينهم رؤساء لجان القيد العليا واالبتدائية
ترف ه ئة التفتيش المركزي الئحة اسمية بالمفتشي لتع ينهم
ّ
يعي رؤساء لجان القيد العليا واالبتدائية وأعضاؤها ومقرروها لهذه الدورة االنتخابية قبل االول من كانون االول من العا  2021وذل بقرار يصدر
عن وزير الداخلية والبلديات
المادة  :41يف موعد االنتخابات
ً
الت تسبي انتهاء والية مجلس النواب ،باستثناء الحالة
تجري االنتخابات النيابية ي يو واحد لجم الدوائر االنتخابية وذل خالل الستي يوما ي
الت ُيحل ف ها المجلس المذكور ،حيث تجري االنتخابات خالل الثالثة أشهر الت تىل ر
نرس مرسو الحل.
ي ي
ي
ً
تنته والية مجلس النواب الحا ي إستثنائيا بتاري خ  21أيار  ،2018وذل من أجل تمكي الحكومة من إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطب ي ا حكا
ي
واإلجراءات الجديدة لإلنتخابات النيابية المنصوص عنها ي هذا القانون.
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المادة  :42يف دعوة الهيئات الناخبة
ُ
ينرس الجريدة الرسمية وتكون المهلة بي تاري خ ر
ر
نرس هذا المرسو واجتماع اله ئات الناخبة تسعي يوما عىل
ي
تدع اله ئات الناخبة بمرسو ٍ
االقل.
المادة  :43يف االنتخابات الفرعية
1

2

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 تاري خ الشغور ،أو من تاري خ ر
القاض بإبطال النيابة ،ي الجريدة الرسمية
نرس قرار المجلس الدستوري
ي
ال يصار ا انتخاب خلف اذا حصل الشغور ي الستة اشهر االختة قبل انتهاء والية المجلس.
ينرس الجريدة الرسمية وتكون المهلة بي تاري خ ر
ُتدع اله ئات الناخبة بمرسو ر
نرس هذا المرسو واجتماع اله ئات الناخبة ثالثي
ي
يوما عىل االقل.

3

يقفل باب التش ح لالنتخابات النيابية الفرعية قبل  15يوما عىل ا قل من الموعد المحدد لالنتخاب ويقفل باب الرجوع عن التش ح
قبل  10ايا عىل االقل من موعد االنتخاب.
ً
ر
االكتي عىل
تجري االنتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر عىل مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد ،وفقا لنظا االقتاع
دورة واحدة وتحدد مراكز االقتاع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير اما اذا تخىط الشغور المقعدين ي الدائرة االنتخابية الكتى اعتمد
النست وفي أحكا هذا القانون.
نظا االقتاع
ي

5

ر
اض اللبنانية.
يشتك ي عملية االقتاع الناخبون المقيمون وغت المقيمي رسط ممارسة حقهم ي االقتاع عىل االر ي
ال يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز انتخاب فرع َ
أجل نيابة من ّ
حل محله.
ي
ي
ً
ً
خالفا حكا الفقرة (ج) من احكا المادة  8من هذا القانون ،يجوز ترش ح ا شخاص المذكورين ف ها إذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن
ً
وظائفهم خالل خمسة ر
عرس يوما تبدأ من تاري خ صدور مرسو دعوة اله ئات الناخبة.

8

ر
االكتي عىل أحكا هذه
تطبي استثنائيا أحكا القانون رقم  25تاري خ  2008-10-8المتعلي باالنتخابات النيابية ي ما يخص االقتاع
المادة بما ال يتعارض م أحكا هذا القانون.

4

6
7

المادة  :44ف ر
التشيح عن الدائرة االنتخابية
ي
ً
ر
يجوز لمن توافرت فيه الرسوط ليكون عضوا ي مجلس النواب ،أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية ،غت أنه ال يجوز حد أن يرشح نفسه ي
غت دائرة انتخابية واحدة ي آن واحد.
المادة  :45ف طلبات ر
التشيح
ي
عىل كل من يرشح نفسه لالنتخابات النيابية أن يقد :
ً
ً
ّ ً
ً
 1ترصيحا إ وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئي موقعا منه شخصيا ومصدقا عىل توقيعه لدى
ً
الكاتب العدل وفقا نموذج تضعه هذه ا ختة ويتضمن:
o

ر
الثالت
اسم المرشح
ي

o

الت ال تتألف من دوائر صغرى الذي يرغب بتش ح نفسه عنها.
تحديد المقعد إما ي الدائرة الصغرى أو ي الدائرة ي
ً
يرفي ر طا بالترصي ح المستندات اآلتية:
ً
ً
اخراج قيد افرادي ال يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.
ً
ً
سجل عد ي ال يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

o

صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

o

إيصال ما ي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم التش ح المحدد ب الثي مليون لتة

o

إفادة مرصفية تثبت فتح حساب الحملة االنتخابية المنصوص عليه ي هذا القانون ،تتضمن اسم المفوض بتحري
الحساب المعتمد من قبل المرشح.

o
o

10

o
o

ّ
الت
نسخة عن قائمة الناخبي النهائية موثقة من مدير عا ا حوال الشخصية ،تثبت قيد المرشح عىل قوائم الناخبي ي
تعتمد ي اإلنتخابات النيابية 2022
ترصي ح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقي الحسابات عىل ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى ه ئة
ر
االرساف عىل االنتخابات النيابية.

يعىط اله ئة االذن باالطالع والكشف عىل الحساب المرص ي المتعلي بالحملة اإلنتخابية
 oكتاب منظم لدى الكاتب العدل
ي
الخاصة بالمرشح.
ّ
المادة  :46ف إقفال باب ر
التشيح وبت الطلبات
ي
ً
 1يقفل باب التش ح قبل الموعد المحدد لالنتخابات بستي يوما.
ً
 2عىل المرشح أن يودع الوزارة ترصي ح ترشيحه مرفقا بكامل المستندات المطلو ة وذل بتاري خ أقصاه يو إقفال باب التش ح.
ً
ً
ً
تعىط الوزارة للمرشح إيصاال مؤقتا إشعارا باستال الترصي ح ومستنداته.
3
ي
ً
 4تبت الوزارة تصاري ح التش ح ضمن مهلة خمسة أيا من تاري خ ورودها ،ويتتب عل ها ،ي حال قبول التش ح ،تسليم المرشح إيصاال
ً
نهائيا بتسجيل ترصي ح ترشيحه ،كما يتتب عل ها ،ي حال رفض ترصي ح التش ح إعال المرشح بأسباب هذا الرفض.
5

يعتت عد صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيا عىل تسجيل ترصي ح التش ح لديها بمثابة قبول له ويتتب عىل الوزارة تسليم
النهات بتسجيل ترشيحه.
المرشح اإليصال
ي

6

اذا رفضت الوزارة قبول ترصي ح التش ح ،للمرشح الحي ضمن مهلة ثالثة أيا من تاري خ تبلغه قرار الرفض الرصي ح ،أن يراج مجلس
شورى الدولة باستدعاء غت خاض للرسم وعىل هذا المجلس ان يفصل باعتاضه ي غرفة المذاكرة خالل ثالثة أيا من وروده ويكون
ً
قراره ي هذه الحالة نهائيا ال يقبل أي طريي من طرق المراجعة العادية وغت العادية.

المادة  :47ف تمد د مهلة ر
التشيح
ي
1

ً
إذا انقضت مهلة التش ح ولم يتقد أي مرشح لمقعد معي تمدد حكما مهلة التش ح سبعة أيا  ،تبت الوزارة ي تصاري ح التش ح
ً
ً
ضمن مهلة  24ساعة من تاري خ ورودها ،ويتتب عل ها ،ي حال قبول التش ح ،تسليم المرشح إيصاال نهائيا بتسجيل ترصي ح ترشيحه،
كما يتتب عل ها ،ي حال رفض ترصي ح التش ح إعال المرشح بأسباب هذا الرفض.

2

يعتت عد صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعاله ،عىل تسجيل ترصي ح التش ح لديها بمثابة قبول له ويتتب عىل
النهات بتسجيل ترشيحه.
الوزارة تسليم المرشح اإليصال
ي

3

اذا رفضت الوزارة قبول ترصي ح التش ح ،للمرشح الحي ضمن مهلة  48ساعة من تاري خ تبلغه قرار الرفض الرصي ح ،أن يراج مجلس
شورى الدولة باستدعاء غت خاض للرسم وعىل هذا المجلس ان يفصل باعتاضه ي غرفة المذاكرة خالل  48ساعة من وروده،
ً
ويكون قراره ي هذه الحالة نهائيا ال يقبل أي طريي من طرق المراجعة العادية وغت العادية.

المادة  :48ف الفوز ر
بالتكية
ي
ً
• أ  -إذا انقضت مهلة التش ح ولم يتقد لمقعد معي ي دائرة إنتخابية صغرى إال مرشح واحد ،يعتت هذا المرشح فائزا بالتكية وتكون
اللوائح ي هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية ي الدائرة االنتخابية.
ً
• ب  -تسجل اللوائح قبل أر عي يوما عىل االقل من موعد االنتخابات ،فاذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقد لمقاعد دائرة مع نة
اال الئحة واحدة ومكتملة ،تعتت هذه الالئحة فائزة بالتكية.
ً
ً
و ي كلتا الحالتي توجه الوزارة فورا كتابا بذل إ رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.
المادة  :49ف بطالن تصاري ح ر
التشيح
ي
ر
الت تقد  ،بتاري خ واحد ،من مرشح واحد ي اكت من دائرة أما
تعتت باطلة تصاري ح التش ح المخالفة حكا المواد
السابقة ،وكذل التصاري ح ي
ُ ّ
إذا كانت هذه التصاري ح مقدمة بتواري خ مختلفة فال يعتد إال با خت منها وتعتت التصاري ح السابقة باطلة.
المادة  :50ف الرجوع عن ر
التشيح
ي
قانوت مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد االنتخابات بخمسة
ال يجوز للمرشح أن يرج عن ترشيحه إال بموجب ترصي ح
ي
ً
ُ ّ
وأر عي يوما عىل االقل ي حال إعالن المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعاله ،ال يعتد باإلنسحاب ي ما يتعلي بالعملية االنتخابية.
إذا أدى هذا الرجوع إ استحالة انتخاب العدد الالز ي الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقد ضمن مهلة سبعة أيا من تاري خ
ً
ً
ذل الرجوع وتطبي عىل طلبات التش ح و تها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عل ها ي المادة  47من هذا القانون.
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المادة  :51يف االعالن عن المرشحي المقبولي
ئ
بعد إقفال باب التش ح تعلن الوزارة أسماء المرشحي المقبولي وتبلغ ذل
ر
وتنرسها حيث يلز .

فو ًرا إ المحافظي والقائمقامي وه ئة ر
االرساف عىل االنتخابات

المادة  :52يف لوائح المرشحي
ً
كحد أدت ( %40أر عي
كحد أقض من موعد االنتخابات ،عىل أن تضم كل الئحة
ٍ
يتوجب عىل المرشحي ان ينتظموا ي لوائح قبل أر عي يوما ٍ
ً
ً
بالماية) من عدد المقاعد ي الدائرة اإلنتخابية بما ال يقل عن  3مقاعد وعىل أن تتضمن مقعدا واحدا عىل ا قل من كل دائرة صغرى ي الدوائر
المؤلفة من ر
أكت من دائرة صغرى ويعتمد الكرس ا كت ي احتساب الحد ا دت ي الدوائر ذات المقاعد المفردة.
ً
ّ
ويحول المقعد لصاحب أعىل ا صوات التفضيلية ي اللوائح ا خرى
تتحمل الالئحة مسؤولية عد إستيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحدا عنه
الت نقص ف ها العدد.
ي الدائرة الصغرى ومن الطائفة ي
الت بموجبها انتظم المرشحون ي الدوائر الصغرى ،وال ُيعتد بانسحاب أي
عىل الوزارة ان تحت التتيب
التسلسىل لألسماء الواردة ي اللوائح ي
ي
مرشح من الالئحة بعد تسجيلها ،كما عل ها ان تتقيد بتتيب اللوائح عىل ورقة االقتاع وفقا لتاري خ تسجيلها تلغ طلبات المرشحي الذين لم
ً
ينتظموا ي لوائح وفقا لنص هذه المادة.
المادة 53
حالة وفاة أحد المرشحي بعد تسجيل اللوائح يحي لالئحة ترش ح مكان المتو حت ر
عرسة أيا من موعد االنتخابات وتسقط مهل التش ح
ي
ي ً
حرصا ي هذه الحالة.
المادة  :54يف تسجيل اللوائح
ً
لك يقو بتسجيل هذه الالئحة
عىل المرشحي أن ينضووا ي لوائح وأن
يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موق منهم جميعا لدى الكاتب العدل ي
ً
لدى الوزارة وذل ي مهلة أقصاها أر عون يوما قبل الموعد المحدد لالنتخابات ،وال يقبل بعد هذا التاري خ تسجيل اللوائح او التعديل ي تشكيلها
وعىل مفوض الالئحة أن يقد عند تسجيله:
•

ر
الثالت لجم
االسم
ي

•

إيصاالت قبول ترش ح ا عضاء

•

التسلسىل لهم حسب الدائرة الصغرى لالئحة
التتيب
ي

•

التسلسىل لهم حسب الدائرة الصغرى لالئحة
التتيب
ي

•

الت تتشح ف ها الالئحة
تع ي الدائرة ي

•

اسم الالئحة ولونها

•

صورة شمسية ملونة لكل مرشح

•

ً
ترصي ح بتع ي مدقي الحسابات وفقا الحكا هذا القانون وموافقته عىل هذا التع ي

•

شهادة مرصفية تثبت فتح حساب لالئحة باسم مفوض الالئحة

أعضائها

ً
ً
ً
ر
الرسوط القانونية ،اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا
تعىط الوزارة إيصاال بقبول تسجيل الالئحة(خالل  24ساعة) اذا كان الطلب مستوفيا جم
ي
كل او بعض هذه ر
فتعىط الوزارة العضاء الالئحة المطلوب تسجيلها مهلة  24ساعة الجل تصح ح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه.
وط
الرس
ي
ً
ً
ترسي هذه المهلة اعتبارا من تاري خ ابالغ مفوض الالئحة المشار اليه ي البند أعاله يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابال للطعن
اما مجلس شورى الدولة خالل مهلة  24ساعة من تاري خ ابالغ مفوض الالئحة المشار اليه اعاله عىل أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن
خالل مهلة مماثلة ويكون قراره ي هذه الحالة نهائيا ال يقبل اي طريي من طرق المراجعة العادية وغت العادية.
المادة  :55يف االعالن عن اللوائح المقبولة
فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار ال ها ي المادة  52من هذا القانون تعلن الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها
ا المحافظي والقائمقامي وه ئة ر
االرساف عىل االنتخابات النيابية ر
وتنرسها حيث يلز .
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االنتخات
الفصل الخامس  :ي التمويل واإلنفاق
ي
المادة  :56يف تمويل الحملة االنتخابية
الت تبدأ من تاري خ فتح باب
يخض حكا هذا القانون ،تمويل الحمالت االنتخابية وإنفاق المرشحي واللوائح اثناء فتة الحملة االنتخابية ،ي
وتنته لدى اقفال صناديي االقتاع.
التش ح
ي
المادة  :57يف المساهمة االنتخابية
ر
سء له قيمة مادية تقد لالئحة
تعتت مساهمة بمفهو هذا القانون كل هبة او تتع او هدية نقدية او ع نية او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي ي
او للمرشح.
المادة  :58يف النفقات االنتخابية
تعتت نفقات انتخابية بمفهو هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل الالئحة او المرشح وكذل النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة
الضمت من قبل االشخاص الطبيع ي أو المعنويي او االحزاب او الجمعيات او أي جهة أخرى ،ررسط ان تتعلي
أي منهما برضاهما الرصي ح او
ي
ر
مبارسة بالحملة االنتخابية و عملية االقتاع و تحق ي االتصال ر
المرسوع بي الالئحة او المرشح والناخب ومنها عىل سبيل البيان ال الحرص :تأمي
المكاتب االنتخابية وس ائر نفقات هذه المكاتب ،إقامة التجمعات والمهرجانات واالجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية االنتخابية ،النفقات
ونرس وتوزي المواد االعالمية والدعائية من كتب وكراريس ر
المتعلقة بالتجهتات المستعملة خالل الحملة ،إعداد ر
ونرسات ومناشت ورسائل عىل
الرقىم ،إعداد وتوزي الصور والملصقات واليافطات واللوحات االعالنية وتعليقها ،التعويضات
شكل مطبوعات او عت وسائل التيد العادي او
ي
ً
ً
والمخصصات المدفوعة نقدا او ع نا لالشخاص العاملي ي الحملة االنتخابية وللمندو ي ،مصاريف نقل وانتقال عناض الحملة االنتخابية
والناخبي ،مصاريف انتقال الناخبي من الخارج ،نفقات الدعاية االنتخابية ونفقات استطالعات الرأي واية نفقات تدف ي سبيل الحملة
االنتخابية ا أي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة ر
نرس اخرى بما ف ها االلكتونية.
المادة  :59يف حساب الحملة االنتخابية وتعيي مدقق حسابات
1
2

يتوجب عىل كل مرشح والئحة فتح حساب ي مرصف عامل ي لبنان يسىم "حساب الحملة االنتخابية" ،وان يرفي بترصي ح التش ح،
إفادة من المرصف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبي رقم الحساب واسم صاحبه.
ً
ً
ال يخض حساب الحملة االنتخابية للرسية المرصفية ويعتت المرشح والالئحة متنازال حكما عن الرسية المرصفية لهذا الحساب بمجرد
فتحه.
المساهمات ودف جم

ً
النفقات االنتخابية عن طريي هذا الحساب حرصا وذل

خالل كامل فتة الحملة

3

يجب ان يتم استال جم
االنتخابية.

4

يعود لكل مرشح والئحة ان ينظم االجراءات المعتمدة لديه الستال ا موال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة االنتخابية
وصالحية دف النفقات االنتخابية ،م مراعاة احكا هذا القانون.

5

ال يجوز قبض أو دف أي مبلغ يفوق المل ون لتة اال بموجب ش

6

خىط مسجل
يتوجب عىل كل مرشح والئحة لدى تقديم تصاري ح التش ح ،الترصي ح عن اسم مدقي الحسابات وذل بموجب كتاب
ي
لدى الكاتب العدل ويقدمه ا اله ئة.

7

عند تعذر فتح حساب مرص ي وتحريكه ي مرشح أو الئحة سباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع ا موال المخصصة للحملة
االنتخابية للمرشح أو الالئحة ي صندوق عا ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المرص ي ي كل مندرجاته.

المادة  :60يف االنفاق والتمويل
1

يجوز للمرشح ان ينفي من اجل حملته االنتخابية مبالغ من امواله الخاصة ويعتت مال الزوج أو أي من ا صول أو الفروع بمثابة المال
الت يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص جل حملته االنتخابية ا سقف االنفاق.
الخاص للمرشح تخض جم النفقات ي

2

ال يجوز تقديم اية مساهمة ي الحملة االنتخابية لمرشح أو لالئحة اال من قبل االشخاص الطبيع ي أو المعنويي اللبنان ي.

3

طبيغ
لبنات،
يمن منعا باتا عىل المرشح أو الالئحة قبول أو استال مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غت ي
ي
مبارسة أو غت ر
أو معنوي ،وذل بصورة ر
مبارسة.

4

ال تعتت مساهمة بمعت هذا القانون خدمات ا فراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
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5

طبيغ او معنوي واحد الجل تمويل الحملة االنتخابية لمرشح أو لالئحة،
لبنات
ال يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص
ي
ي
االنتخات المحدد ي المادة  61من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مرصفية (حوالة،
مبلغ  %50من سقف االنفاق
ي
شي  ،بطاقة ائتمانية ) م مراعاة الفقرة الرابعة من المادة  59من هذا القانون.

6

االنتخات كما هو محدد ي المادة  61من هذا القانون،
الت يتلقاها اي مرشح سقف االنفاق
ي
ال يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات ي
كما ال يجوز قبول مساهمات عن طريي وسيط.

المادة  :61يف قف االنفاق
ً
يأت:
يحدد سقف المبلغ االقض الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فتة الحملة االنتخابية وفقا لما ي
بعمائة وخمس ون ملي ون ل تة لبناني ة ،يض اف الي ه قس م متح رك م رتبط بع دد الن اخبي
قس م ثاب ت مقط وع ق در
م ن الن اخبي
ي ال دائرة االنتخابي ة الك تى ال يت ينتخ ب ف ه ا وق دره خمس ون ال ف ل تة لبناني ة ع ن ك ل ناخ
المسجلي ي قوائم الناخبي ي الدائرة االنتخابية الكتى
االنتخات لالئحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره بعمائة وخمسون مليون لتة لبنانية عن كل مرشح فيها.
أما سقف االنفاق
ي
يمك ن إع ادة النظ ر به ذا الس قف ل دى افتت اح ف تة الحمل ة االنتخابي ة ي ض وء الظ روف االقتص ادية وذل
مرسو يتخذ ي مجلس الوزراء بناء عىل اقتاح وزير الداخلية والبلديات و عد استطالع رأي اله ئة

بموج ب

المادة  :62يف االعمال المحظورة
1

الت تتضمن تقديم خدمات او دف مبالغ للناخبي ،ومنها عىل سبيل
تعتت محظورة اثناء فتة الحملة االنتخابية االلتامات والنفقات ي
البيان ال الحرص :التقديمات والمساعدات الع نية والنقدية ا االفراد والجمعيات الختية واالجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية
او سواها او النوادي الرياضية وجم المؤسسات الرسمية.

2

ال تعتت محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعاله اذا كانت مقدمة من مرشحي او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو
أحزاب درجوا عىل تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات قبل بدء فتة الحملة
االنتخات المنصوص
االنتخابية ،و ي هذه الحالة ال تعتت المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة االنتخابية خاضعة للسقف
ي
عليه ي المادة  61اعاله.

المادة  : 63يف موجبات مدقق الحسابات المعتمد:
ً
عىل مدقي الحسابات المعتمد لكل من المرشحي واللوائح أن يرف ا اله ئة دوريا و مهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من اشهر فتة الحملة
ً
ً
ً
ً
شهريا ّ
يبي فيه المقبوضات والمدفوعات وااللتامات المالية للشهر المنرص ويرفي به كشفا بالحساب المرص ي العائد
االنتخابية بيانا حسابيا
ً
ً
ً
ً
للحملة االنتخابية صادرا عن المرصف المعتمد ،كما عليه ان يقد لدى انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا بأعمال ادارته ا المرشح.
المادة  :64يف البيان الحسا ي الشامل
1

2

ٌ
حسات شامل مصادق عليه من مدقي الحسابات المعتمد ويتضمن
يتوجب عىل كل مرشح والئحة ،بعد انتهاء االنتخابات ،تنظيم بيان
ي
بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات الع نية ،بحسب مصادرها وتواريخها ،ومجموع النفقات ،المدفوعة او المتتبة
بحسب طبيعتها وتواريخها ،منذ بدء الحملة االنتخابية.
ً
يجب تقديم هذا البيان ا اله ئة خالل مهلة ثالثي يوما من تاري خ إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات مرفقا بالوثائي الثبوتية العائدة
لجم بنود الحساب مثل االيصاالت وسندات الرصف وسواها و كشف مرص ي شامل للحساب العائد للحملة يبي جم العمليات
الت تمت عىل هذا الحساب من تاري خ فتحه حت تاري خ تقديم هذا البيان.
ي

3

يرفي بالبيان الحسات ترصي ح موق من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل ُّ
يقر المرشح بموجب هذا الترصي ح وعىل مسؤول ته ان
ي
الحساب المرفي صح ح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المتتبة الجل الحملة االنتخابية ،كما يقر
ضاحة بانه ال توجد اية نفقات اخرى نقدي ة او ع نية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مرصفية اخرى او بواسطة اشخاص
ثالثي.

4

الحسات اي واردات او نفقات انتخابية ،ان ينظم شهادة بذل .
عىل مدقي الحسابات المعتمد ،اذا لم يتضمن البيان
ي

5

الحسات لكل مرشح و تدقيقه و اجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناضه ،ولها االستعانة
تقو اله ئة بدراسة البيان ً ي
لهذا الغرضَ ،
بمن تراه مناسبا من الختاء وغتهم بمن ف هم افراد الضابطة العدلية ،بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
ً
الحسات اعاله خالل مهلة ثالثي يوما من تاري خ تقديمه ،فتقرر اما الموافقة عليه واما ،بعد مراعاة مبدأ
تفصل اله ئة ي صحة البيان
ي
الحسات
الوجاهية وحي الدفاع ،عد الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا تودع اله ئة قرارها معلال ومرفقا بالبيان
ي

6

14

َ ً
الحسات من دون صدور قرار من اله ئة بشأنه يعتت هذا البيان موافقا
المجلس الدستوري اذا انقضت مهلة شهر عىل تقديم البيان
ي
ً
عليه حكما.
7

ً
َّ
ترفض اله ئة البيان
الحسات اذا تبي لها انه غت صح ح او انه يتضمن ،بعد تصحيحه او تعديله ،تجاوزا لسقف االنفاق ،عىل أنه ي
يً
هذه الحاالت تعلم اله ئة كال من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا االمر.

8

اذا َّ
ّ
ه اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة
المرصح عنها ي البيان
تبي لله ئة ان قيمة احدى النفقات االنتخابية
ي
الحسات ومرفقاته ي
ً
لمثل تل النفقة ،تقو اله ئة ،بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحي الدفاع ،بتخمي الفرق بالمقارنة م مصادر عديدة ،و قيده حكما ضمن
ً
النفقات ويعتت هذا الفرق خاضعا لسقف االنفاق المنصوص عليه ي هذا القانون.

9

ر
ر
المبارسة وجم
المبارسة او غت
تطبي أحكا الفقرة  8أعاله عىل المناف

الت استفاد منها المرشح.
التقديمات الع نية والخدمات ي

المادة  :65يف الشكاوى والمالحقة الجزائية
1

َّ
ات.
تحيل اله ئة مخالفة أحكا هذا الفصل ا النيابة العامة المختصة اذا تبي لها ان هذه المخالفة ينطبي عل ها وصف الجر الجز ي
َ
ً
يعاقب كل من يقد عن قصد عىل ارتكاب مخالفة وفقا حكا الفقرة االو بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر و غرامة تتاوح بي
الت تتناول جرائم جزائية
خمسي مل ون لتة لبنانية ومائة مل ون لتة لبنانية او باحدى هاتي العقو تي وذل دون المساس بالعقو ات ي
منصوص عل ها ي قانون العقو ات و ي القواني الجزائية الخاصة.

3

يعتت ضف النفقات االنتخابية المحظورة المشار ال ها ي المادة  62من هذا القانون بمثابة جر الرشوة المنصوص عليه ي قانون
العقو ات.

4

تطبي العقو ات المنصوص عل ها ي الفقرة الثانية اعاله عىل الشخص المعنوي وفقا للمادة  210من قانون العقو ات.

5

تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عل ها ي الفقرة الثانية أعاله بمهلة ستة اشهر من
تاري خ اعالن نتائج االنتخابات.

6

ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون االنتخابية تتمت بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية واالدارية كافة
ولجم ادارات الدولة بحيث يتقرر مصت الشكوى والمالحقة الجزائية عىل القرار المذكور.

2

المادة  :66يف العقوبات الخاصة بالبيان الحسا ي
1

الحسات الشامل المنصوص عليه ي المادة  64من هذا القانون ،بغرامة مالية قدرها مل ون لتة
يعاقب المرشح الذي لم يقد البيان
ي
لبنانية عن كل يو تأخت تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة ً
بناء عىل طلب اله ئة.

2

يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف االنفاق االنتخات بغرامة توازي ثالثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ُ
ويحال الملف من قبل
ي
اله ئة إ المجلس الدستوري.

المادة  :67يف الغرامة
الحسات بغرامة مالية قدرها مل ون لتة لبنانية عن كل يو تأخت تفرضها الوزارة
يعاقب المرشح الذي لم يفز ي االنتخابات والذي لم يقد البيان
ي
ً
االنتخات بغرامة توازي ثالثة أضعاف
االنفاق
سقف
تجاوز
والذي
االنتخابات
ي
بناء عىل تقرير صادر عن اله ئة كما يعاقب المرشح الذي لم يفز ي
قيمة التجاوز.
الفصل السادس  :ي االعال واالعالن االنتخاب ي
المادة  :68يف المصطلحات
المعات اآلتية:
للعبارات الواردة أدناه ،حي تستخد من اجل تطب ي هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجم ،
ي
االعالم االنتخا ي  :كل مادة اعالمية كاالخبار والتحاليل والتصاري ح والمقابالت والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية
مبارسة اوغت ر
واللقاءات ،تتعلي باالنتخابات بصورة ر
مبارسة ،ويجري بثها دون مقابل ضمن التامج العادية او االستثنائية لمؤسسة اعالمية.
الدعا ة االنتخابية :كل مادة تتعلي بتامج الجهات المرشحة وحمالتها االنتخابية ومواقفها االنتخابية والسياسية ،وتكون مسجلة ي استوديوهات
مؤسسة االعال أو خارجها ،وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها ا الناخبي عت بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات االعال المخصصة
لتل الغاية ومقابل بدل مادي.
نرسة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او ر
االعالن االنتخا  :كل مادة او ر
نرسها مقابل بدل ما ي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة لالعالنات
ي
التجارية لدى مؤسسات االعال واالعالن.
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االنتخات.
االنتخات والدعاية االنتخابية واالعالن
ه االعال
ي
ي
المواد االنتخابية :ي
و ائل االعالم :كل وسيلة اعالمية رسمية او خاصة مرئية او مسموعة او مطبوعة او مقروءة او الكتونية مهما كانت تقنيتها
ر
المادة  :69يف شح التنامج االنتخا ي
يعود لكل الئحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة ر
االنتخات باالسلوب والطريقة المناسبي بما ال يتعارض م
المرسوعة الجل ررسح التنامج
ي
القواني واالنظمة.
المادة  :70ف ر
فتة الدعا ة االنتخابية
ي
والت تبدأ من تاري خ
الت تبث عىل مختلف وسائل االعال واالعالن ي
تخض المواد االنتخابية اثناء فتة الحملة االنتخابية المحددة ي هذا القانون ي
وتنته لدى اقفال صناديي االقتاع ،لألحكا الواردة ي هذا الفصل.
تقديم التش ح
ي
المادة  71يف االعالن االنتخا ي المدفوع
•

االنتخات المدفوع االجر ي وسائل االعال واالعالن ،وفقا لالحكا اآلتية:
أ  -يسمح بالدعاية و االعالن
ي
1

عىل وسائل االعال واالعالن الت ترغب المشاركة الدعاية واالعالن االنتخات ،ان تتقد من اله ئة قبل ر
عرسة ايا
ي
ي
ي
ي
ً
عىل االقل من بداية فتة الحملة االنتخابية بترصي ح تعلن فيه عن رغبتها ي المشاركة مرفقا بالئحة اسعارها والمساحات
االنتخات.
الت ترغب ي تخصيصها للدعاية أو االعالن
ي
ي

2

انتخات مطلوب
الت قدمتها وال يحي لها ان ترفض اي اعالن
ي
تلت وسائل االعال واالعالن بالئحة االسعار والمساحات ي
من الئحة او مرشح يلت بها.

3

دعات يتعلي
اعالت او
الت لم تتقد بترصيحها ضمن المهلة المحددة القيا باي نشاط
ي
ي
يمن عىل وسائل االعال واالعالن ي
باالنتخابات وذل خالل كامل فتة الحملة االنتخابية.

4

يجب عىل وسائل االعال واالعالن ان توضح ضاحة لدى بثها او ر
نرسها العالنات انتخابية ،ان هذه االعالنات مدفوعة
االجر ،وان تحدد الجهة الت طلبت بثها او ر
نرسها.
ي

5

يمن عىل وسائل االعال واالعالن قبول االعالنات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد ي الئحة االسعار المقدمة
من قبلها.

6

خىط
القانوت بتسليم نسخة عن رارسطة الدعاية واالعالن االنتخاب ي مرفقة بطلب حجز
تلت الجهة المرشحة او وكيلها
ي
ي
ا كل من اله ئة ومؤسسات االعال واالعالن من اجل بثها او ر
نرسها وذل قبل ثالثة ايا عىل االقل من التاري خ المحدد
الول بث او ر
نرس لها.
ً
ً
ً
ً
الت تم بثها او
تقد كل مؤسسة اعال او اعالن تقريرا اسبوعيا الحقا لله ئة يتضمن بيانا بالدعايات واالعالنات االنتخابية ي
نرسها خالل االسبوع المنرص م مواقيت بث او ر
ر
نرس كل منها والبدل المستو عنها.

8

ال يجوز الية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعال او اعالن واحدة ر
االعالت
الدعات او
باكت من  %50من مجمل انفاقها
ي
ي
بالنسبة لكل فئة من مؤسسات االعال او االعالن.

7

•

ب  -تحدد اله ئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعالمية او اعالنية جل بث او ر
نرس برامج اعالمية او اعالنية تتعلي باللوائح
او المرشحي كما تحدد اوقات بث او ر
نرس هذه المساحات.

•

اع اله ئة ي تحديد المساحات االعالمية القصوى وتوزيعها مقتضيات االنصاف وحي المرشحي ي المساواة ي الظهور االعال ي
ج  -تر ي
ضمن حدود القانون والمنافسة االنتخابية ر
المرسوعة وفي المعايت المنصوص عل ها اعاله.

المادة  :72يف رقابة الهيئة عىل و ائل االعالم
ي لبنان باالحكا المتعلقة بالدعاية االنتخابية المنصوص عل ها ي هذا القانون والقرارات

1

تتحقي اله ئة من التا وسائل االعال
ً
المتخذة تطبيقا لهذه االحكا .

2

تسهر اله ئة عىل احتا حرية التعبت عن مختلف االراء والتيارات الفكرية ي برامج وسائل االعال اثناء فتة الحملة االنتخابية ،وذل
عن طريي اصدار توصيات ملزمة ا هذه الوسائل ،بما يضمن تأمي العدالة والتوازن والحياد ي المعاملة بي المرشحي و ي اللوائح.

3

ر
نرسات االخبار و رامج المناقشات السياسية
تطبي الفقرة االو اعاله عىل جم التامج االخبارية السياسية والعامة بما ي ذل
ر
والت تبق مجانية.
االنتخابية
المبارس للمهرجانات
والمقابالت واللقاءات والحوارات والطاوالت المستديرة والنقل
ي
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4

يتتب عىل اله ئة ان تؤمن التوازن ي الظهور االعال ي بي المتنافسي من لوائح ومرشحي بحيث تلز وسيلة االعال  ،لدى استضافتها
لممثل الئحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه ر
برسوط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع التنامج.

5

يقتض احتساب ظهور المرشحي ي وسائل االعال الفضائية ضمن المساحات االعالنية او
يعود لله ئة صالحية تقدير ما اذا كان
ي
االعالمية المخصصة من قبل اله ئة لكل الئحة او مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا االحتساب.

6

تتو اله ئة التحق ي الفوري ي أية شكوى تقد من قبل الالئحة المترصرة أو المرشح المترصر وتتخذ قرارها بشأن اإلحالة إ
محكمة المطبوعات المختصة خالل  24ساعة من تاري خ تقديمها.
ّ
مسجل لكل التامج المعروضة خالل الحملة االنتخابية لفتة ستة أشهر من تاري خ
ُيطلب من وسائل االعال المحافظة عىل أرشيف
انتهاء االنتخابات.

7

االنتخات ،ويحي لها ي كل وقت
االنتخات واالعالن
الت تسمح بالتم ت بي االعال
ي
ي
تحدد اله ئة ،قبل بدء العملية االنتخابية ،المعايت ي
ً
ً
ً
ر
يخق ،تحت ستار االعال  ،اعالنا انتخابيا مستتا غت مرسوع وان تتخذ جم التدابت القانونية لوض
ان تتحقي ما اذا كان أي برنامج
ي
حد لهذا االمر.

م
المادة  :73يف موجبات و ائل االعالم الر ي
1

ً
يحي لالئحة او للمرشح ان يستعمل وسائل االعال الرسمية دون مقابل الجل عرض التامج االنتخابية وفقا الحكا هذا القانون
الت تضعها اله ئة.
وللقواعد ي

2

خىط بهذا الخصوص ا اله ئة تض اله ئة قائمة باسماء المرشحي
تتقد كل الئحة او مرشح يرغب ي استعمال هذا الحي بطلب
ي
واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل االعال الرسمية.

3

تض اله ئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد ر
ورسوط توزي اوقات البث بي مختلف اللوائح والمرشحي م التقيد برصورة توفر
مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحق ي المساواة والتكافؤ ي الفرص بي مختلف المرشحي و ي مختلف اللوائح.

4

الرسىم موقف الحياد ي جم مراحل العملية االنتخابية وال يجوز له او الي من اجهزته او موظفيه القيا باي نشاط
يلت االعال
ي
يمكن ان يفرس بانه يدعم مرشحا او الئحة عىل حساب مرشح آخر او الئحة اخرى.

المادة  :74يف موجبات و ائل االعالم الخاص
1

ال يجوز الية وسيلة من وسائل االعال الخاص اعالن تأييدها أي مرشح او الئحة انتخابية م مراعاة مبدأ االستقاللية ،يتتب عىل
وسائل االعال المشار ال ها خالل فتة الحملة االنتخابية التفريي الواضح بي الوقائ والحقائي من جهة و ي اآلراء والتعليقات من
مختلف ر
نرساتها االخبارية او برامجها السياسية.
جهة اخرى وذل ي

2

اثناء فتة الحملة االنتخابية يتتب عىل وسائل االعال الخاص وعىل اللوائح والمرشحي التقيد بالموجبات اآلتية:
o

االمتناع عن التشهت او القدح او الذ وعن التجري ح بأي من اللوائح او من المرشحي.

o

االمتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا عىل ارتكاب اعمال العنف او الشغب
او تأييدا لالرهاب او الجريمة او االعمال التخريبية.

o

االمتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفت او التلوي ح بالمغريات
او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.

o

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

o

االمتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعاله تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا
القانون.

المادة  :75يف التامج الت قيفية االنتخابية
ً
المرت والمسموع ان تخصص خالل فتة الحملة االنتخابية ،ثالث ساعات اسبوعيا عىل االقل الجل بث برامج تثقيفية
يتوجب عىل وسائل االعال
ي
انتخابية تنتجها وزارتا االعال والداخلية والبلديات بالتنس ي م وسائل االعال المعنية.
المادة  :76يف االماكن المخصصة لالعالنات االنتخابية
1

تعي السلطة المحلية المختصة ،ر
بارساف السلطة االدارية ،ي كل مدينة او بلدة ،االماكن المخصصة لتعل ي ولصي االعالنات والصور
االنتخابية طيلة فتة الحملة االنتخابية.

17

2

يمن تعل ي او لصي أي اعالن او صور للمرشحي أو اللوائح خارج االماكن المخصصة لالعالنات ،كما يمن عىل أي مرشح او الئحة ان
ً
ً
يعلي او يلصي اعالنا او صورا عىل االماكن المخصصة لغته ويق عىل عاتي الالئحة أو المرشح إزالة المخالفات أعاله.
ً
تتو السلطة المحلية المختصة توزي االماكن المحددة وفقا للفقرة االو من هذه المادة بي اللوائح والمرشحي حسب ترتيب
ايداع طلبات التش ح تتعاون السلطات المحلية ر
والرسكات المستثمرة لالماكن المخصصة لالعالنات م اله ئة الجل حسن تنفيذ
احكا هذه المادة.

4

االنتخات لمصلحة مرشح آخر او الئحة اخرى.
ال يجوز الي مرشح او الية الئحة التنازل عن االماكن المخصصة العالنه او اعالنها
ي

3

المادة  :77يف المحظورات
1

ال يجوز استخدا المرافي العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة
ودور العبادة الجل اقامة المهرجانات وعقد االجتماعات واللقاءات االنتخابية او القيا بالدعاية االنتخابية.

2

االنتخات لمصلحة مرشح او
لموظق الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم ي حكمهم التوي ج
ال يجوز
ي
ي
الئحة كما ال يجوز لهم توزي منشورات لمصلحة أي مرشح او الئحة او ضدهما.

3

يحظر توزي منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او الئحة او ضدهما طيلة يو االنتخاب عىل ابواب مركز االقتاع او أي
مكان آخر يق ضمن مركز االقتاع وذل تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقو ات المنصوص عل ها ي هذا القانون.

ر
المادة  :78يف فتة الصمت االنتخا ي
ً
ابتداء من الساعة الصفر لل و السابي ل و االنتخابات ولغاية إقفال صناديي االقتاع ،يحظر عىل جم وسائل اإلعال بث أي إعالن أو دعاية أو
ر
نداء انتخات ر
المبارسة لمجريات العمليات االنتخابية ي يو االقتاع ،تقترص
مبارس باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية
ي
التغطية االعالمية عىل نقل وقائ العملية االنتخابية.
المادة  :79يف ا تطالعات الرأي
1

تحدد اله ئة ررسوط القيا بعمليات استطالع الرأي اثناء الحملة االنتخابية كما تحدد االصول الواجب اتباعها لتأمي صدقية عملية
االستطالع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

2

الرسوط واالصول الت يخض لها ر
تحدد اله ئة ر
نرس او بث او توزي نتائج استطالع الرأي اثناء الحملة االنتخابية وتكون لها كامل
ي
الصالحيات الجل التحقي من مطابقة استطالع الرأي للقواني واالنظمة ولقرار اله ئة كما يعود لها ان تتخذ جم التدابت الرصورية
الجل وقف المخالفات او تصحيحها وذل بوجه وسائل االعال او بوجه مؤسسات استطالعات الرأي او بوجه أي شخص آخر.

3

يجب ان يرافي اعالن نتيجة استطالع الرأي او ر
نرسها او بثها او توزيعها توضيحا لالمور اآلتية ،عىل االقل ،وذل عىل مسؤولية المؤسسة
الت قامت باالستطالع:
ي
o

الت قامت باالستطالع.
اسم الجهة ي

o

الت طلبت االستطالع ودفعت كلفته.
اسم الجهة ي
ً
تواري خ اجراء االستطالع ميدانيا.

o

حجم الع نة المستطل رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.

o

التقنية المتبعة ي االستطالع.

o

النص الحر ي لالسئلة المطروحة.

o

حدود تفست النتائج ونسبة هامش الخطأ ف ها عند االقتضاء.

o

4

خالل ر
الت تسبي يو االنتخاب ولغاية اقفال جم
العرسة أيا
ي
والتعليقات عل ها وذل بأي شكل من االشكال.

صناديي االقتاع يحظر ر
نرس او بث او توزي جم

استطالعات الرأي

ر
االقتاع والفرز
المادة  :80يف تغطية و ائل االعالم لعمليات
ً
عىل وسائل االعال الراغبة بالمشاركة ي تغطية عمليات االقتاع والفرز ان تستحصل من اله ئة عىل تصاري ح خطية لهذه الغاية وذل وفقا الحكا
الت تضعها اله ئة.
الفقرة الثانية من المادة  19من هذا القانون وتتقيد بمدونة السلوك ي
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المادة  :81يف العقوبات والغرامات
1

ً
المرت والمسموع ،لله ئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من االجرائي
م مراعاة احكا قانون العقو ات وقانون المطبوعات وقانون االعال
ي
اآلت ي بحي اي من وسائل االعال واالعالن المخالفة حكا هذا الفصل المتعلي باالعال واالعالن االنتخاب ي:
أ  -توجيه تنبيه ا وسيلة االعال المخالفة أو الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكي المرشح المترصر من ممارسة حي الرد.
الت يعود ال ها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابت اآلتية:
ب  -احالة وسيلة االعال المخالفة ا محكمة المطبوعات المختصة ي
▪
▪
▪

2

فرض غرامة مالية عىل وسيلة االعال المخالفة تتاوح قيمتها بي خمسي ومئة مل ون لتة لبنانية.
ً
وقف وسيلة االعال المخالفة عن العمل جزئيا مدة ال تتعدى ثالثة ايا  ،بحيث يشمل هذا الوقف جم التامج
ر
والنرسات والمقابالت والندوات السياسية واالخبارية.
ً
ً
ي ح ال تك رار المخالف ة وق ف وس يلة االع ال المخالف ة ع ن العم ل كلي ا واقف ال جم برامجه ا إقف اال
ً
ا
ة أي
اها ثالث
د ة أقص
ا لم
تام
ً
تالح ي النياب ة العام ة الوس يلة المخالف ة ام ا محكم ة المطبوع ات تلقائي ا او بن اء ع ىل طل ب المترص ر،
ولوس يلة االع ال المش كو منه ا ان تق د ا المحكم ة م ذكرة ي مهل ة  24س اعة م ن وق ت تبليغه ا
ع ىل محكم ة المطبوع ات ان تص در قراره ا ي مهل ة  24س اعة ع ىل االك رت ،ولك ل م ن النياب ة العام ة
والمحك و عل ه ا ان تس تانف الق رار ام ا محكم ة التم ت ي مهل ة  24س اعة تب دأ بالنس بة للنياب ة
ه.
ت تبليغ
ن وق
ام
و عل ه
دوره وللمحك
تص
ن وق
ةم
العام
ً
ال يوق ف االس تئناف تنفي ذ الق رار م ا ل م تتخ ذ محكم ة التم ت ق رارا بوق ف تنفي ذه ي مهل ة  24س اعة،
من وقت تقديم الطعن امامها.

م مراعاة احكا قانون العقو ات ،لله ئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من االجراءات اآلتية بحي أي من مؤسسات استطالعات الرأي أو أي
شخص آخر يخالف المادة  79من هذا القانون:
o

أ  -توجيه تنبيه.

o

ب  -االلتا ببث اعتذار او تصح ح عت وسائل االعال .
ً
عرسة ماليي وخمسة ر
ج  -غرامة مالية تتواح بي ر
وعرسون مل ونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية
والبلديات بناء عىل طلب اله ئة.

o

االنتخات.
وتضاعف هذه الغرامة ي حال وقوع المخالفة خالل فتة الصمت
ي
المادة  :82يف العطل والضر
للمترصر من إحدى المخالفات أعاله حي المطالبة بتعويضات عن ا ضار الالحقة به.
المادة  :83يف التصحيح وحق الرد
ر
الت تردها من اللوائح والمرشحي ضمن مهلة  24ساعة من بث الخت المشكو منه ويحي
عىل وسائل االعال بث ونرس التصحيحات والردود ي
لوسائل االعال رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقواني.
الفصل الساب  :ي اعمال االقتاع
ر
االلكتونية الممغنطة
المادة  :84يف البطاقة
عىل الحكومة بمرسو يتخذ مجلس الوزراء ر
التفضيىل االلكتونية
بأكتية الثلثي بناء عىل اقتاح الوزير ،اتخاذ االجراءات اآليلة ا اعتماد
ي
ي
الت تقتض ها اعتماد البطاقة االلكتونية
الممغنطة ي العملية االنتخابية المقبلة ،وأن تقتح عىل مجلس النواب التعديالت الالزمة عىل هذا القانون ي
الممغنطة.
ر
االقتاع
المادة  :85مراكز وأقالم
َّ
تقسم الدائرة االنتخابية بقرار من الوزير ا عدد من مراكز االقتاع تتضمن عددا من االقال يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبي ف ها مائة عىل
ر
االقل وار عمائة عىل االكت قلم اقتاع واحد.
ر
اكت من ار عمائة ناخب ي القلم الواحد اذا اقتضت ذل
يمكن زيادة هذا العدد ا
ر
ناخب ،وال يجوز ان يزيد عدد اقال االقتاع ي كل مركز عن عرسين قلم.
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سالمة العملية االنتخابية عىل ان ال يتعدى العدد ستمائة

ً
الجريدة الرسمية وعىل موق الوزارة االلكتوت وذل قبل ر
ر
عرسين يوما عىل االقل من التاري خ المقرر الجراء
ي
ينرس قرار الوزير بتوزي االقال ي
االنتخابات وال يجوز تعديل هذا التوزي خالل االسبوع الذي يسبي تاري خ اجراء االنتخابات اال السباب جدية و قرار معلل.
ر
االقتاع وعملها
المادة  :86يف هيئة قلم
1

ً
ً
وكاتبا او ر
موظق الدولة بناء عىل لوائح اسمية
اكت ،يكلفون من بي
يعي المحافو او القائمقا كل ي نطاقه ،لكل قلم اقتاع رئيسا
ي
ر
االكت من موعد االنتخاب ،عىل اال يتم ابالغهم بمكان
ترسلها الوزارة  -المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئي ،قبل اسبوع عىل
انتدابهم ي مركز المحافظة أو القضاء اال قبل خمسة ايا من الموعد المذكور.

2

يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبي الحاضين عند افتتاح قلم االقتاع ،ويختار الناخبون اآلخرون المعاون
اسىم المعاوني ي محرص قلم االقتاع المنصوص عنه
الثات من بينهم عىل ان يعرف المعاونان القراءة والكتابة ،يسجل رئيس القلم
ي
ي
ي هذا القانون م اخذ توقيعهما ،وللمحافو أو القائمقا ان يعي موظفي احتياط ي عند الحاجة.

3

يتوجب عىل رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضين طوال مدة العملية االنتخابية.

4

يتمت رئيس قلم االقتاع وحده بسلطة المحافظة عىل النظا داخل القلم ،وال يجوز الي من عناض القوى االمنية الوجود داخل القلم
ً
اال بطلب منه و صورة مؤقتة وحرصا الجل تأمي سالمة العملية االنتخابية.

5

ال يحي لرئيس القلم ي أي من االحوال ان يمن المرشحي او مندو هم والمراقبي المعتمدين من ممارسة حي الرقابة عىل االعمال
االنتخابية ،وال ان يطرد أي مندوب لمرشح او الئحة اال اذا اقد عىل االخالل بالنظا بالرغم من تنب هه وتدوين هذا التنبيه ي المحرص.

6
7
8

ً
الت اوجبت اتخاذ هذا التدبت
اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبت يتتب عليه ان ينظم محرصا ًبذل يذكر فيه الوقائ واالسباب ي
ووقت حصوله ويوق عليه معه سائر المندو ي الحاضين ويرف فورا ا لجنة القيد المختصة.
ً
ً
يعاقب كل موظف ،تخلف بدون عذر ر
مرسوع عن االلتحاق بمركز قلم اإلقتاع الذي ُع ّي فيه رئيسا أو كاتبا ،بالحبس مدة شهر واحد
أو بغرامة قدرها مل ون لتة لبنانية و ي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
يعاقب كل من رئيس قلم اإلقتاع أو كاتبه ،إذا َّ
أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتب ا صول المحددة له ي هذا القانون بالحبس
ً
من ثالثة أشهر إ ثالث سنوات أو بالغرامة من مل ون إ ثالثة ماليي لتة لبنانية و ي هذه الحالة ،وخالفا حكا المادة  61من
الشخض من
اع رقم  59/ 112تاري خ  ،1959/6/12تتحرك دعوى الحي العا باإلدعاء
قانون الموظفي الصادر بالمرسو االشت ي
ي
بناء إلدعاء النيابة العامة أو ً
قبل المرشح ،أو ً
بناء عىل طلب من رئيس لجنة القيد المختصة ،وال تحتاج المالحقة إ موافقة اإلدارة
ينتىم إل ها هذا الموظف.
الت
ي
ي

ر
االقتاع
المادة  :87يف مواعيد
ً
ً
ً
ً
صباحا وتنته الساعة التاسعة ر
عرسة وتستمر يوما واحدا ،يكون دائما يو أحد.
تبدأ عمليات االقتاع ي كل لبنان ي الساعة السابعة
ي ي
المادة  :88ف ر
موظق االقالم
اقتاع
ي
ي
تنظم الوزارة ي كل دائرة انتخابية ،عملية اقتاع مخصصة للموظفي المنتدبي الدارة االقال  ،وذل يو الخميس الذي يسبي يو االنتخابات.
ً
الت يتضمنها كل صندوق ،وترسل فورا مقفلة ،بمواكبة القوى ا منية ا
تقفل الصناديي العائدة القال الموظفي بعد احتساب عدد ا وراق ي
مرصف لبنان او احد فروعه ي نهاية عملية االقتاع يو االحد ،ترسل هذه الصناديي ا لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها ا
نتائج با الصناديي ،وتراع هذه العملية القواعد المنصوص عل ها الفصل الحادي ر
عرس من هذا القانون.
ي
ي
ي
المادة  :89يف لوائح الشط
ً
 1تصدر الوزارة  -المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئي  -إستنادا إ القوائم االنتخابية ،لوائح شطب ،تعتمد ي جم أقال
اض اللبنانية وخارجها تتضمن كل الئحة شطب ،باإلضافة إ المعلومات الواردة ي القائمة االنتخابية ،رقم بطاقة
اإلقتاع عىل ا ر ي
الهوية ،ورقم جواز السفر ي حال توفرهما بتاري خ وض هذه اللوائح ،وكذل ثالث خانات تخصص ا و لتوق الناخب ،والثانية
الت يمكن أن ترافي عملية االقتاع.
لتوق عضو القلم المكلف بالتثبت من االقتاع والثالثة للمالحظات ي
ر ً
ومؤرسا عل ها بختم الوزارة.
أوارق الئحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة

2

تكون جم

3

ال يجوز الحد ان يقتع اال اذا كان اسمه مقيدا ي الئحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة عىل
قرار بقيد اسمه قبل الخامس وال ر
عرسين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة.
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المادة  : 90يف المندوبي
1

2

يحي لكل مرشح ضمن الئحة ان ينتدب عنه ناخبي من الدائرة االنتخابية لدخول قلم االقتاع بمعدل مندوب ثابت عىل ا ر
كت لكل
قلم اقتاع كما يحي لها ان تختار مندو ي متجولي لدخول جم االقال ي الدائرة من بي الناخبي ي هذه االختة وذل بمعدل
مندوب واحد لكل قلمي من أقال االقتاع ي القرى ومندوب واحد لكل ثالث أقال اقتاع ي المدن.
ً
يعىط المحافو او القائمقا تصاري ح خاصة للمندو ي وفقا صول تحددها الوزارة.
ي

المادة  :91يف حفظ األمن
تؤمن القوى المكلفة با من حفو النظا عىل مداخل مراكز اإلقتاع و محيطهاُ ،
دعات وال سيما مكتات الصوت
إنتخات أو
ويمن أي نشاط
ي
ي
ي
والموسيق الصاخبة وا عال الحز ية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز االقتاع.
ر
االقتاع
المادة  :92يف مستلزمات أقالم
1

تقو الوزارة بتويد اقال االقتاع بما تقتضيه العملية االنتخابية من لواز وقرطاسية ومطبوعات ،كما تقو بتويد كل قلم بصندوق
اقتاع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.
ً
ً
تقو الوزارة بتويد رؤساء االقال بعدد من اوراق االقتاع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماما عدد
ً
ً
ً
الناخبي المقيدين ،كما تسلمهم عددا إضافيا من أوراق االقتاع الرسمية وظروفا غت ممهورة بنسبة  %20من عدد الناخبي المقيدين.

3

يكون لقلم االقتاع معزل واحد او ر
اكت.

2

المعت.
 4يحظر اجراء اي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطالن العملية ي القلم
ي
ر
االقتاع
المادة  :93يف أوراق
1
2

3

ً
والت تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة لكل دائرة
يجري االقتاع بواسطة اوراق االقتاع الرسمية المنصوص عل ها ي أحكا هذا القانون ي
موظق اقال االقتاع.
صغرى وتوزعها م المواد االنتخابية عىل
ي
تتضمن اوراق االقتاع الرسمية اسماء جم اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة ي االنموذج الذي تعده الوزارة السيما:
ر
الت ال تتألف
لون الالئحة واسمها ومر فارغ مخصص لكل واحدة منها ،االسم
ي
الثالت لكل مرشح ومذهبه والدائرة الصغرى أو الدائرة ي
الت يتشح عنها توض ا جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له وا جانبها مر فارغ يخصص لممارسة الناخب
من دوائر صغرى ي
ً
التفضيىل وفقا الحكا هذا القانون.
بصوته
الالئحة،
ضمن
حقه ي االدالء من
ي
ً
يقتع الناخب بهذه االوراق حرصا من دون سواها وال يجوز له استعمال اية اوراق اخرى الجل ممارسة حي االقتاع.

المادة  :94يف االجراءات التحضتية
1

ً
ً
قبل ر
الرسوع بعملية االقتاع ،يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد م ه ئة القلم والمندو ي من أنه فارغ ،ثم يقفله إقفاال محكما،
بحسب تعليمات الوزارة.

2

طيلة العملية االنتخابية ،ر
القاض
تنرس عىل مدخل كل قلم اقتاع نسخة رسمية عن القائمة االنتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزير
ي
مندوت المرشحي عىل طاولة ي غرفة القلم إضافة ا
بانشاء القلم وتحديده وتوض نسخة عن قانون االنتخاب والئحة باسماء
ي
ولمندوت هؤالء ان يطلعوا عل ها.
وللمرشحي
للناخبي
الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية االنتخابية بحيث يمكن
ي

3

تزال من داخل كل قلم ،قبل بدء العملية االنتخابية وحت انتهائها ،كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما خال المواد
الت توفرها الوزارة ،وذل عىل مسؤولية رئيس القلم.
التوضيحية ي
ً
عىل رئيس القلم قبل ر
الرسوع ي عملية اإلقتاع أن يتحقي من أن عدد أوراق االقتاع يعادل تماما عدد الناخبي المقيدين إذا وق نقص
بعدد أوراق االقتاع بسبب قوة قاهرة تر ي إ المساس ي صحة اإلقتاع أو ي سبب آخر ،فعىل رئيس القلم أن يستبدل هذه ا وراق
والت يجب أن يمهرها بخاتم القلم م التاري خ ويشار إ سبب هذا اإلبدال ي المحرص أما أوراق االقتاع
الت استلمها ي
با وراق االضافية ي
الت لم تستعمل فتضم إ المحرص.
االضافية ي

5

يسمح للمندو ي الثابتي والمتجولي إستعمال الحواسيب وا جهزة اللوحية اإللكتونية والهواتف النقالة داخل ا قال .

4
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ر
االقتاع
المادة  :95يف عملية
1

ً
اللبنات العادي
عند دخول الناخب إ قلم االقتاع ،يقو رئيس القلم بالتثبت من هويته ،استنادا إ بطاقة هويته أو جواز سفره
ي
الصالح وعند وجود اختالف مادي ي الوقوعات بي بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى ،يعتد برقم
بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

2

السفر بعد تثبت ه ئة القلم من أن إسم الناخب وارد لوائح الشطب العائدة للقلمّ ،
يزود رئيس القلم الناخب بورقة االقتاع وذل
ي
ً
الرسىم بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزاميا
الخلق من الورقة و ظرف ممهور بالخاتم
بعد ان يوق م الكاتب عىل الجانب
ي
ي
االنتخات بحرية ،وذل تحت طائلة منعه من االقتاع.
ا وراء المعزل لممارسة حقه
ي
ً
ان يختار الناخب الالئحة او اسم المرشح وفقا للمادة  98من هذا القانون يتقد الناخب من ه ئة القلم ويبي لرئيسها انه ال يحمل
سوى ورقة اقتاع واحدة مختومة مطوية ،ف تحقي رئيس القلم من ذل دون ان يمس الورقة ويأذن له بان يضعها بيده ي صندوق
االقتاع.

4

عىل رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختىل بنفسه ي المعزل تحت طائلة منعه من االقتاع ويمن عىل الناخب إشهار ورقة
االقتاع عند خروجه من المعزل.

5

يثبت اقتاع الناخب بتوقيعه عىل لوائح الشطب و وض اشارة خاصة عىل اصبعه توفر موادها الوزارة لجم االقال عىل ان تكون
هذه االشارة من النوع الذي ال يزول اال بعد  24ساعة عىل االقل  ،ويمن أي ناخب يكون حامال هذه االشارة عىل اصبعه من االقتاع
مجددا.

6

يتوجب عىل رئيس القلم ،تحت طائلة المسؤولية ،ان يمن أي ناخب من االدالء بصوته اذا لم يراع احكا الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ً
ال يحي للناخب أن يوكل أحدا غته بممارسة حي االقتاع.

3

7

المادة  :96ف ر
اقتاع ذوي الحاجات الخاصة
ي
1

2

ً
يحي للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا حكا قانون حقوق المعوقي ،والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره
ووض ورقة االقتاع ي الظرف وادخاله ي صندوق االقتاع ان يستعي بناخب آخر يختاره هو ليعاونه عىل ذل تحت رارساف ه ئة
القلم ويشار ا هذه الواقعة ي الخانة المخصصة للمالحظات ي لوائح الشطب.
الت تسمح لهم بممارسة
تأخذ الوزارة باالعتبار حاجات االشخاص المعوقي عند تنظيم العمليات االنتخابية وتسهل لهم االجراءات ي
حقهم باالقتاع من دون عقبات تض الوزارة دقائي تطب ي هذه المادة بعد استطالع رأي جمعيات المعوقي.

ر
االقتاع
المادة  : 97يف اختتام عملية
يعلن رئيس القلم ختا عملية االقتاع بحلول الساعة السابعة مساء ،ما لم يكن ثمة ناخبي حاضين ي باحة مركز االقتاع لم يدلوا بأصواتهم بعد،
نئذ ُيصار ا تمديد المدة لحي تمك نهم من االقتاع ويشار ا هذه الواقعة ي المحرص.
ح ٍ
االنتخات
الفصل الثامن  :ي النظا
ي
ر
التفضيىل
االقتاع لالئحة والصوت
المادة  :98يف
ي
1

لمرشح من الدائرة االنتخابية
تفضيىل واحد
بصوت
لكل ناخب ان يقتع لالئحة واحدة من بي اللوائح المتنافسة ،ويحي له االقتاع
ٍ
ٍي
ٍ
الت يكون قد اختارها.
الصغرى من ضمن الالئحة ي
ً
ر
تفضيىل واحد
بأكت من صوت
تفضيىل يبق اقتاعه صحيحا ،وتحتسب فقط الالئحة أما إذا اد
ي حال لم يقتع الناخب بصوت
ي
ي
تفضيىل وتحتسب الالئحة لوحدها.
صوت
ضمن الالئحة ،فال يحتسب أي
ي

3

ينتىم إل ها ،فال
الت
ي حال اقتع الناخب لالئحة واد بصوت
تفضيىل ضمن الئحة أخرى أو ضمن الئحة عن دائرة صغرى غت ي
ي
ي
تفضيىل وتحتسب الالئحة لوحدها.
ُيحتسب أي صوت
ي

2

4

التفضيىل.
تفضيىل ضمن الئحة واحدة فتحتسب الالئحة والصوت
بصوت
ي حال لم يقتع الناخب ي الئحة واد
ٍ
ي
ي
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النسب
المادة  :99يف النظام
ي
1

ً
االنتخات.
يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل الئحة انطالقا من الحاصل
ي

2

االنتخات ،يصار ا قسمة عدد المقتعي ي كل دائرة انتخابية كتى عىل عدد المقاعد ف ها.
الجل تحديد الحاصل
ي

3

االنتخات بعد حسم االصوات
االنتخات من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل
الت لم تنل الحاصل
ي
ي
يتم اخراج اللوائح ي
الت نالتها هذه اللوائح.
ي

4

الت نالت الكرس ا كت من االصوات المتبقية من القسمة االو بالتاتبية عىل ان تتكرر هذه
تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة ي
العملية بالطريقة ع نها حت توزي المقاعد المتبقية كافة.
و حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكرس ا كت بي الئحتي مؤهلتيُ ،
الت كانت قد حصلت عىل
الالئحة
ا
المقعد
منح
ا
صار
ي
ي
ي
فيمنح عندها المقعد لالئحة الت نال مرشحها ،الذي َّ
العدد ا كت من المقاعد و حالة حيازة الالئحتي عىل المقاعد ذاتها ُ
حل
ي
ي
ً
لمرشح المرتبة االو
أوال ،النسبة المئوية ا عىل من ا صوات التفضيلية و ي حال تعادل النسبة المئوية من االصوات التفضيلية
ي
ً
فيمنح المقعد لالئحة الت نال مرشحها ،الذي ّ
الالئحتيُ ،
حل ثانيا ،النسبة المئوية ا عىل من ا صوات التفضيلية وهكذا
ي
ي
دوالي .
ً
بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل الئحة مؤهلة ،يتم ترتيب أسماء المرشحي ي قائمة واحدة من االعىل ا االدت وفقا لما ناله
الت ال تتألف من دوائر صغرى تحتسب النسبة
كل مرشح من النسبة المئوية لألصوات التفضيلية ي دائرته الصغرى أو ي دائرته ي
الت حازت عل ها
التفضيلية
صوات
ا
ع
مجمو
المئوية من ا صوات التفضيلية لكل مرشح عىل أساس قسمة أصواته التفضيلية عىل
ي
الت ال تتألف من دوائر صغرى ي حال تعادل النسبة المئوية من ا صوات التفضيلية
اللوائح المؤهلة ي الدائرة الصغرى أو ي الدائرة
يً
َ
ُ
ّ
السن يلجأ ا القرعة من قبل لجنة القيد العليا.
بي مرشحي ،يتقد ي التتيب المرشح ا كت سنا ،وإذا تساووا ي ِ

5

6

7

ً
الت تضم جم المرشحي ي اللوائح ،فيعىط
تجري عملية توزي المقاعد عىل المرشحي الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة ي
الثات للمرشح صاحب المرتبة الثانية
المقعد ا ول للمرشح الذي حصل عىل أعىل نسبة مئوية من االصوات التفضيلية ويمنح المقعد ي
ي القائمة وذل الي الئحة انتىم ،وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حت توزي كامل مقاعد الدائرة للمرشحي المنتمي لبا ي اللوائح
المؤهلة.
يراع توزي المقاعد عىل اللوائح ر
الرسطان اآلتيان:
ي
ً
ً
الطائق للمقاعد و/أو ي الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة
 oان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزي
يً
/
مرشح هذا المذهب و أو الدائرة الصغرى بعد ان يكون
ي
الصغرى ضمن الدائرة االنتخابية يخرج حكما من المنافسة با ي
استو حصته من المقاعد.
o

ً
ينتىم ا الئحة استوفت
مرشحا
ان ال تكون الالئحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد ،فاذا بلغت عملية التوزي
ي
حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح ا المرشح الذي يليه.

الفصل التاس  :ي أعمال الفرز وإعالن النتائج
ر
االقتاع
المادة  :100يف اعمال الفرز داخل اقالم
ومندوت اللوائح الثابتي و/أو المتجولي والمراقبي
بعد ختا عملية االقتاعُ ،يقفل باب االقتاع وال ُيسمح بالبقاء داخل القلم إال له ئة القلم
ي
وممثىل وسائل االعال الحائزين عىل ترصي ح من اله ئة بالتغطية والتصوير داخل أقال االقتاع يفتح رئيس القلم صندوق االقتاع
المعتمدين
ي
الت يتضمنها ،فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد االسماء المقتعة ي لوائح الشطب يشار ا ذل ي المحرص.
اق
ر
و
وتحض ا
ي
عال اسم كل الئحة تم االقتاع لها من قبل الناخبي ومن ثم اسم المرشح الذي حصل عىل االصوات
يفتح الرئيس كل ورقة عىل حدة ،يقرأ بصوت ٍ
التفضيلية ي كل الئحة ،وذل تحت الرقابة الفعلية للمرشحي او مندو هم ،والمراقبي المعتمدين ي حال وجودهم.
ر
االقتاع
المادة  :101يف تجهت اقالم
عىل الوزارة أن تجهز أقال االقتاع بكامتات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكامتا عىل ورقة االقتاع بشكل يسمح بظهور
ومندوت المرشحي والمراقبي المعتمدين ،من االطالع بسهولة عىل اللوائح
مضمونها عىل شاشة التلفزيون ،مما يت ح عضاء ه ئة قلم االقتاع
ي
وا سماء الواردة ف ها أثناء عملية فرز ا صوات.
المادة  :102يف االوراق الباطلة
تعد باطلة كل ورقة تشتمل عىل اية عالمة اضافية غت تل

الواردة ي أحكا هذا القانون ،كما تعد باطلة كل ورقة اقتاع غت رسمية.

عىل رئيس القلم ضم االوراق الباطلة ا المحرص بعد ان توقعها ه ئة قلم االقتاع وتذكر فيه االسباب الداعية للضم عىل أن يحسم عددها من
مجموع عدد المقتعي.
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المادة  :103يف االوراق البيضاء
ً
الت لم تتضمن اي اقتاع لالئحة ولالصوات التفضيلية اوراقا بيضاء تحتسب من ضمن عدد اصوات المقتعي المحتسبي.
تعتت االوراق ي
المادة  :104يف اعالن نتيجة القلم
1

ً
يعلن الرئيس عىل إثر فرز اوراق االقتاع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوق عل ها ،ويلصي فورا اإلعالن الذي يتضمن النتيجة هذه عىل
ً
كال من المرشحي أو مندو هم صورة طبي ا صل عن هذا اإلعالن ً
بناء لطلبهم.
ويعىط
باب قلم االقتاع،
ي

2

الت نالها كل مرشح.
الت نالتها كل الئحة وعدد االصوات التفضيلية ي
يتضمن االعالن عدد االصوات ي

ر
االقتاع
المادة  :105يف محض قلم
ً
عند اعالن النتيجة المؤقتة لالقتاع ي القلم ،ينظم رئيس القلم محرصا با عمال عىل نسختي ،يوق أعضاء ه ئة القلم جم صفحاته عىل
ً
الت وق عل ها الناخبون ،وجم أوراق االقتاع ،ومحرص ا عمال المذكور سابقا ،وورقة فرز
رئيس القلم أن يض ي ملف خاص لوائح الشطب ي
أصوات اللوائح والمرشحي يختم هذا المغلف بالشم ا حمر وينقله رئيس القلم ومساعده إ مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إ
ممثىل المرشحي ويعتت رئيس القلم
الت يتضمنها إ رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتو فتحه فيما بعد بحضور
ي
تسليمه م المستندات ي
ً
والكاتب مسؤولي إذا وصل المغلف مفتوحا أو غت مطابي لإلعالن.
المادة  :106يف أعمال الفرز لدى لجان القيد
1

تتلق لجنة القيد المختصة جم محاض االقال الداخلة ضمن نطاقها يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محرص يوض
ً
ً
ً
ً
ً
وعاء كبتا شفافا الستيعاب اوراق االقتاع ،وحاسو ا متمجا
لهذه الغاية توفر الوزارة اللواز الرصورية لعمل لجنة القيد وال سيما
وشاشة كبتة لعرض النتائج ،باالضافة ا اية تجهتات اخرى تؤمن مكننة العملية االنتخابية ي شكل سليم.

 2تقو لجان القيد بدراسة المحاض والمستندات وتتخذ القرارات الالزمة بشأنها تبدأ عملية تعداد االصوات لكل قلم عت الحاسوب
ً
ً
المتمج الذي يتو عملية العد آليا يعاد العد يدويا إذا كان هنال اختالف ي عدد االصوات بي نتائج محاض قلم االقتاع ونتائج
الحاسوب المتمج.
ً
الت نالتها كل الئحة وكل مرشح وجمعها ترف نتيجة جم االصوات وفقا لجداول ومحاض تنظمها لجنة القيد
بعد التحقي من عدد االصوات ي
عىل نسختي بعد توقيعها من قبل جم اعضائها ا لجنة القيد العليا ي الدائرة االنتخابية الكتى.
ً
تسىم المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئي ي وزارة الداخلية والبلديات موظفا الستال مغلفات ا قال وأوراق االقتاع والمستندات
ي
ً
المرفقة بها تباعا ،بعد انتهاء لجنة القيد من عملها ي كل مغلف ،ويوق الموظف المذكور عىل بيان استال كل مغلف ومستنداته.
المادة  :107يف اعالن النتائج النهائية
تتلق لجنة القيد العليا ي الدائرة االنتخابية االرقا المرفوعة إل ها من لجان القيد ي الدائرة االنتخابية المعنية.
تقو لجنة القيد العليا بالتدق ي ي الجداول والمحاض ويعود لها تصح ح ا خطاء المادية والحسابية فقط ي حال وجودها وتصحح النتيجة ي
ضوء ذل ثم تتو جم ا صوات الواردة من لجان القيد االبتدائية بواسطة الحاسوب اآل ي المتمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية ي
النهات بكامل أعضائها تعلن عندئذ،
النهات با رقا وا حرف م تفقيطها ،وتوق عىل المحرص وعىل الجدول العا
الدائرة اإلنتخابية عىل الجدول
ي
ي
الت نالتها كل الئحة واسماء المرشحي الفائزين.
المقاعد
بعدد
النهائية
النتائج
أما المرشحي أو مندو هم،
ي
ً
النهات والجدول العا للنتائج وتنظم محرصا بالتسلم والتسليم يوقعه
تسلم لجنة القيد العليا المحافو أو القائمقا كل فيما خصه المحرص
ي
المحافو أو القائمقا وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ً
الت تتو إعالن النتائج النهائية الرسمية وأسماء
ترسل النتائج م المحرص
ي
النهات والجدول العا ًالملحي به فورا إ وزارة الداخلية والبلديات ي
المرشحي الفائزين ،ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا إ رئيس مجلس النواب وإ رئيس المجلس الدستوري.
ر
االقتاع
المادة  :108يف حفظ أوراق
تحفو لدى مرصف لبنان ،بصورة رسية ،أوراق االقتاع ضمن رز تشت إ ا قال الواردة منها ،وذل لمدة ثالثة أشهر من تاري خ إعالن النتائج،
ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محرص وفي ا صول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أما المجلس الدستوري.
ر
العارس  :ي عد جواز الجم بي عضوية مجلس النواب و عض النشاطات ا خرى
الفصل
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المادة  :109يف حاالت التمانع الخاصة
1

ال يجوز الجم بي عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحي العا
او وظيفة ي ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او ررسكة ذات امتياز او ررسكة اقتصاد مختلط او ررسكة ذات رأسمال
عا .
كما ال يجوز الجم بي عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاض صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة كل من ينتخب
ً
ً
ً
يىل اعالن نتيجة انتخابه.
نائبا من هؤالء يعتت منفصال حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خالل شهر ي

2

ال يجوز الجم بي عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او
اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او ر
الرسكات المذكورة ي الفقرة االو من هذه المادة.
ً
ً
كل من ينتخب نائبا من هؤالء الوكالء تعتت وكالته ساقطة حكما.

المادة  :110يف النشاطات المهنية المحظرة
ال يعىط النائب أي احتكار أو امتياز أو التا من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات ،ويعتت زوجه وأوالده بمثابة الشخص الواحد.
ر
اض اللبنانية
الفصل الحادي عرس :ي اقتاع اللبنان ي غت المقيمي عىل ا ر ي
ر
باالقتاع
المادة  :111يف حق غت المقيم
اض اللبنانية أن يمارس حي االقتاع ي مراكز انتخابية ي السفارات او القنصليات او ي اماكن اخرى تحددها
يحي لكل ً ي
لبنات غت مقيم عىل ا ر ي
ً
الوزارة وفقا حكا هذا القانون و التنس ي م وزارة الخارجية والمغت ي ،ررسط أن يكون اسمه واردا ي سجالت ا حوال الشخصية وأن ال يكون
قانوت يحول دون حقه ي االقتاع عمال بأحكا المادة الرابعة من هذا القانون.
ثمة مان
ي
المادة  :112يف المرشحي عن غت المقيمي
ّ
ه ستة ،تحدد بالتساوي ما بي المسيح ي والمسلمي ،موزعي كالتا ي :
ماروت -
ي
إن المقاعد المخصصة ي مجلس النواب لغت المقيمي ي
شيغ  -درزي ،و التساوي بي القارات الست.
ست -
ثوذكس -
ار
كاثوليك  -ي
ي
ي
ي
ر
المقتعي
المادة  :113يف تسجيل
تدعو الوزارة بالتنس ي م وزارة الخارجية والمغت ي بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية الخارج ،اللبنان ي الذين تتوافر ف هم ر
الرسوط
ي
ّ
الشخض أو بموجب كتاب موق ومثبت وفقا
المذكورة أعاله ،لإلعالن عن رغبتهم باإلقتاع ي الخارج وذل بتسجيل أسمائهم عت حضورهم
ي
وت ي حال إعتماده تض الوزارة بالتعاون م وزارة الخارجية والمغت ي قواعد تسجيل الناخبي غت المقيمي
لألصول أو بموجب التسجيل اإللكت ي
اللبنات
الت يختارونها م المعلومات كافة المطلو ة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم
ي
ي السفارات أو القنصليات ي
العرسين من شهر ر
العادي حال توافره يجب أن ال تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبي اللبنان ي غت المقيمي عىل االراض اللبنانية ر
ترسين
ي
ي
ً
الثات من العام  .2021يسقط بعدها حي االقتاع ي الخارج ،وعىل السفارات إرسال هذه القوائم تباعا ا المديرية العامة لألحوال الشخصية
ي
بواسطة وزارة الخارجية والمغت ي قبل االول من كانون االول .2021
المادة  :114يف القوائم االنتخابية المستقلة
تقو الدوائر المختصة ي المديرية العامة لألحوال الشخصية بالتثبت من ورود االسم ي السجل وتنظم ،بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل،
ر
تخات
قوائم إنتخابية
مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر ف هم الرسوط القانونية ،عىل أن ال يقل عدد المسجلي ي المركز االن ي
ً
صىل إضافة ا ذكر مكان التسجيل ي الخارج
الواحد عن  200ناخبا ،وتض إشارة تحول دون إمكانهم االقتاع ي محل إقامتهم ا
ي
المادة  :115يف االعالن عن القوائم االنتخابية المستقلة وتنقيحها
1

2
3

عىل الوزارة ،قبل الخامس ر
عش من كانون األول  2021أن ترسل ،بواسطة وزارة الخارجية والمغت ي ،إ سفارات وقنصليات لبنان
ي الخارج ،القوائم االنتخابية ا ولية بأسماء االشخاص الذين أبدوا رغبتهم باالقتاع ي الخارج وفقا حكا من هذا القانون وذل
بشكل أقراص مدمجة ()CD
ّ
عىل وزارة الخارجية والمغت ي أن ر
وتعمم القوائم أعاله بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبي إ االطالع عل ها وتنقيحها عند
تنرس
ر
وت ي حال توفره.
االقتضاء تقو كل سفارة وقنصلية بتوفت نسخ من هذه القوائم ي مقراتها وتنرسها ي موقعها االلكت ي
ً
يحي لكل ذي مصلحة أن يتقد باعتاض عىل القوائم االنتخابية اما السفارة او القنصلية مرفقا بالوثائي والمستندات المطلو ة تقو
ّ
السفارة أو القنصلية بالتدق ي بها وارسالها ا الوزارة عت وزارة الخارجية والمغت ي قبل ر
تطبي عىل
العرسين من شباط من كل سنة
عمليات تنق ح القوائم وتصح ح الق ود وشطبها وفي ا صول واإلجراءات المنصوص عل ها ي الفصل الراب من هذا القانون.

ترسل الوزارة ،بواسطة وزارة الخارجية والمغت ي ،عدد الناخبي الذين يحي لهم ممارسة حي االقتاع ي كل سفارة او قنصلية ،بحيث يجب عىل
كل منها تحديد قلم لالقتاع أو ر
أكت من قلم واحد ي حال تجاوز عدد المسجلي ي المركز االر عماية ناخب.
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ر
االقتاع
المادة  :116يف تحد د اقالم
ر
االقتاع بقرار صدر عن وزير الداخلية والبلد ات بعد التنس ي م وزير الخارجية والمغت ي وذل
تحدد أقالم
التاري خ المقرر إلجراء االنتخابات

ً
قبل ر
عرسين يوما عىل ا قل من

ر
االقتاع
المادة  :117يف هيئة قلم
يعي السفت أو القنصل بالتنس ي م الوزارة ،بواسطة وزارة الخارجية والمغت ي ،ه ئة كل قلم عىل أن ال تقل عن رئيس وكاتب من بي الموظفي
العاملي ي السفارة أو القنصلية ،أو من المتعاقدين عند الرصورة ررسط أن يكونوا لبنان ي وتطبي عل هم كافة القواني اللبنانية ذات الصلة ،عىل
ان يحدد صالحيات كل منهم.
يجوز وجود مندو ي عن المرشحي خالل إجراءات االقتاع وذل

بعد حصولهم عىل تصاري ح صادرة عن السفارة او القنصلية.

ر
االقتاع
المادة  :118يف عملية
يجري االقتاع الخارج عىل أساس النظا النست ودائرة انتخابية واحدة قبل  15يوما عىل ا ر
كت من الموعد المعي لإلنتخابات ي لبنان ،بواسطة
ي
ي
ً
أوراق اقتاع مطبوعة سلفا تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.
ً
ً
صباحا وحت الساعة ا ر
لعارسة ليال عند دخول الناخب إ قلم االقتاع ،يقو رئيس القلم بالتثبت من
تفتح صناديي االقتاع من الساعة السابعة
ً
اللبنات العادي الصالح وورود اسمه عىل القائمة اإلنتخابية المستقلة المشار إل ها ي المادة والمشار
سفره
هويته ،استنادا إ بطاقة هويته أو جواز
ي
ال ها ي هذا القانون.
عند وجود اختالف مادي ي الوقوعات بي بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم اإلنتخابية المستقلة من جهة أخرى ،يعتد برقم بطاقة
الهوية أو برقم جواز السفر.
السفر بعد تثبت ه ئة القلم من أن إسم الناخب وارد القائمة اإلنتخابية المستقلة العائدة للقلمّ ،
يزود رئيس القلم الناخب بورقة االقتاع
ي
َّ
الت ترع
امة
الع
حكا
ا
اللبنانية
اض
ر
ا
عىل
المقيمي
غت
ي
اللبنان
اع
اقت
عملية
عىل
تطبي
الرسىم بعد توقيعه عليه
و ظرف ممهور بالخاتم
ي
ي
ي
والت ال تتعارض م أحكا هذا القانون.
لبنان
المقيمي
اقتاع اللبنان ي
ي
ي
المادة  :119يف احصاء األوراق وتوزيعها
ً
بعد ختا عملية االقتاع تفتح ه ئة القلم صندوق أو صناديي اإلقتاع بحضور السفت أو القنصل شخصيا أو من ينتدبانه ي حال تعذر حضورهما.
تحض ه ئة القلم ا وراق بحضور المندو ي والمراقبي ووسائل االعال المعتمدين ي حال وجودهم ،وتض ا وراق العائدة للدائرة ي مغلف
ي
كبت خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشم االحمر.
ر
وباف المستندات االنتخابية
المادة  :120يف إ داع المغلفات ي
ّ
ً
محرصا بالعملية االنتخابية عىل نسختي م بيان عدد الناخبي والمقتعي وعدد أوراق االقتاع يوق هذا المحرص من قبل ه ئة
ينظم كل قلم
القلم ومن المندو ي المعتمدين الحاضين ي حال وجودهم ،وتبق نسخة عنه ي السفارة او القنصلية بعهدة السفت او القنصل ،وترسل النسخة
الثانية فورا م المغلفات الخاصة الكبتة العائدة وراق االقتاع و ا ي المستندات االنتخابية ا مرصف لبنان عت وزارة الخارجية والمغت ي.
ي نهاية عملية االقتاع يو االحد المحدد الجراء االنتخابات النيابية ي لبنان ،ترسل المغلفات المذكورة م با ي المستندات االنتخابية ا لجنة
القيد العليا ي بتوت لفرزها من قبلها وتوث ي نتائجها ،وتراع ي هذه العملية القواعد المنصوص عل ها ي هذا القانون بخصوص سالمة النقل
ومراقبة الفرز.
المادة  :121يف الشغور يف دائرة اللبنانيي المقيمي يف الخارج
اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب ي دائرة اللبنان ي المقيمي ي الخارج بسبب الوفاة او االستقالة أو ابطال النيابة أو ي سبب آخر،
تجري االنتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر عىل ا سس ذاتها المعتمدة النتخاب المقيمي ال يصار ا انتخاب خلف اذا حصل الشغور ي
الستة أشهر ا ختة قبل انتهاء والية المجلس.
ّ
المادة  :122يف المقاعد الستة المخصصة لغت المقيمي ( علق العمل بهذ المادة لهذ الدورة اإلنتخابية فقط)
ً
تىل الدورة االنتخابية ا و
الت سوف ي
يضاف ستة مقاعد لغت المقيمي ا عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح  134عضوا ي الدورة االنتخابية ي
الت خصصت
الت ستجري وفي هذا القانون ي الدورة الالحقة ،يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب ال  128من نفس الطوائف ي
ي
لغت المقيمي ي المادة  112من هذا القانون ،وذل بمرسو يتخذ ي مجلس الوزراء بناء عىل اقتاح الوزير.
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المادة  :123يف تطبيق أحكام هذا الفصل
تنشأ لجنة مشتكة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغت ي بناء عىل قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطب ي دقائي احكا
هذا الفصل.
المادة  :124يف دقائق تطبيق القانون
تحدد دقائي تطب ي هذا القانون بمراسيم تتخذ مجلس الوزراء ر
بأكتية الثلثي بناء عىل اقتاح وزير الداخلية والبلديات.
ي
المادة  :125يف الغاء النصوص المخالفة
تلغ جم النصوص المخالفة الحكا هذا القانون ،ال سيما القانون رقم 25تاري خ  ، 2008-10-8باستثناء احكا المواد المتعلقة باالنتخابات
النيابية الفرعية ما يخص الحاالت الت يطبي ف ها نظا اإلنتخاب ا ر
كتي واالنتخابات البلدية واالختيارية.
ي
ي
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