الجمهورية المبنانية
مجمس النواب
قانون رقم  52تاريخ ( 5115/01/5ج .ر .رقم  10تاريخ )5115/01/6
المعدل بموجب القانون رقم  26تاريخ (5115/05/54ج .ر .رقم  26تاريخ )5115/05/01
و ّ
*****
قانون
ال نتخابات النيابية
الفصل األول
في نظام اإلقتراع وعدد النواب والدوائر النتخابية
المادة األولى:

يتألؼ مجمس النواب مف ماية وثمانية وعشريف عضواً تكوف مدة واليتيـ أربع سػنوات ينتببػوف عمػس أسػاس النظػاـ

األكثري ويكوف اإلقتراع عاماً وسرياً وعمس درجة واحدة.
المادة :5

أ – يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعيا عمس الطوائؼ بحسب الدوائر االنتبابية وفؽ الجدوؿ المرفؽ بيذا القانوف
ويتـ الترشيح ليذه المقاعد عمس أساسيا ويعتبر الجدوؿ جزءاً ال يتج أز مف ىذا القانوف.

ب – يقترع جميع الناببيف في الدائرة االنتبابية عمس ابتالؼ طوائفيـ لممرشحيف عف تمؾ الدائرة.
الفصل الثاني
المادة :0

في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً

اء أكاف مقيماً أـ غير مقيـ عمس األراضي المبنانية أف
لكؿ لبناني أو لبنانية أكمؿ السف المحددة في الدستور سو ً
يمارس حؽ االقتراع.
المادة :1

يحرـ مف ممارسة حؽ االقتراع:
 -0األشباص الذيف حكـ بحرمانيـ مف الحقوؽ المدنية.
 -5األشباص الذيف حكـ بحرمانيـ مؤبداً مف الرتب والوظائؼ العمومية.

 -0األشباص الذيف حرموا مف رتبيـ ووظائفيـ إلس أجؿ وذلؾ لحيف إنقضاء ىذا األجؿ.
 -1األشباص الذيف حكـ عمييـ بجناية.

 -2األشػػباص الػػذيف حكػػـ عمػػييـ بنحػػدش الجػػنح الشػػائنة ااتيػػة :السػػرقة االحتيػػاؿ إ ػػدار شػػؾ دوف مؤونػػة
سػػوء اإلئتمػ ػ اف االب ػػتالس الرش ػػوة اليم ػػيف الكاذبػػة االغت ػػاب التيوي ػػؿ التزوي ػػر اس ػػتعماؿ المػػزور
شيادة الزور الجػرائـ المبمػة بػاألبالؽ العامػة المن ػوص عمييػا فػي البػاب السػابع مػف قػانوف العقوبػات

الجرائـ المتعمقة بزراعة المواد المبدرة و ناعتيا واالتجار بيا.

 -3األشباص المحجور عمييـ قضائياً طيمة مدة ىذا الحجر.

 -4األشباص الذيف أعمف إفالسيـ إحتيالياً أو الذيف حكـ عمييـ بالعقوبات المن وص عمييا فػي المػواد مػف
 989الس  998مف قانوف العقوبات.

 -5األشػػباص الػػذيف حكػػـ عمػػييـ بالعقوبػػات المن ػػوص عمييػػا فػػي الم ػواد مػػف  929الػػس  993مػػف قػػانوف
العقوبات.

ال يستعيد االشباص المبينوف أعاله حؽ االقتراع إال بعد إعادة اعتبارىـ.
المادة  2المعدلة بموجب القانون رقم  26تاريخ 5115/05/54
ال يجوز لممجنس أف يقترع إال بعد انقضاء عشر سنوات عمس

دور مرسوـ تجنيسو.

أضيف (بموجب القانون رقم  26تاريخ  )5115/05/54إلى نص المادة ( )2الفقرة اآلتية:
«وال يطبؽ ىذا النص عمس المرأة األجنبية التي ت بح لبنانية باقترانيا مف لبناني».

المادة:3
ال يشػترؾ فػػي االقتػراع العسػػكريوف غيػر المتقاعػػديف مػف مبتمػػؼ الرتػب سػواء أكػانوا مػػف الجػيش أـ مػػف قػوش االمػػف

الدابمي واالمف العاـ وأمف الدولة والضابطة الجمركية ومف ىـ في حكميـ.
المادة:4

لكؿ لبناني أو لبنانية أتـ البامسة والعشريف مف العمر الحؽ بأف يترشح لالنتبابات النيابية.

المادة :5

ال يجػػوز أف يترشػػح لعضػػوية مجمػػس الن ػواب إال مػػف كػػاف لبناني ػاً مقيػػداً فػػي قائمػػة النػػاببيف متمتع ػاً بحقوقػػو المدنيػػة

والسياسية متعمماً وال يجوز أف يترشح المجنس لبنانياً إال بعد انقضاء عشر سنوات عمس

دور مرسوـ تجنيسو.

المادة:6
ال يجػػوز أف يترشػػح لعضػػوية مجمػػس النػواب العسػػكريوف عمػػس ابػػتالؼ الرتػػب سػواء أكػػانوا مػػف الجػػيش أـ مػػف قػػوش

األمف الدابمي واألمف العاـ وأمف الدولة والضابطة الجمركية ومف ىـ في حكميـ غيػر أنػو يجػوز ليػـ أف يترشػحوا
إذا كانوا محاليف عمس التقاعد أو قبمت استقالتيـ قبؿ تاريخ اإلنتباب بستة أشير.
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المادة :01

 – 0ال يجػػوز لخشػػباص المػػذكوريف أدنػػاه أف يترشػػحوا بػػالؿ مػػدة قيػػاميـ بميػػاميـ أو وظػػائفيـ وبػػالؿ الميػػؿ
التي تمي تاريخ انتياء بدماتيـ أو تاريخ قبوؿ استقاالتيـ وفقاً لما يأتي:

اء أكانوا في القضاء العػدلي أو اإلداري أو المػالي أو الشػرعي أو
أ – القضاة عمس مبتمؼ فئاتيـ ودرجاتيـ سو ً
الم ػػذىبي أو الروح ػػي إال إذا تق ػػدموا باس ػػتقاالتيـ وانقطعػ ػوا فعميػ ػاً ع ػػف وظيف ػػتيـ وفقػ ػاً ألحك ػػاـ ق ػػانوف القض ػػاء
العدلي.

ب – الموظفػػوف مػػف الفئت ػيف األولػػس والثانيػػة إال إذا تقػػدموا باسػػتقاالتيـ وانقطع ػوا فعمي ػاً عػػف وظيفػػتيـ قبػػؿ سػػتة
أشير عمس األقؿ مف تاريخ انتياء والية المجمس النيابي.

ج – رؤسػػاء وأعضػػاء مجػػالس اإلدارة المتفرغػػوف فػػي المؤسسػػات العامػػة والييئػػات العامػػة وشػػركات االقت ػػاد
المبػػتمط والشػػركات ذات ال أرسػػماؿ العػػاـ ومؤسسػػات الحػػؽ العػػاـ ومػػديروىا العػػاموف إال إذا تقػػدموا باسػػتقاالتيـ
وانقطعوا فعمياً عف مياميـ قبؿ ستة أشير عمس األقؿ مف تاريخ انتياء والية المجمس النيابي.

د – رؤسػاء ونػواب رؤسػػاء المجػػالس البمديػػة فػػي م اركػػز المحافظػػات وم اركػػز األقضػػية ورؤسػػاء اتحػػاد البمػػديات
إال إذا تقػدموا باسػػتقاالتيـ وفقػاً ألحكػػاـ قػانوف البمػػديات وانقطعػوا فعميػاً عػف ميػػاميـ قبػؿ سػػنتيف عمػس األقػػؿ مػػف
تاريخ انتياء والية المجمس النيابي وقبؿ ستة أشير لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البمدية.

 – 5بالف ػاً ألي نػػص تبػػر تعتبػػر اإلسػػتقالة لخسػػباب المػػذكورة أعػػاله مقبولػػة حكم ػاً مػػف تػػاريخ تقػػديميا وانقطػػاع

أ حابيا فعمياً عف العمؿ.

 – 0يس ػػتثنس م ػػف أحك ػػاـ ى ػػذه الم ػػادة أفػ ػراد الييئ ػػة التعميمي ػػة ف ػػي م ػػالؾ الجامع ػػة المبناني ػػة أو المتفرغ ػػوف ل ػػدييا أو

المتعاقدوف معيا.

الفصل الثالث
في الشراف عمى الحممة النتخابية
المادة :00

تنشػػأ ىيئػػة تسػػمس «ىيئ ػة االش ػراؼ عمػػس الحممػػة اإلنتبابيػػة» المعروفػػة فػػي مػػا بعػػد باسػػـ «الييئػػة» .تمػػارس الييئػػة
الميػػاـ المحػػددة ليػػا فػػي ىػػذا القػػانوف وتػرتبط بػػوزير الدابميػػة والبمػػديات ويعػرؼ فػػي مػػا بعػػد بنسػػـ «الػػوزير» .يشػػرؼ

الػػوزير عمػػس أعمػػاؿ الييئػػة ويحػػدد مقرىػػا ويعػػود لػػو أف يحضػػر اجتماعاتيػػا متػػس يشػاء فيتػرأس ىػػذه االجتماعػػات
دوف أف يشارؾ في الت ويت.
المادة :05

تتألؼ الييئة مف عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي:
-

قػػاض برتبػػة رئػػيس غرفػػة فػػي محكمػػة التمييػػز متقاعػػد فػػي من ػػب القضػػاء شػػرفاً يبتػػار مػػف بػػيف ثالثػػة

-

قاض برتبة رئيس غرفة في مجمس شورش الدولة متقاعد في من ػب القضػاء شػرفاً يبتػار مػف بػيف ثالثػة

أسماء يرشحيـ مجمس القضاء األعمس رئيساً ليذه الييئة.

أسماء يرشحيـ مكتب مجمس شورش الدولة (نائباً لمرئيس).
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-

قػػاض برتبػػة رئػػيس غرفػػة فػػي دي ػواف المحاسػػبة متقاعػػد فػػي من ػػب القضػػاء شػػرفاً يبتػػار مػػف بػػيف ثالثػػة

-

نقيب سابؽ لممحاميف يبتار مف بيف ثالثة نقباء سابقيف يرشحيـ مجمس نقابة محامي بيروت (عضواً).

أسماء يرشحيـ مجمس ديواف المحاسبة (عضواً).

-

نقيب سابؽ لممحاميف يبتار مف بيف ثالثة نقباء سابقيف يرشحيـ مجمس نقابة محامي طرابمس (عضواً).

ببي ػراف فػػي شػػؤوف اإلعػػالـ واإلعػػالف يبتػػاراف مػػف بػػيف سػػتة أسػػماء يرشػػحيـ المجمػػس الػػوطني لإلعػػالـ

(عضواف).
-

ثالثػػة أعضػػاء مػػف أ ػػحاب البب ػرة الواسػػعة فػػي إبت ا ػػات مرتبطػػة باالنتبابػػات (بمػػا فيػػو إدارتيػػا أو

تمويميا أو الدعاية المرتبطة بيا).

ػاء عمػػس اقتػراح الػػوزير ضػػمف ميمػػة أق ػػاىا شػػيراف مػػف تػػاريخ
يعػػيف األعضػػاء بمرسػػوـ يتبػػذ فػػي مجمػػس الػػوزراء بنػ ً
دور ىذا القانوف.
ويحؽ لرئيس الييئة أف يفوض بعض
المادة :00

تبدأ والية أعضاء الييئة مف تػاريخ
تاريخ إتماـ االنتبابات النيابية العامة.

الحياتو إلس أحد أعضائيا أو بعضيـ.

ػاء لقػرار مجمػس الػوزراء وتنتيػي بعػد سػتة أشػير مػف
ػدور مرسػوـ تعييػنيـ بن ً

فػػي حػػاؿ شػػكور مركػػز أحػػد األعضػػاء ألي سػػبب تعمػػف الييئػػة ح ػػوؿ الشػػكور ويبم ػغ رئػػيس الييئػػة األمػػر بػػالؿ

أسبوع إلس «الوزير» ألبذ العمـ واتباذ اإلجراءات الالزمة لتعييف البديؿ.

يعػػيف العضػػو البػػديؿ بػػالؿ مػػدة أق ػػاىا بمسػػة عشػػر يوم ػاً مػػف تػػاريخ أبػػذ العمػػـ بالطريقػػة ذاتيػػا التػػي جػػرش فييػػا
تعييف العضو األ يؿ ولممدة المتبقية مف واليتو.

المادة :01

تع ػػد الييئ ػػة نظامي ػػا ال ػػدابمي ال ػػذي يتض ػػمف القواع ػػد واأل ػػوؿ الت ػػي ترع ػػس س ػػير العم ػػؿ ل ػػدييا تنفي ػػذاً ألحك ػػاـ ى ػػذا

القانوف بميمة بمسة عشر يوماً مف تاريخ إنشائيا.

يتـ الت ديؽ عمس ىذا النظاـ بقرار مف الوزير بميمة أسبوع مف تاريخ إيداعو.
المادة :02

ال يجػوز الجمػػع بػػيف عضػػوية الييئػػة ورئاسػػة أو عضػوية الػػو ازرة أو مجمػػس النػواب رئاسػػة أو عضػػوية مجمػػس إدارة

مؤسسػػة عامػػة ورئاس ػة مجمػػس بمػػدي .كمػػا ال يجػػوز لمعضػػو قبػػؿ انقضػػاء سػػنة كاممػػة عمػػس انتيػػاء عضػػويتو أف
يترشح لالنتبابات النيابية أو البمدية أو اإلبتيارية أو أف يتولس أي من ب عاـ سياسي أو إداري.
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المادة :03

ال يجوز لرئيس وأعضاء الييئة بالؿ مدة واليتيـ القياـ بأي عمؿ أو نشاط يتعارض مع مياـ الييئة وحيادىا.

يمتػػزـ ال ػرئيس واألعضػػاء ط ػواؿ فت ػرة عمػػؿ الييئػػة بوجػػوب االمتنػػاع عػػف إلقػػاء أي محاض ػرة أو المشػػاركة فػػي أي

ندوة يكوف موضوعيا متعمقاً باالنتبابات كما يمتنع كؿ منيـ عف االدالء بأي ت ريح ميما كاف نوعو.

تقػرر الييئػة إسػقاط عضػوية العضػو فػي حػاؿ مبالفتػو الموجبػات المن ػوص عمييػا فػي ىػذا القػانوف وفقػاً ألحكػػاـ

نظاميا الدابمي عمس أف يقترف قرار الييئة بم ادقة الوزير.
المادة :04

ال يجوز دوف إذف مف الييئة إقامة دعوش جزائية عمػس أحػد األعضػاء أو اتبػاذ أي إجػراء ج ازئػي بحقػو أو القػبض
عميػػو ط ػواؿ مػػدة واليتػػو ألفعػػاؿ تتعمػػؽ بعممػػو فػػي الييئػػة كمػػا ال يجػػوز اتبػػاذ أي ق ػرار بػػالتوقيؼ اإلحتيػػاطي بحػػؽ

أعضاء الييئة ألفعاؿ ال تتعمؽ بعمميـ في الييئة ما بال الجرـ المشيود.
ػاء عمػس مػذكرة مػف النائػب العػاـ لػدش
يقدـ وزيػر العػدؿ طمػب اإلذف بالمالحقػة أو اتبػاذ اإلجػراء القػانوني المالئػـ بن ً
محكمػة التمييػػز تشػتمؿ عمػػس نػوع الفعػػؿ وزمػاف ارتكابػػو ومكانػػو وعمػس بال ػػة األدلػة التػػي تبػرر المالحقػػة واتبػػاذ
اإلجراءات الجزائية الالزمة.

يقدـ طمب اإلذف بالمالحقة إلس الوزير.
تدعس الييئة في ميمة أسبوع لدرس الطمب وبتو بعد اإلستماع إلس العضو المعنػي دوف أف يشػترؾ فػي الت ػويت
وت در الييئة قرارىا بالمالحقة باألكثرية المطمقة في ميمة مماثمة وترفعو الس الوزير لمم ادقة.
المادة :05

ػاء عمػػس اقت ػراح
يتقاضػػس رئػػيس وأعضػػاء الييئػػة تعويض ػاً شػػيرياً مقطوعػاً يحػػدد بمرسػػوـ يتبػػذ فػػي مجمػػس الػػوزراء بنػ ً
الوزير.
المادة :06
تتولس الييئة المياـ وال الحيات ااتية:

 -0تمق ػػي طمب ػػات وس ػػائؿ االع ػػالـ الب ػػاص والمق ػػروء والمرئ ػػي والمس ػػموع الراغب ػػة ف ػػي المش ػػاركة ف ػػي االع ػػالف
االنتبابي المدفوع االجر وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

 -5مراقب ػػة تقي ػػد المػ ػوائح والمرش ػػحيف ووس ػػائؿ االع ػػالـ عم ػػس ابتالفي ػػا ب ػػالقوانيف واألنظم ػػة الت ػػي ترع ػػس المنافس ػػة
االنتبابية وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

 -0ممارسة الرقابة عمس اإلنفاؽ االنتبابي وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

 -1تسمـ الكشوفات المالية العائدة لحمالت الموائح والمرشحيف بالؿ ميمة شير مف تاريخ إتماـ العمميػة االنتبابيػة
والتدقيؽ فييا.
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 -2إعداد تقرير بأعماؿ الييئػة يوايداعػو الػوزير الػذي يرفعػو الػس كػؿ مػف رئاسػة الجميوريػة رئاسػة مجمػس النػواب
ورئاسة مجمس الوزراء وينشر ىذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة  51المعدلة بموجب القانون رقم  26تاريخ :5115/05/54

يحؽ لييئات المجتمع المدني ذات االبت ػاص مواكبػة االنتبابػات ومراقبػة مجرياتيػا عمػس أف تتػوافر فييػا الشػروط

ااتية مجتمعة:
-

أف تكوف الجمعية لبنانيػة غيػر سياسػية ال تتػوبس الػربح وأف تكػوف قػد أودعػت أوراؽ تأسيسػيا أ ػوالً قبػؿ

-

أف تكػ ػػوف غيػ ػػر مرتبطػ ػػة بػ ػػأي جيػ ػػة أو طػ ػػرؼ سياسػ ػػي وأف ال تضػ ػػـ فػ ػػي ىيئتيػ ػػا االداريػ ػػة أي مرشػ ػػح

-

أف ينص نظاميا االساسي في السػنوات الػثالث االبيػرة عمػس االقػؿ عمػس أىػداؼ تػرتبط بالديمقراطيػة أو

ثالث سنوات عمس االقؿ مف موعد تقديـ الطمب.

لالنتبابات.

بحقوؽ االنساف أو باالنتبابات أو بالشفافية أو بالتدريب عمس تمؾ الموضوعات.

-

أف يبمغ عدد المنتسبيف إلػس الجمعيػة وفقػاً لمػوائح المودعػة أ ػوالً لػدش الم ارجػع الرسػمية ذات االبت ػاص

-

أف تمتزـ ىيئتيا االدارية ميثاؽ شرؼ تضعو و ازرة الدابمية والبمديات المعروفة في ما بعد بػ «الو ازرة».

مئة منتسب عمس االقؿ بتاريخ تقديـ الطمب.

صححت الفقرة قبل األخيرة من المادة (( )51بموجب القانون رقم  26تاريخ  )5115/05/54عمى
الشكل اآلتي:
-

«تدرس الو ازرة طمبات االعتمػاد الػواردة الييػا وتػدقؽ فػي تحقػؽ الشػروط أعػاله ويعػود ليػا أف تقبػؿ الطمػب
أو ترفضػػو وفػػي حػػاؿ قبػػوؿ الطمػػب تحػػدد الووووزارة أ ػػوؿ وتليػػات مواكبػػة االنتبابػػات ومراقبػػة مجرياتيػػا

بق اررات ت در عف الو ازرة قبؿ موعد االنتبابات بشير عمس االقؿ».

يعػػود لمػػو ازرة أف تػػدرس طمبػػات الييئػػات الدوليػػة المعنيػػة باالنتبابػػات الراميػػة إلػػس المشػػاركة فػػي مواكبػػة العمميػػة
االنتبابية وفقاً لشروط تحددىا في حينو.
المادة :50

تتبػػذ ق ػ اررات الييئػػة باألكثريػػة المطمقػػة مػػف األعضػػاء ال ػذيف يؤلفونيػػا قانون ػاً وتبضػػع ق ارراتيػػا لمطعػػف أمػػاـ مجمػػس
شػػورش الدولػػة فػػي ميمػػة ثالثػػة أيػػاـ مػػف تػػاريخ إبالغيػػا أو نشػػرىا عمػػس أف يبػػت بيػػا مجمػػس شػػورش الدولػػة فػػي ميمػػة

ثالثة أياـ مف تاريخ تقديـ المراجعة.
المادة : 55

يجوز لمييئة أف تفوض بقرار منيا أحد أعضائيا أو بعضيـ القياـ ببعض
لمقياـ بمياـ محددة تتعمؽ بعمميا.

الحياتيا كما ليا أف تؤلؼ لجاناً
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المادة :50

يرتبط بالييئة جياز إداري وليا أف تتعاقد مع مف تراه مناسباً مف أ حاب االبت اص لمؤازرتيا في أداء مياميػا.
كما لمييئة أف تطمب أف يمحؽ بيا ب ورة مؤقتة عدد مػف المػوظفيف العػامميف فػي االدارات والمؤسسػات العامػة .يػتـ
ى ػػذا االلح ػػاؽ بقػ ػرار م ػػف ال ػػوزير المب ػػتص بن ػػاء عم ػػس طم ػػب وزي ػػر الدابمي ػػة والبم ػػديات وتح ػػدد ف ػػي ى ػػذا القػ ػرار م ػػدة

االلحاؽ.

بناء القتراح الوزير اعتمادات با ة لموازنة الييئة.
يب ص ً
الفصل الرابع
في األعمال التحضيرية والقوائم النتخابية

المادة :51
يكوف قيد الناببيف في القوائـ االنتبابية إلزامياً وال يقيد أحد في غير قائمة واحدة.
المادة :52

القوائـ االنتبابية دائمة إال أنو يعاد النظر فييا دورياً وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

المادة :53

تضع المديرية العامة لخحواؿ الشب ية لكؿ دائرة انتبابية قوائـ انتبابية ممكننة بأسماء النػاببيف وفقػاً لسػجالت

االحواؿ الشب ية وتتضػمف ىػذه القػوائـ أسػماء جميػع النػاببيف الػذيف بمكػت مػدة قيػدىـ فػي الػدائرة االنتبابيػة سػنة
عمس االقؿ بتاريخ بدء إعادة التدقيؽ بالقوائـ االنتبابية أي البامس مف كانوف االوؿ مف كؿ سنة.

المادة :54
تتضػػمف الق ػوائـ االنتبابيػػة ب ػػورة الزاميػػة :اإلسػػـ الثالثػػي لكػػؿ نابػػب يواسػػـ والدتػػو ورقػػـ سػػجمو كمػػا ىػػو وارد فػػي
سجالت االحواؿ الشب ية وجنسو وتاريخ والدتو ومذىبو .وتب ص في كؿ قائمة بانة با ػة تسػجؿ فييػا عنػد

االقتضاء التعديالت التي تط أر عمس القيود ت حيحاً أو تبديالً مع ذكر مستندىا القانوني.

تشطب حكماً مف قوائـ الناببيف أسماء االشباص الذيف مضػس عمػس تػاريخ والدتيػـ مئػة سػنة وأكثػر .ال يحػوؿ ىػذا
الشطب دوف إعادة قيدىـ بطمب مف

االنتبابية.

احب العالقة يتقدـ بو إلس الػو ازرة ضػمف ميمػة شػير مػف تػاريخ نشػر القػوائـ

المادة :55

تقوـ المديرية العامة لخحواؿ الشب ية سنوياً بتدويف اإلضافات والشطوبات عمس القوائـ االنتبابية.
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المادة :56

يتوجػب عمػس رؤسػػاء دوائػر وأقسػػاـ النفػوس فػي المنػػاطؽ أف يرسػموا سػػنوياً إلػس المديريػة العامػػة لخحػواؿ الشب ػػية

بيف البامس مف كانوف االوؿ والبامس مف كانوف الثػاني لػوائح أوليػة تتضػمف أسػماء االشػباص المسػجميف الػذيف

تتوافر فييـ الشروط القانونية لمقيد في القػوائـ االنتبابيػة وأسػماء االشػباص الػذيف سػوؼ تتػوافر فػييـ ىػذه الشػروط
بتاريخ تجميد القوائـ االنتبابية وكذلؾ أسماء الذيف أىمؿ قيدىـ أو توفوا أو شطبت أسماؤىـ مػف سػجالت االحػواؿ

الشب ية ألي سبب كاف.
المادة :01

يتوجػػب عمػػس دائ ػرة السػػجؿ العػػدلي فػػي كػػؿ محافظػػة أف ترسػػؿ إلػػس المديريػػة العامػػة لخح ػواؿ الشب ػػية سػػنوياً بػػيف
البامس مف كػانوف االوؿ والبػامس مػف كػانوف الثػاني الئحػة بأسػماء األشػباص المحكػوـ عمػييـ بجػرائـ مػف شػأنيا

أف تحوؿ دوف ممارستيـ حؽ االقتراع وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.
المادة :00

يتوجػػب عمػػس المحػػاكـ العدليػػة أف ترسػػؿ إلػػس المديريػػة العامػػة لخح ػواؿ الشب ػػية سػػنوياً بػػيف البػػامس مػػف كػػانوف

االوؿ والبامس مف كانوف الثاني الئحة باألحكاـ النيائية ال ادرة عنيا والمعمنة لالفالس االحتيالي أو الحجز.
المادة :05

تقوـ المديرية العامة لخحواؿ الشب ية بتنقيح القوائـ االنتبابية تبعػا لمػا يػرد إلييػا مػف الم ارجػع المػذكورة فػي المػواد
السابقة بعد التدقيؽ فييا قبؿ االوؿ مف شباط مف كؿ سنة.

تتضمف كؿ قائمة حقالً با اً تدوف فيو أسباب التنقيح وعمميات نقؿ قيد النفػوس مػف قائمػة إلػس أبػرش .وفػي حالػة

النقؿ يذكر إلزامياً إسـ المحمة في القيد ورقـ السجؿ وتاريخ النقؿ.

ال يعتػػد ألجػػؿ تطبيػػؽ ىػػذا القػػانوف بػػأي نقػػؿ ابتيػػاري لقيػػد النفػػوس إذا ح ػػؿ بػػالؿ السػػنة التػػي تسػػبؽ تػػاريخ بػػدء
إعادة التدقيؽ بالقوائـ االنتبابية .ال يعتبر إبتيارياً نقؿ القيد بسبب الزواج .ويحػؽ لمزوجػة االنتبػاب إذا تػـ نقػؿ قيػد
نفوسيا بالؿ السنة المذكورة أعاله.

المادة :00

قبػؿ العاشػر مػػف شػير شػػباط مػف كػؿ سػػنة ترسػؿ المديريػػة العامػة لخحػواؿ الشب ػػية نسػباً عػػف القػوائـ االنتبابيػػة

األولية إلس البمديات يوالس المبتاريف يوالس مراكز المحافظػات واألقضػية يوالػس سػفارات وقن ػميات لبنػاف فػي البػارج
بيػػدؼ نشػػرىا وتعميميػػا تسػػييالً لمتنقػػيح النيػػائي عمػػس أف يسػػتمـ المرسػػؿ إلػػييـ ىػػذه القػوائـ قبػػؿ العاشػػر مػػف شػػباط
كحػػد أق ػػس كػػي يػػدعوا النػػاببيف إلػػس االطػػالع عمييػػا وكػػي يقوم ػوا بتنقيحيػػا وفػػؽ مػػا يتػػوفر لػػدييـ مػػف معمومػػات
موثقة.
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المادة :01

تعمف الو ازرة بواسطة وسائؿ اإلعػالـ المرئيػة والمسػموعة والمقػروءة ضػمف الميمػة المػذكورة فػي المػادة السػابقة عػف
جيوز القوائـ االنتبابيػة وتػدعو النػاببيف إلػس االطػالع عمييػا أو نسػبيا .وليػذه الكايػة أيضػاً يتوجػب عمػس الػو ازرة

أف تنش ػػر القػ ػوائـ االنتبابي ػػة األولي ػػة ض ػػمف الميم ػػة ذاتي ػػا عم ػػس

ػػفحتيا عم ػػس الش ػػبكة االلكتروني ػػة ()Website

وت در أق ار اً مدمجة تتضمنيا .ويحؽ ألي شبص أف يستح ؿ عمس نسخ عنيا لقاء ثمف تحدده الو ازرة.
المادة :02

يحؽ لكؿ ذي م محة أف يقدـ اعتبا اًر مف العاشر مف شػباط مػف كػؿ سػنة إلػس لجنػة القيػد المبت ػة المن ػوص
عمييا في ىذا القانوف طمباً يرمي إلػس ت ػحيح أي بمػؿ يتعمػؽ بػو فػي القػوائـ االنتبابيػة كػأف يكػوف سػقط قيػده أو
وقع غمط في إسمو بسبب اإلىماؿ أو البطأ المادي أو أي سبب تبر.

يقػػدـ اسػػتدعاء الت ػػحيح إلػػس لجنػػة القيػػد ضػػمف ميمػػة تنتيػػي فػػي العاشػػر مػػف تذار مػػف السػػنة ذاتيػػا عمػػس أف يكػػوف
مرفقاً بالمستندات واألدلة التي تؤيد

حة طمبو ويكوف الطمب معفياً مف أي رسـ.

المادة :03

يحػػؽ لكػػؿ نابػػب مقيػػد فػػي إحػػدش القػوائـ االنتبابيػػة أف يطمػػب مػػف لجنػػة القيػػد المبت ػػة شػػطب أو إضػػافة إسػػـ أي

شبص جرش قيده أو أغفؿ قيده في القائمة ذاتيا بالفاً لمقانوف.
ولكػػؿ مػػف المحػػافظ والقائمقػػاـ والمبتػػار المبػػتص أف يمػػارس ىػػذا الحػػؽ وذلػػؾ بػػالؿ مػػدة الشػػير التػػي تنتيػػي فػػي
العاشر مف تذار مف كؿ سنة.
المادة  04المعدلة بموجب القانون رقم  26تاريخ :5115/05/54

ت ارع ػػي المديري ػػة العام ػػة لخحػ ػواؿ الشب ػػية ل ػػدش إع ػػداد الق ػػوائـ االنتبابي ػػة النيائي ػػة عممي ػػات التنق ػػيح ونق ػػؿ القي ػػد
المن وص عمييا في ىذا القانوف.

تجم ػد القائمػػة االنتبابيػػة فػػي الثالثػػيف مػػف تذار مػػف كػػؿ س ػنة وتبقػػس نافػػذة حتػػس الثالثػػيف مػػف تذار مػػف السػػنة التػػي
تمييا.
أضيف إلى نص المادة ( )04الفقرة اآلتية (بموجب القانون رقم  26تاريخ :)5115/05/54

« يرسؿ وزير الدابمية والبمديات نسبة مف القػوائـ االنتبابيػة النيائيػة التػي وردتػو مػف المديريػة العامػة لخحػواؿ

الشب ػية إلػس المديريػػة العامػة لمشػػؤوف السياسػية والالجئػػيف العتمادىػا فػػي أيػة انتبابػػات تجػري بػػالؿ الميمػة التػػي

تبدأ مف  93تذار ولكاية  93تذار مف السنة التي تمييا».
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المادة :05

تنشأ في كؿ دائػرة انتبابيػة لجنػة قيػد أو اكثػر .تتػألؼ كػؿ لجنػة قيػد مػف قػاض عامػؿ رئيسػاً ومػف أحػد رؤسػاء أو

أعضاء مجالس البمديات في الدائرة االنتبابية ومف موظؼ مف األحواؿ الشب ية عضويف.

يمحؽ بكؿ لجنة قيد موظؼ أو أكثر مف موظفي االحواؿ الشب ية بقرار مف الوزير.
المادة :06
تتولس لجنة القيد الميمات االتية:

 -0النظػػر فػػي طمبػػات الت ػػحيح عمػػس القػوائـ االنتبابيػػة وفق ػاً ألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف يوا ػػدار الق ػ اررات بشػػأنيا
يوابالغيا إلػس أ ػحاب العالقػة والمديريػة العامػة لخحػواؿ الشب ػية .تكػوف ىػذه القػ اررات قابمػة لالسػتئناؼ
أم ػػاـ لجن ػػة القي ػػد العمي ػػا المبت ػػة المش ػػار إليي ػػا ف ػػي ى ػػذا الق ػػانوف ضػ ػمف ميم ػػة بمس ػػة أي ػػاـ م ػػف تبميكي ػػا
باستدعاء يعفس مف أي رسـ كما يعفس المستأنؼ مف توكيؿ محاـ.
 -5تمق ػي نتػػائا االنتبابػػات بعػػد إقفػػاؿ أقػػالـ االقت ػراع ودرس المحاضػػر والمسػػتندات واتبػػاذ الق ػ اررات المناسػػبة
بشأنيا .ثـ القيػاـ بعمميػة جمػع اال ػوات وتنظػيـ الجػدوؿ العػاـ بالنتيجػة التػي ناليػا كػؿ مرشػح ورفعيػا إلػس
رؤساء لجاف القيد العميا المبت ة.

المادة :11

تنشسء الو ازرة في كؿ دائرة إنتبابية لجنة قيد عميا.

تتػػألؼ كػػؿ لجنػػة قيػػد عميػػا مػػف مستشػػار لػػدش محكمػػة التمييػػز أو رئػػيس غرفػػة اسػػتئناؼ رئيسػاً ومػػف قػػاض عامػػؿ

ومف مفتش مف التفتيش المركزي عضويف ومف رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسـ أو موظؼ فػي المديريػة العامػة

لخحواؿ الشب ية مقر اًر.
المادة :10

بناء عمس اقتراح وزيري العدؿ والدابمية والبمديات.
يعيف رؤساء لجاف القيد وأعضاؤىا بمراسيـ ت در ً
المادة :15

تتمقػػس لجنػػة القيػػد العميػػا النتػػائا المرفوعػػة إلييػػا مػػف لجػػاف القيػػد فػػي الػػدائرة االنتبابيػػة مػػع المسػػتندات العائػػدة ليػػا
وجداوؿ النتائا الممحقة بيا.

تقػػوـ لجنػػة القيػػد العميػػا بالتػػدقيؽ فػػي ى ػذه المسػػتندات ويعػػود ليػػا ت ػػحيح األبطػػاء الماديػػة والحسػػابية فقػػط فػػي حػػاؿ
وجودىا وت حح النتائا عمس ضوء ذلؾ.
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المادة :10

تجري االنتبابات النيابية في يوـ واحػد لجميػع الػدوائر االنتبابيػة وذلػؾ بػالؿ السػتيف يومػاً التػي تسػبؽ انتيػاء واليػة
مجمس النواب باستثناء الحالة التي يحؿ فييا المجمس المذكور حيث تجػري االنتبابػات بػالؿ الثالثػة أشػير التػي

تمي نشر مرسوـ الحؿ.
المادة :11

تدعس الييئات الناببة بمرسوـ .وتكػوف الميمػة بػيف تػاريخ نشػر ىػذا المرسػوـ واجتمػاع الييئػات الناببػة تسػعيف يومػاً
عمس األقؿ.

المادة :45

إذا شكر أي مقعد مف مقاعد مجمس النواب بسبب الوفاة أو االستقالة أو إبطاؿ النيابة أو ألي سبب تبر تجري
االنتبابات لمؿء المقعد الشاغر بالؿ شيريف مف تاريخ الشكور ويعتبر المركز شاغ اًر مف تاريخ الوفاة أو مف

تاريخ نشر قرار المجمس الدستوري القاضي بنبطاؿ النيابة في الجريدة الرسمية .ال ي ار إلس انتباب بمؼ إذا

ح ؿ الشكور في الستة أشير األبيرة قبؿ انتياء والية المجمس.

تجري االنتبابات الفرعية لمؿء المقعد الشاغر عمس مستوش الدائرة االنتبابية العائد ليا ىذا المقعد ويشترؾ فيو

الناببوف المقيموف فقط وتحدد مراكز االقتراع ضمف ىذه الدائرة مف قبؿ الو ازرة.

ال يمكف أف تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتباب فرعي أجؿ نيابة مف حؿ محمو.
بالف ػاً ألحكػػاـ المػػادة المػػادتيف  6و  01مػػف ىػػذا القػػانوف يجػػوز ترش ػح األشػػباص المػػذكوريف فييػػا إذا اسػػتقالوا
وانقطعوا فعمياً عف وظائفيـ بالؿ بمسة عشر يوماً تبدأ مف تاريخ

دور مرسوـ دعوة الييئات الناببة.

المادة :46

يجوز لمف توافرت فيو الشروط ليكوف عضواً في المجمس النيابي أف يرشح نفسو عف أي دائرة كانػت غيػر أنػو ال

يجوز ألحد أف يرشح نفسو في غير دائرة انتبابية واحدة في تف واحد.
المادة :47

 .1عمس كؿ مف يرشح نفسو لالنتبابات العامة أف يقدـ ت ريحاً إلس الو ازرة موقعاً منو شب ياً وم دقاً

عمس توقيعو لدش الكاتب العدؿ وفقاً ألنموذج يتضمف البيانات االتية:
-

اسـ المرشح الثالثي.

تعييف المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسو عنيما.

 . 5كما يرفؽ ربطاً بالت ريح المستندات ااتية:
 سجالً عدلياً ال يتجاوز تاريبو شي اًر واحداً.-

ورتاف شمسيتاف.
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-

إي اؿ مالي مف

ندوؽ المالية يثبت إ يداعو رسـ الترشيح البالغ مميوني ليرة لبنانية والتأميف

االنتبابي البالغ ستة مالييف ليرة لبنانية .

 شيادة م رفية تثبت فتح حساب الحممة االنتبابية المن وص عميو في ىذا القانوف.المادة :48

يحؽ لكؿ مف فاز في االنتبابات أف يسترد قيمة التأميف .أمػا الباسػروف فػال يسػتردوف قيمػة التػأميف إال إذا ح ػموا

عمس نسبة عشريف بالمئة عمس االقؿ مف أ وات المقترعيف في الدائرة االنتبابية والمحتسبة عمس وجو قانوني.
المادة :16

 -0يقفؿ باب الترشيح قبؿ الموعد المحدد لالنتبابات بستيف يوماً.

 -5عمس المرشح أف يودع الو ازرة ت ريح ترشيحو مرفق ًا بكامؿ المستندات المطموبة وذلؾ بتاريخ أق اه يوـ
إقفاؿ باب الترشيح.

 -0تعطي الو ازرة لممرشح إي االً مؤقتا إشعا اًر باستالـ الت ريح ومستنداتو.

 -1تبت الو ازرة في ت اريح الترشيح ضمف ميمة بمسة أياـ مف تاريخ ورودىا ويترتب عمييا في حاؿ
قبوؿ الترشيح تسميـ المرشح إي االً نيائياً بتسجيؿ ت ريح ترشيحو كما يترتب عمييا في حاؿ رفض

ت ريح الترشيح إعالـ المرشح بأسباب ىذا الرفض.
 -2يعتبر عدـ

دور قرار مف الو ازرة بعد انقضاء بمسة أياـ عمس تسجيؿ ت ريح الترشيح لدييا بمثابة

قبوؿ لو .ويترتب عمس الو ازرة تسميـ المرشح اإلي اؿ النيائي بتسجيؿ ترشيحو.
 -3اذا رفضت الو ازرة قبوؿ ت ريح الترشيح لممرشح الحؽ ضمف ميمة بمسة أياـ مف تاريخ تبمكو قرار
الرفض ال ريح أف يراجع مجمس شورش الدولة باستدعاء بسيط غير باضع لمرسـ .وعمس ىذا المجمس
اف يف ؿ باعت ارضو في غرفة المذاكرة بالؿ ثالثة أياـ مف وروده .ويكوف ق ارره في ىذه الحالة نيائياً ال
يقبؿ أي طريؽ مف طرؽ المراجعة.

المادة :21

إذا انقضت ميمة الترشيح ولـ يتقدـ أي مرشح لمقعد معيف تمدد حكماً ميمة الترشيح سبعة أياـ.

إذا انقضػػت ميمػة الترشػػيح ولػػـ يتقػػدـ لمعقػػد معػػيف إال مرشػػح واحػػد يعتبػػر ىػػذا المرشػػح فػػائ اًز بالتزكيػػة وتوجػو الػػو ازرة
فو اًر كتاباً بذلؾ إلس رئيس مجمس النواب.

المادة :20

تعتبػػر باطمػػة ت ػػاريح الترشػػيح المبالفػػة ألحك ػاـ الم ػواد السػػابقة وكػػذلؾ الت ػػاريح التػػي تقػػدـ بتػػاريخ واحػػد مػػف
مرشػػح واحػػد فػػي اكثػػر مػػف دائ ػرة .أمػػا إذا كانػػت ىػػذه الت ػػاريح مقدمػػة بت ػواريخ مبتمفػػة فػػال يعتػػد إال بػػاألبير منيػػا
وتعتبر الت اريح السابقة باطمة.
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المادة :25

ال يجوز لممرشح أف يرجع عف ترشيحو إ ال بموجب ت ريح قانوني م دؽ لدش الكاتب العدؿ يودع لدش الو ازرة

قبؿ موعد االنتبابات ببمسة وأربعيف يوماً عمس االقؿ .ويحؽ لو في ىذه الحالة أف يسترد ن ؼ مبمغ التأميف

الذي أودعو.

إذا أدش ىذا الرجوع إلس استحالة انتباب العدد الالزـ في الدائرة جاز قبوؿ ترشيحات جديدة عف ىذه الدائرة تقدـ
ضمف ميمة سبعة أياـ مف تاريخ ذلؾ الرجوع.

المادة :53

بعد إقفاؿ باب الترشيح تعمػف الػو ازرة أسػماء المرشػحيف المقبػوليف وتبمػغ ذلػؾ بػال إبطػاء إلػس المحػافظيف والقائمقػاميف
ثـ تنشرىا حيث يمزـ.

الفصل الخامس
في التمويل واإل نفاق النتخابي
المادة :21

يبضع ألحكاـ ىذا القانوف تمويؿ الحمالت االنتبابية يوانفاؽ المرشحيف أثناء فترة الحممة االنتبابية التي تبدأ
مف تاريخ تقديـ الترشيح وتنتيي لدش إقفاؿ ناديؽ االقتراع.

المادة :22
 -0يتوجػػب عم ػػس ك ػػؿ مرش ػػح فػػتح حس ػػاب ف ػػي م ػػرؼ عام ػػؿ فػػي لبن ػػاف يس ػػمس «حسػػاب الحممػػة
االنتبابية» وأف يرفؽ بت ريح الترشػيح إفػادة مػف الم ػرؼ تثبػت فػتح الحسػاب المػذكور لديػو
وتبيف رقـ الحساب يواسـ

احبو.

 -5ال يبضع حساب الحممة االنتبابية لمسرية الم ػرفية ويعتبػر المرشػح متنػازالً حكمػاً عػف السػرية
الم رفية ليذا الحساب بمجرد فتحو.

 -0يجب أف يتـ استالـ جميػع المسػاىمات ودفػع جميػع النفقػات االنتبابيػة عػف طريػؽ ىػذا الحسػاب
ح اًر وذلؾ بالؿ كامؿ فترة الحممة االنتبابية.

 -1يعود لكؿ مرشػح أف يػنظـ اإلجػراءات المعتمػدة لديػو السػتالـ األمػواؿ والمسػاىمات المب

ػة

لتمويؿ الحممة االنتبابية و الحية دفع النفقات االنتبابية مع مراعاة أحكاـ ىذا القانوف.
 -2ال يجوز قبض أو دفع أي مبمغ يفوؽ المميوف ليرة إال بموجب شؾ.

 -3يتوجب عمس كؿ مرشح لدش تقديـ ت اريح الترشػيح الت ػريح عػف إسػـ مػدقؽ الحسػابات وذلػؾ
بموجب كتاب بطي مسجؿ لدش الكاتب العدؿ ويقدمو إلس الييئة.
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المادة  23المعدلة بموجب القانون رقم  26تاريخ :5115/05/54

 -0يجػوز لممرشػػح أف ينفػػؽ مػػف أجػػؿ حممتػػو االنتبابيػػة مبػالغ مػػف أموالػػو البا ػػة .ويعتبػػر مػػاؿ الػػزوج أو
أي مف األ وؿ أو الفروع بمثابة الماؿ الباص لممرشح.

تبضػع جميػػع النفقػػات التػػي يعقػدىا او يػػدفعيا المرشػػح مػػف مالػػو البػاص ألجػػؿ حممتػػو االنتبابيػػة إلػػس

سقؼ االنفاؽ.

 -5ال يج ػػوز تق ػػديـ أي ػػة مس ػػاىمة ف ػػي الحمم ػػة االنتبابي ػػة لمرش ػػح إال م ػػف قب ػػؿ االش ػػباص الطبيعي ػػيف أو
المعنوييف المبنانييف.
صحح البند ( )0من المادة (( )23بموجب القانون رقم  26تاريخ  )5115/05/54عمى الشكل اآلتي:
 « -0يمنع منعاً باتاً عمس المرشح أو الالئحة قبول أو اسػتالـ مسػاىمات أو مسػاعدات

ػادرة عػف دولػة

أجنبية أو عف شبص غير لبناني طبيعي أو معنوي وذلؾ ب ورة مباشرة أو غير مباشرة».

 -1تعتبر مساىمة في تمويؿ الحممة االنتبابية كؿ ىبػة أو تبػرع أو ىديػة نقديػة أو عينيػة أو دفعػة نقديػة

تدفع لممرشح.

 -2ال تعتبر مساىمة بمعنس ىذا القانوف بدمات األفراد الذيف تطوعوا مف دوف مقابؿ.
 -3ال يجػػوز أف يتج ػاوز مجمػػوع المسػػاىمات المقدمػػة مػػف أجػػؿ تمويػػؿ الحممػػة االنتبابيػػة لممرشػػح سػػقؼ

اإلنفاؽ االنتبابي.
المادة :24

يحدد سقؼ المبمغ األق س الذي يجوز لكؿ مرشح إنفاقو أثناء فترة الحممة االنتبابية وفقاً لما يأتي:
 -قسـ ثابت مقطوع قدره مئة وبمسوف مميوف ليرة لبنانية.

 قسػػـ متحػػرؾ م ػرتبط بعػػدد النػػاببيف فػػي الػػدائرة االنتبابيػػة التػػي ينتبػػب فييػػا يحػػدد بمرسػػوـ يتبػػذ فػػيمجمس الوزراء بناء القتراح وزير الدابمية والبمديات.

المادة :25

تعتبر نفقات إنتبابية مجموع النفقات المدفوعة مف قبؿ المرشح أو المدفوعػة لحسػابو أو م ػمحتو برضػاه ال ػريح
مف قبؿ أشباص تبريف شرط أف تتعمػؽ مباشػرةً بالحممػة االنتبابيػة .وتعتبػر نفقػات إنتبابيػة عمػس سػبيؿ المثػاؿ ال

الح ر:

 .0استئجار المكاتب االنتبابية ونفقاتيا.

 .5إقامة التجمعات والميرجانات واالجتماعات العامة والمآدب ذات الكاية االنتبابية.
 . 0إعداد ونشر وتوزيع المواد االعالمية والدعائية مف كتػب وكػ ارريس ونشػرات ومناشػير ورسػائؿ عمػس
شكؿ مطبوعات أو عبر رسائؿ البريد العادي أو الرقمي.

 .1ت ميـ وطباعة وتوزيع ال ور والمم قات واليافطات وتعميقيا.
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 .2المبالغ المدفوعة لخشباص العامميف في الحممة االنتبابية والمندوبيف.
 .3م اريؼ نقؿ وانتقاؿ الناببيف والعامميف في الحممة االنتبابية.

 .4نفقػػات الدعايػػة االنتبابيػػة وأيػػة نفقػػات تػػدفع فػػي سػػبيؿ الحممػػة االنتبابيػػة إلػػس محطػػة بػػث إذاعيػػة أو
تمفزيونية أو أية

حيفة أو مجمة أو وسيمة نشر أبرش.

المادة :26

تعتبر محظورة اثناء فترة الحممة االنتبابية االلتزامات والنفقات التي تتضمف تقػديـ بػدمات أو دفػع مبػالغ لمنػاببيف
ومني ػػا عم ػػس س ػػبيؿ البي ػػاف ال الح ػػر التق ػػديمات والمس ػػاعدات العيني ػػة والنقدي ػػة إل ػػس األفػ ػراد والجمعي ػػات البيري ػػة
واالجتماعية والثقافية أو العائمية أو الدينية أو سواىا أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.

ال تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعاله إذا كانت مقدمة مف مرشحيف أو مؤسسات يممكيا أو
يديرىا مرشحوف درجوا عمس تقديميا ب ورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقؿ عف ثالث سنوات قبؿ بدء فترة
الحممة االنتبابية.
المادة :31

 -0تعػيف الييئػػة لجنػة أو أكثػػر تتػولس باالسػػتقالؿ عػف أي مرجػػع مراقبػة تقيػػد المرشػحيف باألحكػػاـ المتعمقػػة

بفتح حساب الحممة االنتبابية وبالمساعدات والمساىمات وباالنفاؽ بالؿ فترة الحممة االنتبابية.
 -5يحػػؽ لمييئػػة االطػػالع فػػي أي وقػػت تشػػاء عمػػس «حسػػاب الحممػػة االنتبابيػػة» العائػػد لكػػؿ مػػف المرشػػحيف
وطمب أية معمومات ومستندات أو إيضاحات.
 -0تقػػدـ المجنػػة إلػػس الييئػػة تقريػ اًر بنتيجػػة أعمػػاؿ التػػدقيؽ والمراقبػػة ومػػدش تقيػد المرشػػحيف باألحكػػاـ القانونيػػة

المتعمقة بالتمويؿ واإلنفاؽ.
المادة :30

 -0يتوجػػب عمػػس كػػؿ مرشػػح بعػػد انتيػػاء االنتباب ػات تنظػػيـ بيػػاف حسػػابي شػػامؿ وفػػؽ األ ػػوؿ المحاسػبية

يتض ػػمف بالتف ػػيؿ مجم ػػوع المس ػػاىمات المقبوض ػػة بحس ػػب م ػػادرىا وتواريبي ػػا ومجم ػػوع النفق ػػات المدفوع ػػة أو

المترتبة بحسب طبيعتيا وتواريبيا بالؿ مدة الفترة االنتبابية.

 -5يجب تقديـ ىذا البياف إلس الييئة بالؿ ميمة شير تمي تاريخ إجػراء االنتبابػات مرفقػاً بالوثػائؽ الثبوتيػة

العائػػدة لجميػػع بنػػود الحسػػاب مثػػؿ اإلي ػػاالت وسػػندات ال ػػرؼ وسػواىا وبكشػػؼ م ػػرفي شػػامؿ لمحسػػاب العائػػد
لمحممة يبيف جميع العمميات التي تمت عمس ىذا الحساب مف تاريخ فتحو حتس تاريخ تقديـ ىذا البياف.
 -0يرفؽ بالبياف الحسػابي ت ػريح موقػع مػف كػؿ مرشػح سػواء أكػاف عضػواً فػي الئحػة أو مرشػحاً مسػتقالً

ومسػػجالً لػػدش الكاتػػب العػػدؿ العطائػػو تاريب ػاً

ػػحيحاً يقػػر بموجبػػو وعمػػس مسػػؤوليتو أف البيػػاف الحسػػابي المرفػػؽ

حيح وشامؿ ويتضمف كامؿ المساىمات المح ػمة والنفقػات المدفوعػة أو المترتبػة ألجػؿ الحممػة االنتبابيػة كمػا
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يقػػر

ػراحةً بأنػػو ال توجػػد أيػػة نفقػػات أبػػرش نقديػػة أو عينيػػة أو أم ػواؿ جػػرش دفعيػػا نقػػداً أو مػػف حسػػابات م ػػرفية

أبرش أو بواسطة أشباص ثالثيف.
المادة :35

 -0يعاقب كؿ مف يقدـ عف ق د عمس مبالفة أي مف أحكاـ ىػذا الف ػؿ بػالحبس لمػدة أق ػاىا سػتة أشػير

وبكرامة تتراوح بيف بمسيف ومئة مميوف ليرة لبنانية أو بنحػدش ىػاتيف العقػوبتيف وذلػؾ دوف المسػاس بالعقوبػات التػي
تتناوؿ جرائـ جزائية من وص عمييا في القانوف.
 -5عند تقديـ الطعف يحاؿ تقرير الييئة والبياف الحسابي الشامؿ لممرشح إلس المجمس الدستوري ويضـ

ىذاف المستنداف إلس ممؼ الطعف في انتباب المرشح في حاؿ تقديمو.
الفصل السادس

في اإلعالم واإلعالن النتخابيين
المادة :30

لمعبارات الواردة أدناه حيف تستبدـ مف أجؿ تطبيؽ ىذا القانوف سواء ب يكة المفرد أو الجمع المعاني ااتية:

اإلعالم النتخابي:

كػ ػػؿ مػ ػػادة إعالميػ ػػة كاأل ببػ ػػار والتحاليػ ػػؿ والت ػ ػػاريح والمقػ ػػابالت والمنػ ػػاظرات والح ػ ػوارات والتحقيقػ ػػات والمػ ػػؤتمرات

ال ػػحفية والمقػػاءات تتعمػػؽ باالنتبابػػات ب ػػورة مباشػػرة أو غيػػر مباش ػرة ويجػػري بثيػػا دوف مقابػػؿ ضػػمف الب ػراما
العادية أو االستثنائية لمؤسسة إعالمية.
الدعاية النتخابية:

كػػؿ مػػادة تتعمػػؽ بب ػراما الجيػػات المرشػػحة وحمالتيػػا االنتبابيػػة ومواقفيػػا االنتبابيػػة والسياسػػية وتكػػوف مسػػجمة فػػي

اسػػتديوىات مؤسسػػة اإلعػػالـ أو بارجيػػا وترغػػب الجيػػة المرشػػحة أف تتوجػػو بيػػا إلػػس النػػاببيف عبػػر بثيػػا لحسػػابيا
الباص ضمف براما مؤسسات اإلعالـ المب

ة لتمؾ الكاية ومقابؿ بدؿ مادي.

اإلعالن النتخابي:
كػػؿ نش ػرة ترويجيػػة لجيػػة مرشػػحة يػػتـ بثيػػا مقابػػؿ بػػدؿ مػػالي ضػػمف الوقفػػات المب

مؤسسة اإلعالـ.

ػػة لإلعالنػػات التجاريػػة لػػدش

المواد النتخابية:

ىي اإلعالـ االنتبابي والدعاية االنتبابية واإلعالف االنتبابي.
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المادة :31

يعود لكؿ الئحة أو مرشح تنظيـ النشاطات المبتمفة المشػروعة ألجػؿ شػرح البرنػاما االنتبػابي باألسػموب والطريقػة

المناسبيف بما ال يتعارض مع القوانيف واألنظمة.
المادة :32

تبضػػع الم ػواد االنتبابيػػة أثنػػاء فتػرة الحممػػة االنتبابيػػة المحػػددة فػػي ىػػذا القػػانوف والتػػي تبػػث عمػػس مبتمػػؼ وسػػائؿ

اإلعػػالـ المرئػػي والمسػػموع والمطبػػوع والمقػػروء التػػي تبػػدأ مػػف تػػاريخ تقػػديـ الترشػػيح وتنتي ػي لػػدش إقفػػاؿ
االقتراع لخحكاـ الواردة في ىذا الف ؿ.

ػػناديؽ

المادة :33
أ -يسػػمح بالدعايػػة وبػػاإلعالف االنتبػػابي المػػدفوع األجػػر فػػي وسػػائؿ االعػػالـ الرسػػمي والبػػاص المطبػػوع المقػػروء
والمرئي والمسموع وفقا لخحكاـ ااتية:
 -0عمػس وسػػائؿ اإلعػالـ الرسػػمي والبػاص التػػي ترغػب فػػي المشػاركة فػػي الدعايػة أو اإلعػػالف االنتبػػابي أف
تتقدـ مف الييئة قبؿ عشرة أياـ عمس االقؿ مف بداية فترة الحممة االنتبابيػة بت ػريح تعمػف فيػو عػف رغبتيػا
فػ ػػي المشػ ػػاركة مرفق ػ ػاً بالئحػ ػػة أسػ ػػعارىا والمسػ ػػاحات التػ ػػي ترغػ ػػب فػ ػػي تب ي ػ ػػيا لمدعايػ ػػة أو اإلعػ ػػالف

االنتبابي.

 -2تمتزـ وسائؿ اإلعالـ بالئحة األسعار والمساحات التي قدمتيا وال يحؽ ليا أف ترفض أي إعػالف انتبػابي
مطموب مف مرشح يمتزـ بيا.

 -9يمنػع عمػػس وسػػائؿ اإلعػػالـ التػػي لػػـ تتقػػدـ بت ػريحيا ضػػمف الميمػػة المحػػددة القيػػاـ بػػأي نشػػاط إعالنػػي أو
دعائي يتعمؽ باالنتبابات وذلؾ بالؿ كامؿ فترة الحممة االنتبابية.

 -3يجػب عمػػس وسػػائؿ اإلعػػالـ المرئيػػة والمسػػموعة أف توضػػح

اإلعالنات مدفوعة األجر وأف تحدد الجية التي طمبت بثيا.

ػراحةً لػػدش بثيػػا إلعالنػػات انتبابيػػة أف ىػػذه

 -5يمنع عمس وسائؿ اإلعالـ قبوؿ اإلعالنات المجانية أو لقاء بدؿ يبتمؼ عمػا ىػو وارد فػي الئحػة األسػعار
المقدمة مف قبميـ.
 -9تمتػػزـ الجيػػة المرشػػحة أو وكيميػػا القػػانوني بتسػػميـ نسػػبة عػػف أشػػرطة الدعايػػة واإلعػػالف االنتبػػابييف مرفقػػة
بطمب حجز بطي إلس كؿ مف الييئة ومؤسسات اإلعالـ مف أجؿ بثيا وذلؾ قبػؿ ثالثػة أيػاـ عمػس االقػؿ
مف التاريخ المحدد ألوؿ بث ليا.
 -7تقدـ كؿ مؤسسة إعالـ تقري اًر أسبوعياً الحقاً لمييئة يتضمف بياناً بالدعايات واإلعالنات االنتبابيػة التػي تػـ
بثيا بالؿ األسبوع المن رـ مع مواقيت بث كؿ منيا والبدؿ المستوفس عنيا.
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 -8ال يجوز ألية جية مرشػحة تب ػيص مؤسسػة إعػالـ واحػدة بػأكثر مػف  %53مػف مجمػؿ إنفاقيػا الػدعائي
أو اإلعالني بالنسبة لكؿ فئة مف مؤسسات اإلعالـ اإلذاعية أو التمفزيونية أو المطبوعة أو المقروءة.

ب -عمس وسائؿ االعالـ المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقػروءة الراغبػة بالمشػاركة فػي تكطيػة عمميػات اإلقتػراع
والفرز أف تستح ؿ مف الييئة عمس ت اريح بطية ليذه الكاية وذلؾ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.
المادة :34

يمتػػزـ اإلعػػالـ الرسػػمي موقػػؼ الحيػػاد فػػي جميػػع م ارحػػؿ العمميػػة االنتبابيػػة وال يجػػوز لػػو أو ألي مػػف أجيزتػػو أو
موظفيو القياـ بأي نشاط يمكف أف يفسر بأنو يدعـ مرشحاً أو الئحة عمس حساب مرشح تبر أو الئحة أبرش.
المادة :35
 .0يتوجػب عمػس جميػع وسػػائؿ اإلعػالـ احتػراـ حريػػة التعبيػر عػف مبتمػؼ ااراء والتيػػارات الفكريػة فػي بػراما

وسائؿ اإلعالـ المرئي والمسموع الباص بالؿ فتػرة الحممػة االنتبابيػة بمػا يضػمف تػأميف العدالػة والتػوازف والحيػاد
في المعاممة بيف المرشحيف وبيف الموائح.

 .5تطبؽ الفقرة االولس أعػاله عمػس جميػع بػراما اإلعػالـ االنتبػابي والبػراما اإلبباريػة السياسػية والعامػة بمػا

ف ػػي ذل ػػؾ نشػ ػرات األبب ػػار وبػ ػراما المناقش ػػات السياس ػػية والمق ػػابالت والتحقيق ػػات والمق ػػاءات والحػ ػوارات والط ػػاوالت
المستديرة والنقؿ المباشر لمميرجانات االنتبابية.
 .0ال يجوز ألي وسيمة مف وسائؿ اإلعالـ الباص المرئي والمسموع إعالف التأييػد والتػرويا ألي مرشػح أو
الئحة انتبابية مع مراعاة مبدأ االستقاللية.

يترت ػػب عم ػػس وس ػػائؿ االع ػػالـ المش ػػار إليي ػػا ب ػػالؿ فت ػػرة الحمم ػػة االنتبابي ػػة التفري ػػؽ الواض ػػح ب ػػيف الوق ػػائع

والحقائؽ مف جية وبيف ااراء والتعميقات مف جية أبرش وذلؾ في مبتمؼ نشراتيا اإلببارية.

 .1أثنػػاء فت ػرة الحمم ػة االنتبابيػػة يتوجػػب عمػػس وسػػائؿ اإلعػػالـ المرئػػي والمسػػموع وعمػػس الم ػوائح والمرشػػحيف

التقيد بالموجبات ااتية:
-

االمتناع عف التشيير أو القدح أو الذـ وعف التجريح بأي مف الموائح أو مف المرشحيف.

-

االمتناع عف بث كؿ مػا يتضػمف إثػارة لمنعػرات الطائفيػة أو المذىبيػة أو العرقيػة أو تحريضػاً عمػس ارتكػاب

-

االمتن ػػاع ع ػػف ب ػػث كػ ػؿ م ػػا م ػػف ش ػػأنو أف يش ػػكؿ وس ػػيمة م ػػف وس ػػائؿ الض ػػكط أو التبوي ػػؼ أو التب ػػويف أو

أعماؿ العنؼ أو الشكب أو تأييداً لالرىاب أو الجريمة أو األعماؿ التبريبية.
التكفير أو التمويح بالمكريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
-

االمتناع عف تحريؼ المعمومات أو حجبيا أو تزييفيا أو حذفيا أو إساءة عرضيا.

 .2يترتب عمس الييئة أف تؤمف التوازف في الظيور اإلعالمي بالؿ فترة الحممة االنتبابية بيف المتنافسيف
مف لوائح ومرشحيف فتمزـ وسيمة االعالـ لدش استضافتيا لممثؿ الئحة أو لمرشح أف تؤمف في المقابؿ استضافة
منافسيو بشروط مماثمة لجية التوقيت والمدة ونوع البرناما.
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المادة :36

تب ص وسائؿ اإلعالـ المرئي والمسموع بالؿ فترة الحممة االنتبابية ثالث ساعات أسػبوعياً عمػس االقػؿ ألجػؿ

بث براما تثقيفية انتبابية تنتجيا و ازرتا اإلعالـ والدابمية والبمديات بالتنسيؽ مع وسائؿ اإلعالـ المعنية.
المادة  41المعدلة بموجب القانون رقم  26تاريخ :5115/05/54

 -0تعػػيف السػػمطة المحميػػة المبت ػػة بنشػػراؼ السػػمطة االداريػػة فػػي كػػؿ مدينػػة أو بمػػدة األمػػاكف المب

لتعميؽ ول ؽ اإلعالنات وال ور االنتبابية طيمة فترة الحممة االنتبابية.
 -5يمنػع تعميػػؽ أو ل ػػؽ أي إعػػالف أو

ػػور لممرشػػحيف بػػارج األمػػاكف المب

عمس أي مرشح أف يعمؽ أو يم ؽ إعالناً أو

ة لكيره.

و اًر عمس األماكف المب

ػػة

ػػة لإلعالنػػات كمػػا يمنػػع

* صححت الفقرة األولى من البند ( )0من الموادة (( )41بموجوب القوانون رقوم  26تواريخ  )5115/05/54عموى
الشكل اآلتي:
«  -9تتػػولس السػػمطة المحميػػة المبت ػػة توزيػػع األمػػاكف المحػػددة وفق ػاً لمفق ػرة االولػػس مػػف ىػػذه المػػادة ب ػيف الم ػوائح

والمرشحيف حسب ترتيب إيداع طمبات الترشيح أو إعالن الموائح».
تتعػػاوف السػػمطات المحميػػة والشػػركات المسػػتثمرة لخمػػاكف المب

أحكاـ ىذه المادة.

ػػة لإلعالنػػات مػػع الييئػػة ألجػػؿ حسػػف تنفيػػذ

 -0ال يج ػػوز ألي مرش ػػح أو ألي الئح ػػة التن ػػازؿ ع ػػف األم ػػاكف المب

ػػة إلعالن ػػو أو إعالني ػػا االنتب ػػابي

لم محة مرشح تبر أو الئحة أبرش.
المادة :40

 -0ال يجػػوز اسػػتبداـ الم ارفػػؽ العامػػة والػػدوائر الحكوميػػة والمؤسسػػات العامػػة والجامعػػات والكميػػات والمعاىػػد

والمدارس الرسمية والبا ة ودور العبادة ألجؿ إقامة الميرجانات والمقاءات االنتبابية أو القيػاـ بنل ػاؽ ال ػور
وبالدعاية االنتبابية.
 -5ال يج ػػوز لم ػػوظفي الدول ػػة والمؤسس ػػات العام ػػة ولم ػػوظفي البم ػػديات واتح ػػادات البم ػػديات اس ػػتبداـ النف ػػوذ

لم محة أي مرشح أو الئحة.
المادة :45

يمنع توزيع أي أوراؽ اقتراع أو منشورات أو أي مستندات أبرش لم محة مرشح أو ضده طيمة يوـ االنتباب

عمس أبواب مركز االقتراع أو أي مكاف تبر يقع ضمف محيط مركز االقتراع وذلؾ تحت طائمة الم ادرة مف
دوف المساس بسائر العقوبات المن وص عمييا في ىذا القانوف.
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المادة :40

ابتداء مف الساعة ال فر لميوـ السػابؽ ليػوـ االنتبابػات ولكايػة إقفػاؿ
ً
اإلعالـ المرئي والمسموع الرسػمي والبػاص بػث أي إعػالف أو دعايػة أو نػداء انتبػابي مباشػر باسػتثناء مػا ي ػعب
تفاديو مف

ػناديؽ االقتػراع يحظػر عمػس جميػع وسػائؿ

وت و/أو

ورة لدش التكطية المباشرة لمجريات العمميات االنتبابية.

في أياـ االقتراع تقت ر التكطية عمس نقؿ وقائع العممية االنتبابية.
المادة :41

 .0تحدد الييئة شروط القياـ بعمميات استطالع الرأي أثناء الحممة االنتبابية كما تحدد األ وؿ الواجب

اتباعيا لتأميف

دقية عممية االستطالع ونزاىتيا وطابعيا الحيادي.

 .5تحدد الييئة الشروط واأل وؿ التي يبضع ليا نشر أو بث أو توزيع نتائا استطالع الرأي أثناء الحممة

االنتبابية .وتكوف ليا كامؿ ال الحيات ألجؿ التحقؽ مف مطابقة استطالع الرأي لمقوانيف واألنظمة ولقرار
الييئة كما يعود ليا أف تتبذ جميع التدابير الضرورية ألجؿ وقؼ المبالفات أو ت حيحيا وذلؾ بوجو وسائؿ

اإلعالـ المرئي والمسموع أو بوجو مؤسسات استطالعات الرأي أو بوجو أي شبص تبر.

 .0يجب أف يرافؽ إعالف نتيجة استطالع الرأي أو نشرىا أو بثيا أو توزيعيا توضيح لخمور ااتية عمس
االقؿ وذلؾ عمس مسؤولية المؤسسة التي قامت باالستطالع :
 اسـ الجية التي قامت باالستطالع.
 اسـ الجية التي طمبت االستطالع ودفعت كمفتو.
 تواريخ إجراء االستطالع ميدانياً.

 حجـ العينة المستطمع أرييا وطريقة ابتيارىا وتوزيعيا.
 التقنية المتبعة في االستطالع.

 النص الحرفي لخسئمة المطروحة.
 حدود تفسير النتائا ونسبة ىامش البطأ فييا عند االقتضاء.
 .1بالؿ العشرة أياـ التي تسبؽ يوـ االنتبػاب ولكايػة إقفػاؿ جميػع

ػناديؽ االقتػراع يحظػر نشػر أو بػث أو

توزيع جميع استطالعات الرأي والتعميقات عمييا وذلؾ بأي شكؿ مف األشكاؿ.
المادة :42

 .1تتحقؽ الييئة مف التزاـ وسائؿ اإلعالـ المرئي والمسموع والمكتوب في لبناف باألحكاـ المتعمقة بالدعاية

االنتبابية المن وص عمييا في ىذا القانوف.
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 .2عمس الييئة تقدير ما إذا كاف يقتضي احتساب ظيور المرشحيف في وسائؿ اإلعالـ الفضائية غير
المبنانية ضمف المساحات اإلعالنية أو اإلعالمية المب
تحديد مدش ىذا االحتساب.

ة مف قبؿ الييئة لكؿ الئحة أو مرشح كما يعود ليا

 .9تتػولس الييئػػة التحقيػػؽ الفػوري فػػي أيػػة شػكوش تقػػدـ مػػف قبػؿ الالئحػػة المتضػػررة أو المرشػح المتضػػرر وتتبػػذ

ق اررىا بشأف اإلحالة إلس محكمة المطبوعات المبت ة بالؿ  23ساعة مف تاريخ تقديميا.
المادة :43

مػػع م ارعػػاة أحكػػاـ قػػانوف العقوبػػات وقػػانوف المطبوعػػات وقػػانوف اإلعػػالـ المرئػػي والمسػػموع لمييئػػة أف تتبػػذ مػػا تػراه

مناسػػباً مػػف اإلج ػرائيف ااتيػػيف بحػػؽ أي مػػف وسػػائؿ اإلعػػالـ المرئيػػة والمسػػموعة والمكتوبػػة المبالفػػة ألحكػػاـ ىػػذا
الف ؿ المتعمؽ باإلعالـ واإلعالف اإلنتبابييف:

أ  -توجيػػو تنبيػػو إلػػس وسػػيمة اإلعػػالـ المبالفػػة أو إلزاميػػا ببػػث اعتػػذار أو إلزاميػػا تمكػػيف المرشػػح المتضػػرر مػػف
ممارسة حؽ الرد.
ب  -إحالة وسيمة اإلعالـ المبالفة إلس محكمػة المطبوعػات المبت ػة التػي يعػود إلييػا اتبػاذ مػا تػراه مناسػباً مػف

التدابير ااتية:

 -فرض غرامة مالية عمس وسيمة اإلعالـ المبالفة تتراوح قيمتيا بيف بمسيف ومئة مميوف ليرة لبنانية.

 -وقػػؼ وسػػيمة اإلعػػالـ المبالفػػة عػػف العمػػؿ جزئي ػاً مػػدة ال تتعػػدش ثالثػػة أيػػاـ بحيػػث يشػػمؿ ى ػذا الوقػػؼ جميػػع

البراما والنشرات والمقابالت والندوات السياسية واإلببارية.

 فػػي حػػاؿ تكػرار المبالفػػة وقػػؼ وسػػيمة اإلعػػالـ المبالفػػة عػػف العمػػؿ كمي ػاً يواقفػػاؿ جميػػع برامجيػػا إقفػاالً تام ػاً لمػػدةأق اىا ثالثة أياـ.

ناء عمس طمب المتضرر .ولوسيمة
تالحؽ النيابة العامة الوسيمة المبالفة أماـ محكمة المطبوعات تمقائياً أو ب ً
اإلعالـ المشكو منيا أف تقدـ إلس المحكمة مذكرة في ميمة  23ساعة مف وقت تبميكيا.
عمس محكمة المطبوعات أف ت در قرارىا في ميمة  23ساعة عمس األكثر .ولكؿ مف النيابة العامة والمحكوـ

عمييا أف تستأنؼ القرار أماـ محكمة التمييز في ميمة  23ساعة تبدأ بالنسبة لمنيابة العامة مف وقت

دوره

ولممحكوـ عمييا مف وقت تبميكو.
ال يوقؼ اإلستئناؼ تنفيذ القرار ما لـ تتبذ محكمة التمييز ق ار اًر بوقؼ تنفيذه في ميمة  23ساعة مف وقت تقديـ

الطعف أماميا.
المادة :44

عمس وسائؿ اإلعالـ بث ونشر الت حيحات والردود التي تردىا مف المرشحيف ضمف ميمة  23ساعة مف بث

الببر المشكو منو.
ويحؽ لوسائؿ اإلعالـ رفض بث الرد إذا كاف مبالفاً لمقوانيف.
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الفصل السابع
في عممية القتراع
المادة :78

يجري انتباب النواب في أقالـ االقتراع وتعيف بوضوح األمكنة المب

ة لالقتراع.

تقسـ الدائرة االنتبابية بقرار مف الوزير إلس عدد مف مراكز اإلقتراع تتضمف عدداً مف األقالـ.

يكوف لكؿ قرية يبمغ عدد الناببيف فييا مائة عمس األقؿ وأربعمائة عمس األكثر قمـ اقتراع واحد.

ويمكف زيػادة ىػذا العػدد إلػس أكثػر مػف أربعمايػة نابػب فػي القمػـ الواحػد إذا اقتضػت ذلػؾ سػالمة العمميػة االنتبابيػة
عمس أف ال يتعدش العدد الثمانمائة نابب وال يجوز أف يزيد عدد أقالـ االقتراع في كؿ مركز عف عشريف قمماً.

ينشػر قػرار الػوزير بتوزيػع األقػالـ فػػي الجريػدة الرسػمية وعمػس موقػع الػو ازرة األلكترونػػي وذلػؾ قبػؿ ثالثػيف يومػاً عمػػس
األقؿ مػف التػاريخ المقػرر إلجػراء االنتبابػات وال يجػوز تعػديؿ ىػذا التوزيػع بػالؿ األسػبوع الػذي يسػبؽ تػاريخ إجػراء

االنتبابات إال ألسباب جدية وبقرار معمؿ.
المادة :46

 .1يعيف المحافظ أو القائمقاـ كؿ في نطاؽ إبت ا و لكؿ قمـ اقتراع رئيساً وكاتباً أو أكثر يكمفوف مف

بيف موظفي الدولة ويبتار مف بينيـ رئيساً لممركز ومساعداً لو لإلشراؼ عمس عممية الفرز وذلؾ قبؿ شير عمس
االقؿ مف موعد االنتبابات عمس أال يتـ إبالغيـ بمكاف انتدابيـ إال قبؿ ثالثة أياـ مف الموعد المذكور.

ويساعد رئيس القمـ أربعة معاونوف يبتار ىو ن فيـ ويبتار الن ؼ اابر الناببوف الحاضروف عند
افتتاح قمـ اإلقتراع مف بيف الناببيف الذيف يعرفوف القراءة والكتابة ولممحافظ أو القائمقاـ أف يعيف موظفيف

إحتياطييف عند الحاجة.

 .2يتمتع رئيس قمـ االقتراع وحده بسمطة المحافظة عمس النظاـ دابؿ القمـ وال يجوز ألي مف عنا ر

القوش األمنية الوجود دابؿ القمـ إال بطمب منو وب ورة مؤقتة وح اًر ألجؿ تأميف سالمة العممية االنتبابية.

 .3ال يحؽ لرئيس القمـ في أي مف األحواؿ أف يمنع المرشحيف أو مندوبييـ والمراقبيف المعتمديف مف

ممارسة حؽ الرقابة عمس األعماؿ االنتبابية وال أف يطرد أي مندوب لمرشح إال إذا اقدـ عمس االبالؿ بالنظاـ
بالرغـ مف تنبييو وتدويف ىذا التنبيو في المحضر.

اذا اتبذ رئيس القمـ مثؿ ىذا التدبير يترتب عميو أف ينظـ محض اًر بذلؾ يذكر فيو الوقائع واألسباب التي

أوجبت اتباذ ىذا التدبير ووقت ح ولو ويوقع عميو معو سائر المندوبيف الحاضريف ويرفع فو اًر إلس لجنة القيد

المبت ة.
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 .4يعاقب كؿ موظؼ تبمؼ بدوف عذر مشروع عف االلتحاؽ بمركز قمـ اإلقتراع الذي عيف فيو رئيساً أو

كاتباً بالحبس مدة شير واحد أو بكرامة قدرىا مميوف ليرة لبنانية .وفي ىذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة
مف المجنة الطبية الرسمية فقط.

ويعاقب كؿ مف رئيس قمـ اإلقتراع أو كاتبو إذا أبؿ بالموجبات المفروضة عميو ولـ يتبع األ وؿ المحددة لو
في ىذا القانوف بالحبس مف ثالثة أشير إلس ثالث سنوات أو بالكرامة مف مميوف إلس ثالثة مالييف ليرة لبنانية.
وفي ىذه الحالة وبالفاً ألحكاـ المادة  11مف قانوف الموظفيف ال ادر بالمرسوـ االشتراعي رقـ 95/ 112

بناء الدعاء النيابة
تاريخ  1595/1/12تتحرؾ دعوش الحؽ العاـ باإلدعاء الشب ي مف قبؿ المرشح أو ً
بناء عمس طمب مف رئيس لجنة القيد المبت ة وال تحتاج المالحقة إلس موافقة اإلدارة التي ينتمي إلييا
العامة أو ً
ىذا الموظؼ.

المادة  80المعدلة بموجب القانون رقم  59تاريخ:2008/12/27
 .1تبدأ عمميات االقتراع في كؿ لبناف في الساعة السابعة

باحا وتنتيي في الساعة التاسعة عشرة

وتستمر يوما واحدا فقط يكوف دائما يوـ أحد.
صحح البند ( )5من المادة (( )51بموجب القانون رقم  26تاريخ  )5115/05/54عمى الشكل اآلتي:

« .5تػنظـ الػػو ازرة لكػؿ دائػرة انتبابيػة عمميػػة اقتػراع مركزيػػة مب

ػة لممػػوظفيف المنتػدبيف الدارة األقػػالـ وذلػػؾ

قبػػؿ اليػػوـ المحػػدد لالنتبابػػات تشػػمؿ جميػػع الػػدوائر تقفػػؿ ال ػػناديؽ العائػػدة ألقػػالـ المػػوظفيف بعػػد احتسػػاب عػػدد
األوراؽ التػي يتضػػمنيا كػػؿ

ػػندوؽ وترسػػؿ فػػو اًر مقفمػػة بمواكبووة القوووا األمنيووة إلػػس لجنػػة القيػػد المبت ػػة لي ػػار

إلس فرزىػا مػف قبميػا وضػـ نتائجيػا إلػس نتػائا بػاقي ال ػناديؽ فػي نيايػة عمميػة االقتػراع يػوـ االحػد وت ارعػس فػي
ىذه العممية القواعد المن وص عمييا في ىذا القانوف».

المادة :81
 .0ت در الو ازرة إستناداً إلس القوائـ االنتبابيػة لػوائح شػطب تعتمػد فػي جميػع أقػالـ اإلقتػراع عمػس األ ارضػي

المبنانية وبارجيا .تتضػمف كػؿ الئحػة شػطب باإلضػافة إلػس المعمومػات الػواردة فػي القائمػة االنتبابيػة رقػـ بطاقػة
اليوية ورقـ جواز السفر في حاؿ توفرىما بتاريخ وضع ىذه الموائح وكذلؾ ثالث بانات تب ػص األولػس لتوقيػع

النابب والثانية لتوقيػع عضػو القمػـ المكمػؼ بالتثبػت مػف االقتػ ارع والثالثػة لممالحظػات التػي يمكػف أف ت ارفػؽ عمميػة
االقتراع.
 .5تكػػوف جميػػع أوراؽ الئحػػة الشػػطب العائػػدة لكػػؿ قمػػـ مرتبطػػة بعضػػيا بػػبعض ومرقمػػة ومؤش ػ اًر عمييػػا ببػػتـ

الو ازرة.

 .0ال يجوز ألحد أف يقترع إال إذا كاف إسمو مقيداً في الئحة الشػطب العائػدة لمقمػـ أو إذا كػاف قػد استح ػؿ

مف لجنة القيد المبت ة عمس قرار بقيد إسمو.
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المادة :55

 .0يتػػألؼ كػػؿ قمػػـ اقت ػراع مػػف ىيئػػة مكونػػة مػػف رئػػيس القمػػـ والكاتػػب وأربعػػة معػػاونيف المشػػار إلػػييـ فػػي ىػػذا

القانوف .ولممحافظ أو القائمقاـ كؿ في نطاقو عند اإلقتضاء أف يعيف مساعديف إحتياطييف.

 .5يتوجػػب عمػػس رئػػيس القمػػـ ون ػػؼ عػػدد المعػػاونيف عمػػس األقػػؿ أف يكون ػوا حاض ػريف ط ػواؿ مػػدة األعمػػاؿ
االنتبابية.

المادة :83

 .1يحؽ لكؿ مرشح أو الئحة أف ينتدب لو أو تنتدب ليا نابباً مف الدائرة االنتبابية لدبوؿ قمـ االقتراع

بمعدؿ مندوب واحد لقمـ اقت ارع واحد .كما يحؽ لو أو ليا أف يبتار أو تبتار مندوبيف متجوليف لدبوؿ جميع
االقالـ في الدائرة مف بيف الناببيف في ىذه األبيرة وذلؾ بمعدؿ مندوب واحد لكؿ قممي اقتراع في القرش وبمعدؿ
مندوب واحد لكؿ بمسة أقالـ اقتراع في المدف.
 .2يحؽ لممراقبيف المعتمديف مف قبؿ الوزارة وفق ًا ألحكاـ ىذا القانوف أف يدبموا في أي وقت إلس أقالـ

االقتراع لمراقبة مجريات العممية االنتبابية.
المادة :84

تػػؤمف القػػوش المكمفػػة بػػاألمف حفػػظ النظػػاـ عمػػس مػػدابؿ م اركػػز اإلقتػراع وفػػي محيطيػػا ويمنػػع أي نشػػاط إنتبػػابي أو
دعػػائي وال سػػيما مكب ػرات ال ػػوت والموسػػيقس ال ػاببة واألعػػالـ الحزبيػػة والمواكػػب السػػيارة ضػػمف محػػيط مركػػز

االقتراع.

المادة :85

 .1تقوـ الو ازرة بتزويد أ قالـ االقتراع بما تقتضيو العممية االنتبابية مف لوازـ وقرطاسية كما تقوـ بتزويد كؿ

قمـ ب ندوؽ اقتراع واحد م نوع مف مادة

مبة شفافة ذات فتحة واحدة.

 .2يكوف لكؿ قمـ اقتراع معزؿ واحد أو أكثر وفؽ الموا فات التي تحددىا الو ازرة.

 .0يعتبر وجود المعزؿ إلزامياً تحت طائمة بطالف العممية في القمـ المعني.
المادة :86

 . 1قبؿ الشروع بعممية االقتراع يفتح رئيس القمـ ال ندوؽ ويتأكد مع ىيئة القمـ والمندوبيف مف أنػو فػارغ ثػـ

يقفمو إقفاالً محكماً تحت إشراؼ أكبر المعاونيف سناً.

 .2طيمػػة االعمػػاؿ االنتبابيػػة تنشػػر عمػػس مػػدبؿ كػػؿ قمػػـ اقت ػراع نسػػبة رسػػمية عػػف ل ػوائح القائمػػة االنتبابيػػة

العائػػدة لػػو ونسػػبة عػػف ق ػرار الػػو ازرة القاضػػي بانشػػاء القمػػـ وتحديػػده .وتوضػػع نسػػبة عػػف قػػانوف االنتبػػاب والئحػػة

23

بأسماء مندوبي المرشحيف عمس طاولة في غرفة القمـ حيث يمكف لمنػاببيف ولممرشػحيف ولمنػدوبي ىػؤالء أف يطمعػوا
عمييا.

 .0تزاؿ مف دابؿ كؿ قمـ قبؿ بدء العمميات االنتبابية وحتس انتيائيا كػؿ

ػورة أو رمػز أو كتابػة أو شػعار

مف أي نوع كاف وذلؾ عمس مسؤولية رئيس القمـ.
المادة :54

يجري اإلقتراع بواسطة ظروؼ م مكة غير شفافة مف أنموذج واحد لجميع الناببيف تقدميا و ازرة الدابمية
وتوضع تحت ت رؼ الناببيف عمس طاولة القمـ أماـ الرئيس وىذه الظروؼ المطبوعة عمييا عبارة «و ازرة
الدابمية» تمير بباتـ المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسؿ مف المحافظ أو القائمقاـ بواسطة الشرطة أو الدرؾ
لكؿ رئيس قمـ إقتراع قبؿ اإلقتراع عمس أف يكوف عددىا مساوياً لعدد الناببيف المقيديف عمس القوائـ اإلنتبابية
ٍ
مساو لعشريف بالماية مف الظروؼ غير المميورة.
العائدة لمقمـ ويرسؿ في الوقت نفسو لرئيس قمـ اإلقتراع عدد
ينظـ مف قبؿ رجاؿ الدرؾ أو الشرطة محضر بتسميـ الظروؼ يوقعو رئيس قمـ اإلقتراع ويرسؿ إلس لجنة قيد
األسماء في الدائرة بواسطة القائمقاـ أو مف يقوـ بوظيفتو.

 -عمس رئيس القمـ قبؿ الشروع في عممية اإلقتراع أف يتحقؽ مف أف عدد الظروؼ المميورة يعادؿ تماماً عدد

الناببيف المقيديف.

 -إذا وقع نقص ب عدد الظروؼ المميورة بسبب قوة قاىرة أو عممية بداع ترمي إلس المساس في

حة اإلقتراع

أو ألي سبب تبر فعمس رئيس القمـ أف يستبدؿ ىذه الظروؼ بالظروؼ غير المميورة التي استمميا والتي يجب

أف يميرىا بباتـ القمـ مع التاريخ ويشار إلس سبب ىذا اإلبداؿ في المحضر .أما الظروؼ غير المميورة التي لـ
تستعمؿ فتضـ إلس المحضر.
لمنابب عند دبولو القمـ أف يحمؿ ب ورة مستترة ورقة تتضمف أسماء المرشحيف الذيف يريد انتبابيـ أو أف
يأبذ ورقة بيضاء مف بيف األوراؽ البيضاء الموضوعة عمس الطاولة في المعزؿ يكتب عمييا أسماء المرشحيف

الذيف يريد إنتبابيـ.

 يعمؽ في المعزؿ المن وص عميو في المادة  58مف ىذا القانوف الئحة كبيرة بأسماء المرشحيف وتوضع فيوأيضاً أوراؽ بيضاء وأقالـ ر اص في متناوؿ الناببيف.
المادة :55

 .1عنػػد دبػػوؿ النابػػب إلػػس قمػػـ االقت ػراع يقػػوـ رئػػيس القمػػـ بالتثبػػت مػػف ىويتػػو اسػػتناداً إلػػس بطاقػػة ىويتػػو أو

جواز سفره المبنػاني العػادي ال ػالح .وعنػد وجػود ابػتالؼ مػادي فػي الوقوعػات بػيف بطاقػة اليويػة أو جػواز السػفر
مف جية ولوائح الشطب مف جية أبرش يعتد برقـ بطاقة اليوية أو برقـ جواز السفر.
 .2بعػػد تثبػػت ىيئػػة القمػػـ مػػف أف إسػػـ النابػػب وارد فػػي لػوائح الشػػطب العائػػدة لمقمػػـ يػػزود رئػػيس القمػػـ النابػػب

بمكمؼ مميور بالباتـ الرسمي بعد توقيع رئيس القمـ عميو.
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 .3يطم ػػب رئ ػػيس القم ػػـ إل ػػس الناب ػػب التوج ػػو إلزاميػ ػاً إل ػػس وراء المع ػػزؿ ليبت ػػار أس ػػماء المرش ػػحيف ال ػػذيف يري ػػد

انتبابيـ وذلؾ تحت طائمة منعو مف االقتراع.
المادة :56

يحؽ لكؿ نابب أف يقترع لعدد مف المرشحيف يساوي عدد المقاعد المب

العائد ليا.

ة لكؿ دائرة وفقاً لمتوزيع الطائفي

المادة :90

 -1يتقدـ النابب مف ىيئة القمـ ويبيف لرئيسيا أنو ال يحمؿ سوش مكمؼ واحد فيتحقؽ رئيس القمـ مف ذلؾ دوف

أف يمسو أو يرش مضمونو ثـ يأذف لو بأف يضع بيده المكمؼ في

ندوؽ االقتراع.

 -2عمس رئيس القمـ أف يتاكد مف أف النابب قد ابتمس بنفسو في المعزؿ تحت طائمة منعو مف االقتراع.
 -3يثبت اقتراع النابب بتوقيعو عمس لوائح الشطب وبدمغ إبيامو بحبر باص توفره الو ازرة لجميع األقالـ يكوف
مف النوع الذي ال يزوؿ إال بعد أربع وعشريف ساعة عمس االقؿ ويمنع أي نابب يكوف حامالً ىذا الحبر عمس

إ بعو مف االقتراع مجددًا.
المادة :60

ال يحؽ لمنابب أف يوكؿ غيره بممارسة حؽ االقتػراع إال أنػو يحػؽ لمنابػب الم ػاب بنعاقػة جسػدية تجعمػو عػاج اًز
عػػف ممارسػػة حقػػو ف ػي االقت ػراع أف يسػػتعيف بنابػػب تبػػر يبتػػاره ىػػو ليعاونػػو عم ػس ذلػػؾ تحػػت إش ػراؼ ىيئػػة القمػػـ.

ويشار إلس ىذه الواقعة في البانة المب

ة لممالحظات في لوائح الشطب.

المادة :92

تأبػػذ الػػو ازرة باالعتبػػار حاجػػات األشػػباص المعػػوقيف عنػػد تنظػػيـ العمميػػات االنتبابيػػة وتسػػيؿ ليػػـ اإلجػراءات التػػي

تسمح ليـ بممارسة حقيـ باالقتراع دوف عقبات.
تضع الو ازرة دقائؽ تطبيؽ ىذه المادة بعد استطالع رأي جمعيػات المعػوقيف وجمعيػات البػدمات المن ػوص عمييػا
في قانوف حقوؽ المعوقيف رقـ  222تاريخ .2222/9/25
المادة :60
ػاء مػا لػـ يكػف ثمػة نػاببوف حاضػروف فػي الباحػة
يعمف رئيس القمـ بتاـ عممية االقتراع بحمػوؿ السػاعة السػابعة مس ً
الدابمية لمركز االقتراع لـ يدلوا ب وتيـ بعد حينئذ ي ار إلس تمديد المدة لحػيف تمكيػنيـ مػف االقتػراع ويشػار إلػس
ىذه الواقعة في المحضر.
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الفصل الثامن
في أعمال الفرز واعالن النتائج
المادة :94

بعد بتاـ عممية االقتراع يقفؿ باب االقتراع وال يسمح بالبقاء دابؿ القمـ إال لييئة القمـ ومندوبي المرشحيف
الثابتيف و/أو المتجوليف والمراقبيف المعتمديف.
يفتح

ندوؽ االقتراع وتح س المكمفات التي يتضمنيا .فنذا كاف عددىا يزيد أو ينقص عف عدد األسماء

المشطوبة في لوائح الشطب يشار إلس ذلؾ في المحضر.

يفتح الرئيس أو مساعده كؿ مكمؼ عمس حدة يق أر ب وت ٍ
عاؿ االسـ أو األسماء التي تـ االقتراع ليا مف قبؿ
الناببيف وذلؾ تحت الرقابة الفعمية لممرشحيف أو مندوبييـ والمراقبيف المعتمديف في حاؿ وجودىـ.

المادة :95

عمس الو ازرة أف تجيز أقالـ االقتراع بكاميرات با ة وأجيزة تمفزيونية بحيث يتـ تسميط جياز الكامي ار عمس ورقة

االقتراع بشكؿ يسمح بظيور مضمونيا عمس شاشة التمفزيوف مما يتيح ألعضاء ىيئة قمـ االقتراع ومندوبي

المرشحيف والمراقبيف المعتمديف مف االطالع بسيولة عمس األسماء الواردة فييا أثناء عممية فرز األ وات.
المادة  96المعدلة بموجب القانون رقم  59تاريخ :2008/12/27

إذا اشتممت إحدش أوراؽ االقتراع عمس عدد مف المرشحيف الذيف تـ االقتراع ليـ يزيد عمس عدد النواب المطموب
انتبابيـ فنف أسماء المرشحيف المذكوريف قبؿ اابريف مف كؿ طائفة ىي دوف سواىا التي يعتد بيا عند فرز

األ وات.

أضيف إلى نص المادة (( )63بموجب القانون رقم  26تاريخ  )5115/05/54الفقرات اآلتية:

« -تعد باطمة أيضاً األوراؽ التي تشتمؿ عمس عالمات تعريؼ األوراؽ التي تشتمؿ عمس عبارات ميينة
لممرشحيف أو ألشباص تبريف أو الموجودة ضمف ظروؼ تحمؿ مثؿ ىذه اإلشارات.

 ال تعد باطمة أسماء المرشحيف التي تبتمؼ في كتابتيا عما ىو متعارؼ عميو مف قبؿ المواطنيف كاألسماءاألجنبية أو المركبة إذا كانت تدؿ داللة كافية عمس أ حابيا ال سيما إذا لـ يكف في الدائرة اإلنتبابية مرشحاً

يحمؿ اإلسـ نفسو أو إسماً مماثالً لو.

 -يواذا وجد في الورقة نفسيا إسماف لمرشحيف متشابييف ال يمكف التمييز بينيما فتضـ ىذه الورقة مع األوراؽ

الباطمة إلس المحضر مع الظروؼ العائدة ليا بعد أف توقعيا ىيئة قمـ اإلقتراع وتذكر فيو األسباب الداعية لمضـ.
 -وتعتبر األوراؽ البيضاء ت ويتاً

حيحاً وال تحتسب مف ضمف األوراؽ الباطمة».
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المادة :97

يعمف الرئيس عمس إثر فرز األ وات نتيجة االقتراع المؤقتة ويوقع عمييا ويم ؽ فو اًر اإلعالف الذي يتضمف
النتيجة ىذه عمس باب قمـ االقتراع ويعطي كالً مف المرشحيف أو مندوبييـ

بناء لطمبيـ.
ً

ورة طبؽ األ ؿ عف ىذا اإلعالف

المادة :98
عندما تعمف النتيجة المؤقتة لالقتراع في القمـ ينظـ رئيس القمـ محض اًر باألعماؿ عمس نسبتيف يوقع أعضاء

ىيئة القمـ جميع

فحاتيا.

عمس رئيس القمـ أ ف يضع في ممؼ باص لوائح الشطب التي وقع عمييا الناببوف وجميع أوراؽ االقتراع

ومحضر األعماؿ المذكور سابقاً وورقة فرز أ وات المرشحيف.

يبتـ ىذا المكمؼ بالشمع األحمر وينقمو رئيس القمـ ومساعده إلس مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث ي ار

إلس تسميمو مع المستندات التي يتضمنيا إلس رئيس لجنة القيد أ و مف ينتدبو فتتولس فتحو فيما بعد بحضور
ممثمي المرشحيف.

ويعتبر رئيس القمـ ومساعده مسؤوليف إذا و ؿ المكمؼ مفتوحاً أو غير مطابؽ لإلعالف.
المادة :66

تقوـ لجاف القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتبذ الق اررات الالزمة بشأنيا وتعمف األرقاـ الواردة في كؿ محضر
عمس مسمع الحاضريف (مرشحيف أو مندوبييـ) كما تتولس التحقؽ مف عدد األ وات التي ناليا كؿ مرشح

وجمعيا وترفع نتيجة جمع األ وات وفقاً لمجداوؿ والمحاضر التي تنظميا عمس نسبتيف بعد توقيعيا مف قبؿ
جميع أعضائيا إلس لجنة القيد العميا في الدائرة اإلنتبابية.

تسمي المديرية العامة لمشؤوف السياسية والالجئيف في و ازرة الدابمية والبمديات موظفاً الستالـ محاضر األقالـ

والمستندات المرفقة بيا تباعاً بعد انتياء لجنة القيد مف عمميا في كؿ مكمؼ ويوقع الموظؼ المذكور عمس بياف
استالـ كؿ مكمؼ ومستنداتو كما يسمـ نسبة موقعة عف الجدوؿ والمحضر المنظميف مف قبميا.

المادة :011

تتمقس لجنة القيد العميا في الدائرة االنتبابية النتائا المرفوعة إلييا مف لجاف القيد في الدائرة مع جداوؿ النتائا

الممحقة بيا.

تقوـ لجنة القيد العميا بالتدقيؽ في ىذه المستندات ويعود ليا ت حيح األبطاء المادية والحسابية فقط في حاؿ
وجودىا وت حح النتيجة عمس ضوء ذلؾ.

ثـ تتولس جمع األ وات الواردة في ىذه الجداوؿ وتدوف النتيجة النيائية في الدائرة اإلنتبابية عمس الجدوؿ النيائي
باألرقاـ واألحرؼ مع تفقيطيا وتوقع عمس المحضر وعمس الجدوؿ العاـ النيائي بكامؿ أعضائيا.

تعمف عندئذ أماـ المرشحيف أو مندوبييـ النتائا النيائية التي ناليا كؿ مرشح.
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المادة :010

تسمـ لجنة القيد العميا المحافظ أو القائمقاـ كؿ فيما ب و المحضر النيائي والجدوؿ العاـ لمنتائا وتنظـ محض اًر
بالتسمـ والتسميـ يوقعو المحافظ أو القائمقاـ وأحد أعضاء لجنة القيد العميا الذي يسميو رئيس المجنة.

ترسؿ النتائا مع المحضر النيائي والجدوؿ العاـ الممحؽ بو فو اًر إلس و ازرة الدابمية والبمديات التي تتولس إعالف
النتائا النيائية الرسمية وأسماء المرشحيف الفائزيف ويبمغ الوزير ىذه النتيجة فو اًر إلس رئيس مجمس النواب يوالس

رئيس المجمس الدستوري.

تحفظ لدش م رؼ لبناف ب ورة سرية أوراؽ االقتراع ضمف رزـ تشير إلس األقالـ الواردة منيا وذلؾ لمدة
ثالثة أشير مف تاريخ إع الف النتائا ثـ تتمؼ مف قبؿ و ازرة الدابمية والبمديات بموجب محضر وفؽ األ وؿ ما
لـ تكف موضوع مراجعة أو طعف أماـ المجمس الدستوري.

الفصل التاسع
في عدم جواز الجمع بين عضوية المجمس النيابي وبعض النشاطات األخرا

المادة :015
 .0ال يجوز الجمع بيف عضوية مجمس النواب ورئاسة أو عضوية مجمس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية

مؤسسة مف مؤسسات الحؽ العاـ أو وظيفة في ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بمدية أو اتحاد بمديات أو شركة
ذات امتياز أو شركة اقت اد مبتمط أ و شركة ذات رأسماؿ عاـ .كما ال يجوز الجمع بيف عضوية مجمس النواب

وأية وظيفة دينية يتقاضس

احبيا راتباً أو تعويضاً ما مف بزينة الدولة .كؿ مف ينتبب نائباً مف ىؤالء يعتبر

ال حكماً مف وظيفتو إذا لـ يبمغ رفضو عضوية مجمس النواب بالؿ شير يمي إعالف نتيجة انتبابو.
منف ً

 . 5ال يج ػػوز الجم ػػع ب ػػيف عضػ ػػوية مجم ػػس النػ ػواب والوكال ػػة القانونيػ ػػة ع ػػف الدول ػػة أو إح ػػدش م ػػػالحيا أو

مؤسساتيا العامة أو عف البمديات أو اتحػاد البمػديات أو أي مػف المؤسسػات أو الشػركات المػذكورة فػي الفقػرة االولػس
مف ىذه المادة .كؿ مف ينتبب نائباً مف ىؤالء الوكالء تعتبر وكالتو ساقطة حكماً.
المادة :010

ال يعطس النائب أي احتكار أو امتياز أو التزاـ مف الدولػة أو المؤسسػات العامػة أو البمػديات ويعتبػر زوجػو وأوالده

بمثابة الشبص الواحد.
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الفصل العاشر
في اقتراع المبنانيين غير المقيمين عمى األ راضي المبنانية
المادة :011

يحؽ لكؿ لبناني غير مقيـ عمس األراضي المبنانية أف يمػارس حػؽ االقتػراع فػي السػفارات والقن ػميات المبنانيػة وفقػاً

ألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف شػػرط أف يكػػوف اسػػمو وارداً فػػي الق ػوائـ االنتبابيػػة وأف ال يكػػوف ثمػػة مػػانع قػػانوني يحػػوؿ دوف

حقو في االقتراع.
المادة :012

َّ
تطب ػػؽ عم ػػس عممي ػػة اقتػ ػراع المبن ػػانييف غي ػػر المقيم ػػيف عم ػػس األ ارض ػػي المبناني ػػة األحك ػػاـ العام ػػة الت ػػي ترع ػػس اقتػ ػراع

المبنانييف المقيميف في لبناف وغير المبالفة ألحكاـ ىذا الف ؿ.
المادة :013
فػػور

ػػدور ىػػذا القػػانوف تػػدعو و ازرة البارجيػػة والمكتػ ػربيف بواسػػطة السػػفارات والقن ػػميات المبنانيػػة فػػي البػػارج

بالطرؽ التي تراىا مناسبة المبنانييف الذيف تتوفر فييـ الشروط المػذكورة أعػاله لإلعػالف عػف رغبػتيـ بػاإلقتراع فػي
البػػارج وذلػػؾ بتسػػجيؿ أسػػمائيـ وذلػػؾ بحضػػورىـ الشب ػػي أو بموجػػب كتػػاب موق ػع ومثبػػت وفق ػاً لخ ػػوؿ فػػي

السفارة أ و القن مية التي يبتارونيا مع كافة المعمومات المطموبة المتعمقة بيويتيـ ورقـ سجميـ.

يجػػب أف ال تتجػػاوز الميمػػة المعطػػاة لمتسػػجيؿ  90كػػانوف االوؿ مػػف السػػنة التػػي تسػػبؽ موعػػد االنتبابػػات النيابيػػة
يسقط بعدىا حؽ االقتراع في البارج في االنتبابات النيابية التالية.

المادة :014
ترس ػػؿ الس ػػفارات والقن ػػميات المعني ػػة تباعػ ػاً وف ػػي نياي ػػة ك ػػؿ أس ػػبوع إل ػػس و ازرة الدابمي ػػة والبم ػػديات بواس ػػطة و ازرة

البارجية والمكتربيف أسماء األشباص الذيف سجموا أسماءىـ لدييا.

تقوـ الدوائر المبت ة في و ازرة الدابمية والبمديات بالتثبت مف ورود االسـ في القػوائـ االنتبابيػة وتػنظـ بعػد انتيػاء
الميمة المعطاة لمتسجيؿ قوائـ إنتبابية مسػتقمة لكػؿ سػفارة أو قن ػمية بأسػماء الػذيف تتػوفر فػييـ الشػروط القانونيػة
موزعػػة حسػػب الػػدوائر االنتبابيػػة عمػػس أف ال يقػػؿ عػػدد المسػػجميف فػػي الػػدائرة االنتبابيػػة الواحػػدة عػػف  233نابب ػاً
وتضع إشارة تحوؿ دوف إمكانيـ االقتراع في محؿ إقامتيـ األ مي.
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المادة :015

ترسؿ و ازرة الدابمية والبمديات بواسطة و ازرة البارجية والمكتربيف القوائـ االنتبابية المستقمة إلس كػؿ مػف السػفارات

والقن ميات المعنية التي يجب عمييا حسب عدد المقترعيف الذيف يحؽ ليـ ممارسة حؽ االقتراع لػدييا إعػداد قمػـ
لالقتراع أو أكثر مف قمػـ واحػد فػي حػاؿ تجػاوز عػدد المسػجميف فػي الػدائرة األربعمايػة وذلػؾ فػي مركػز السػفارة أو

القن مية أو في أي مركز تبر مناسب.
المادة :016

يعػػيف السػػفير أو القن ػػؿ بالتنسػػيؽ مػػع و ازرة الدابميػػة والبمػػديات بواسػػطة و ازرة البارجيػػة ىيئػػة كػػؿ قمػػـ عمػػس أف ال
تقػػؿ عػػف رئػػيس وكاتػػب مػػف بػػيف المػػوظفيف العػػامميف فػػي السػػفارة أو القن ػػمية أو مػػف المتعاقػػديف عنػػد الضػػرورة
الحيات كؿ منيـ.

ويحدد

يجوز وجود مندوبيف عف المرشحيف بالؿ إجراءات االقتراع والفرز يواعالف النتائا.
المادة :001

يجػػري االقت ػراع فػػي البػػارج قبػػؿ عش ػرة أيػػاـ عمػػس األكثػػر مػػف الموعػػد المعػػيف لإلنتبابػػات فػػي لبنػػاف حسػػب الػػدوائر

اإلنتبابية المعنية بواسطة ظروؼ م َّمكة غير شفافة مف نموذج واحد تعتمػدىا و ازرة الدابميػة والبمػديات ومميػورة

بباتميا.
تفتح

ناديؽ االقتراع مف الساعة السابعة

باحاً وحتس الساعة العاشرة ليالً.

يوقع رئيس القمـ الظرؼ ويسممو إلس النابب بعد أف يتحقؽ مف ىويتو وورود إسمو عمس القائمة اإلنتبابية.

يقترع النابب بواسطة بطاقة اليوية المبنانية أو جواز سفره المبناني العادي ال الح.

يمػػزـ النابػػب بػػدبوؿ المعػػزؿ ويضػػع فػػي الظػػرؼ ورقػػة واحػػدة تشػػتمؿ عمػػس أسػػماء المرشػػحيف الػػذيف يريػػد انتبػػابيـ
ويضع بيده الظرؼ في

ندوؽ االقتراع.

يثبت اقتراع النابب بتوقيعو أو بوضع ب متو وتوقيػع أحػد أعضػاء قمػـ االقتػراع بجانػب إسػمو عمػس الئحػة الشػطب
البا ة بكؿ عممية إنتبابية.
المادة :000

بعػد بتػػاـ عمميػة االقتػراع يفػػتح

ػندوؽ أو

ػػناديؽ اإلقتػراع بحضػور السػػفير أو القن ػػؿ شب ػياً أو مػػف ينتدبانػػو

في حاؿ تعذر حضورىما ألسباب قاىرة .ويتـ إح اء الظروؼ وفرز أوراؽ االقتراع بحضور ىيئة القمـ.
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المادة :005

يػػنظـ محضػػر بالعمميػػة االنتبابيػػة مػػع بيػػاف بعػػدد األ ػوات التػػي ناليػػا كػػؿ مرشػػح ويوقػع مػػف قبػػؿ السػػفير والقن ػػؿ
وتم ؽ النتائا عمس باب قمـ االقتراع.

بعد إعالف النتيجة عمس ال ورة المبينة أعاله تحرؽ جميع األوراؽ والظروؼ ما بال أوراؽ االقتػراع التػي اعتبػرت
باطمة الحتوائيا عمس عالمات تعريؼ أو عمػس عبػارات ميينػة أو عمػس إسػمي مرشػحيف متشػابييف ال يمكػف التمييػز

بينيما.

المادة :000

يضع رئيس القمـ في مكمؼ قوائـ الشطب التي وقَّػع عمييػا النػاببوف وأوراؽ االقتػراع التػي اعتبػرت باطمػة والظػروؼ

العائػدة ليػا ومحضػر العمميػة االنتبابيػػة وورقػة فػرز أ ػوات المرشػحيف .يبػتـ المكمػؼ بالشػمع االحمػر ويرسػؿ إلػػس
لجاف القيد المعنية في لبناف بواسطة و ازرة البارجية والمكتربيف بأسرع وسائؿ االت اؿ الممكنة.
المادة :001

تأمينػاً لتطبيػؽ أحكػػاـ ىػذا الف ػػؿ وضػماناً لحػػؽ المبنػانييف غيػر المقيمػػيف عمػس األ ارضػػي المبنانيػة فػػي االقتػ ارع فػػي

أماكف إقامتيـ في البارج في االنتبابات النيابية العامة التي تمي انتبابات العاـ  2339تتبذ اعتبا اًر مػف

ػدور

ىذا القانوف اإلجراءات ااتية:

 -0عم ػػس و ازرة الدابمي ػػة والبم ػػديات قب ػػؿ العاش ػػر م ػػف ش ػػباط م ػػف ك ػػؿ س ػػنة أف ترس ػػؿ بواس ػػطة و ازرة البارجي ػػة
والمكتربيف إلس سفارات وقن ميات لبناف في البارج القوائـ االنتبابية بشكؿ أقراص مدمجة ).(CDs
 -5عمػػس و ازرة البارجيػػة والمكت ػربيف أف تنشػػر وتعمػػـ الق ػوائـ أعػػاله بكػػؿ الوسػػائؿ الممكنػػة وتػػدعو النػػاببيف إلػػس
االطػػالع عمييػػا وتنقيحيػػا عنػػد االقتضػػاء لترسػػميا إلػػس المديريػػة العامػػة لخح ػواؿ الشب ػػية قبػػؿ العاشػػر مػػف

تذار مػ ػػف كػ ػػؿ سػ ػػنة .تطبػ ػػؽ عمػ ػػس عمميػ ػػات تنقػ ػػيح الق ػ ػوائـ وت ػ ػػحيح القيػ ػػود وشػ ػػطبيا األ ػ ػػوؿ واإلج ػ ػراءات
المن وص عمييا في الف ؿ الرابع مف ىذا القانوف وتجري الم ارسػالت عبػر و ازرة البارجيػة والمكتػربيف التػي

تحيميا إلس المرجع المبتص.
 -0تض ػػع و ازرة البارجي ػػة والمكتػ ػربيف ض ػػمف ميم ػػة أق ػػاىا س ػػنة واح ػػدة م ػػف ت ػػاريخ نش ػػر ى ػػذا الق ػػانوف د ارس ػػة

تف يمية تتعمؽ بآلية اقتراع المبنانييف غير المقيميف في السفارات والقن ميات عمػس أف تتضػمف ىػذه الد ارسػة
جميػ ػػع التفا ػ ػػيؿ التطبيقيػ ػػة المتعمقػ ػػة بجيوزيػ ػػة تمػ ػػؾ السػ ػػفارات والقن ػ ػػميات بش ػ ػرياً ومادي ػ ػاً مػ ػػع تو ػ ػػيات

بالحاجات الموجستية والتقنية وميؿ تنفيذىا وكمفتيا التقريبية .ترفع الدراسة إلػس مجمػس الػوزراء التبػاذ التػدابير
التنفيذية المناسبة وتأميف االعتمادات الالزمة.
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الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة :002

في الحاالت التي لـ يحدد ىذا القانوف دقائؽ تطبيؽ أحكامو تحدد دقائؽ تطبيػؽ ىػذا القػانوف بموجػب م ارسػيـ تتبػذ

بناء القتراح وزير الدابمية والبمديات.
ً
المادة :003

تمكس جميع الن وص المبالفة ألحكاـ ىذا القانوف أو التي ال تتفؽ مع مضمونو ال سيما القانوف رقـ 070

ال ادر بتاريخ .2333/0/9
المادة :004

يعمؿ بيذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسمية.
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