«ال�سفري» تن�شر ن�ص اقرتاح قانون االنتخاب كمـا أ�عدتـه جلنـة ا إلدارة والعدل
بري يدعو �إىل جل�سة عامة ال�سبت ..والهيئة العامة حت�سم املوا�ضيع املعلقة
ـ الف�صل ا ألول :يف نظام االقرتاع
وعدد النواب والدوائر االنتخابية
أ
أ
أ
• املادة ا ألوىل :يت أ�لف جمل�س النواب من مئة وثمانية وع�شرين ع�ضوا تكون مدة واليتهم �ربع �سنوات ،ينتخبون على ��سا�س النظام الكرثي،
عام ًا و�سري ًا وعلى درجة واحدة.
ويكون االقرتاع ّ
أ� ـ يحدد عدد املقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بح�سب الدوائر االنتخابية وفق اجلدول املرفق بهذا القانون ،ويتم الرت�شيح لهذه املقاعد على
أ��سا�سها .ويعترب هذا اجلدول جزء ًا ال يتجز أ� من هذا القانون.
ب ـ يقرتع جميع الناخبني يف الدائرة االنتخابية ،على اختالف طوائفهم ،للمر�شحني عن تلك الدائرة.
الف�صل الثاين :يف من يجوز له أ�ن يكون ناخب ًا أ�و مر�شحاً
• املادة :2

لكل لبناين أ�مت ال�سن املحددة يف الد�ستور �سواء أ�كان مقيم ًا ام غري مقيم على أالرا�ضي اللبنانية ،أ�ن ميار�س حق االقرتاع.

• املادة :3

ُيحرم من ممار�سة حق االقرتاع:
1ـ أال�شخا�ص الذين حكم بحرمانهم من احلقوق املدنية.
2ـ أال�شخا�ص الذين حكم بحرمانهم م ؤ�بد ًا من الرتب والوظائف العمومية.
3ـ أال�شخا�ص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم اىل أ�جل ،وذلك حلني انق�ضاء هذا أالجل.
4ـ أال�شخا�ص الذين حكم عليهم بجناية.
5ـ أال�شخا�ص الذين حكم عليهم ب إ�حدى اجلنح ال�شائنة ا آلتية :ال�سرقة ،االحتيال ،إ��صدار �شيك من دون م ؤ�ونة� ،سوء االئتمان ،االختال�س ،الر�شوة،
اليمني الكاذبة ،االغت�صاب ،التهويل ،التزوير ،ا�ستعمال املزور� ،شهادة الزور ،اجلرائم املخلة أ
بالخالق العامة املن�صو�ص عليها يف الباب ال�سابع من قانون
العقوبات ،اجلرائم املتعلقة بزراعة املواد املخدرة و�صناعتها واالجتار بها.
6ـ أال�شخا�ص املحجور عليهم ق�ضائي ًا طيلة مدة هذا احلجر.
7ـ اال�شخا�ص الذين يعلن إ�فال�سهم احتيالياً ،او الذين حكم عليهم بالعقوبات املن�صو�ص عنها يف املواد من  689اىل  698من قانون العقوبات.
 8ـ اال�شخا�ص الذين يحكم عليهم بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف املواد من  329اىل  334من قانون العقوبات.ال ي�ستعيد اال�شخا�ص املبينون أ�عاله
حق االقرتاع اال بعد إ�عادة اعتبارهم.
• املادة :4

ال يجوز للمجن�س ان يقرتع إ�ال بعد انق�ضاء ع�شر �سنوات على �صدور مر�سوم جتني�سه.
• املادة :5

ال ي�شرتك يف االقرتاع الع�سكريون من خمتلف الرتب �سواء أ�كانوا من اجلي�ش أ�م من قوى أالمن الداخلي أ
والمن العام و أ�من الدولة وال�ضابطة اجلمركية
ومن هم يف حكمهم.
• املادة :6

لكل لبناين أ�مت اخلام�سة والع�شرين من العمر احلق ب أ�ن يرت�شح لالنتخابات النيابية.

• املادة :7

ال يجوز أ�ن يرت�شح لع�ضوية جمل�س النواب إ�ال من كان لبناني ًا مقيد ًا يف قائمة الناخبني ،متمتع ًا بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،متعلماً ،وال يجوز ان
يرت�شح املجن�س اال بعد انق�ضاء ع�شر �سنوات على �صدور مر�سوم جتني�سه.
• املادة :8

ال يجوز ان يرت�شح لع�ضوية جمل�س النواب الع�سكريون على اختالف الرتب �سواء أ�كانوا من اجلي�ش أ�م من قوى أالمن الداخلي أ
والمن العام و أ�من الدولة
وال�ضابطة اجلمركية ومن هم يف حكمهم ،حتى ولو كانوا حمالني على اال�ستيداع او على االحتياط ،غري أ�نه يجوز لهم ان يرت�شحوا اذا كانوا حمالني على
التقاعد او قبلت ا�ستقالتهم قبل تاريخ االنتخاب ب�ستة أ��شهر.
• املادة :9

1ـ ال يجوز أ
لل�شخا�ص املذكورين أ�دناه ،ان يرت�شحوا خالل مدة قيامهم مبهامهم او وظائفهم ،وخالل املهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ
قبول ا�ستقاالتهم وفق ًا ملا ي أ�تي:
1

أ� ـ الق�ضاة على خمتلف فئاتهم ودرجاتهم �سواء أ�كانوا يف الق�ضاء العديل او االداري او املايل او ال�شرعي او املذهبي او الروحي ،اال اذا تقدموا با�ستقاالتهم
وانقطعوا فعلي ًا عن وظيفتهم ،وفق ًا ألحكام قانون الق�ضاء العديل.
أ
أ
ب ـ املوظفون من الفئتني االوىل والثانية ،إ�ال إ�ذا تقدموا با�ستقاالتهم وانقطعوا عن وظيفتهم قبل �ستة ��شهر على القل من تاريخ انتهاء والية املجل�س
النيابي.
ج ـ ر ؤ��ساء و أ�ع�ضاء جمال�س ا إلدارة املتفرغون يف امل ؤ��س�سات العامة والهيئات العامة و�شركات االقت�صاد املختلط وال�شركات ذات الر أ��سمال العام
وم ؤ��س�سات احلق العام ومديروها العامون ،اال اذا تقدموا با�ستقاالتهم وانقطعوا فعلي ًا عن مهامهم قبل �ستة أ��شهر على أالقل من تاريخ انتهاء والية
املجل�س النيابي.
أ
ؤ
ؤ
د ـ ر ؤ��ساء ونواب ر��ساء املجال�س البلدية ور��ساء احتاد البلديات ،اال اذا تقدموا با�ستقاالتهم وفق ًا لحكام قانون البلديات (وانقطعوا فعلي ًا عن مهامهم
قبل �سنتني على أالقل من تاريخ انتهاء والية املجل�س النيابي).
 2ـ خالف ًا ألي ن�ص �آخر تعترب اال�ستقالة أ
لل�سباب املذكورة أ�عاله مقبولة حكم ًا من تاريخ تقدميها وانقطاع أ��صحابها فعلي ًا عن العمل.
 3ـ ي�ستثنى من أ�حكام هذه املادة أ�فراد الهيئة التعليمية يف مالك اجلامعة اللبنانية او املتفرغني لديها او املتعاقدين معها.
الف�صل الثالث :يف ا إل�شراف على احلملة االنتخابية
• املادة :10

تن� أش� هيئة ت�سمى «هيئة ا إل�شراف على احلملة االنتخابية» املعروفة يف ما بعد با�سم «الهيئة» ،متار�س املهام املحددة لها يف هذا القانون وترتبط
بوزير الداخلية والبلديات («الوزير» فيما يلي الذي ي�شرف على أ�عمالها .يحدد الوزير مقر الهيئة ويعود له ان يح�ضر اجتماعاتها متى ي�شاء ،فيرت أ��س هذه
االجتماعات دون ان ي�شارك يف الت�صويت).
• املادة :11

تت أ�لف الهيئة من ع�شرة أ�ع�ضاء وفق ًا ملا ي أ�تي:
أ
أ
ـ قا�ض برتبة رئي�س غرفة يف حمكمة التمييز متقاعد يف من�صب الق�ضاء �شرفاً ،يختار من بني ثالثة ��سماء ير�شحهم جمل�س الق�ضاء العلى
(رئي�ساً).
ـ قا�ض برتبة رئي�س غرفة يف جمل�س �شورى الدولة متقاعد يف من�صب الق�ضاء �شرفاً ،يختار من بني ثالثة ا�سماء ير�شحهم مكتب جمل�س �شورى
الدولة (نائب ًا للرئي�س).
أ
ـ قا�ض برتبة رئي�س غرفة يف ديوان املحا�سبة متقاعد يف من�صب الق�ضاء �شرفاً ،يختار من بني ثالثة ��سماء ير�شحهم جمل�س ديوان املحا�سبة
(ع�ضواً).
ـ نقيب �سابق للمحامني يختار من بني ثالثة نقباء �سابقني ير�شحهم جمل�س نقابة حمامي بريوت (ع�ضواً).
ـ نقيب �سابق للمحامني يختار من بني ثالثة نقباء �سابقني ير�شحهم جمل�س نقابة طرابل�س (ع�ضواً).
ـ خبريان يف � ؤ
للعالم( .ع�ضوين)
ش�ون ا إلعالم وا إلعالن يختاران من بني �ستة أ��سماء ير�شحهم املجل�س الوطني إ
أ
ـ ثالثة أ�ع�ضاء من ��صحاب اخلربة الوا�سعة يف اخت�صا�صات مرتبطة باالنتخابات (مبا فيه إ�دارتها او متويلها او الدعاية املرتبطة بها).
يعني أالع�ضاء مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح الوزير �ضمن مهلة �شهر من تاريخ �صدور هذا القانون.
• املادة :12

تبد أ� والية أ�ع�ضاء الهيئة من تاريخ �صدور مر�سوم تعيينهم بناء لقرار جمل�س الوزراء ،وتنتهي بعد �ستة أ��شهر من تاريخ إ�متام االنتخابات النيابية
العامة.
يف حال �شغور مركز أ�حد أالع�ضاء ألي �سبب ،تعلن الهيئة ح�صول ال�شغور و إ�نهاء الوالية ويبلغ رئي�س الهيئة أالمر خالل ا�سبوع اىل «الوزير» ألخذ
العلم واتخاذ ا إلجراءات الالزمة لتعيني البديل.
أ
أ
يعني الع�ضو البديل خالل مدة أ�ق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �خذ العلم ،بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيني الع�ضو ال�صيل وللمدة املتبقية
من واليته.
• املادة :13

تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يت�ضمن القواعد أ
وال�صول التي ترعى �سري العمل لديها تنفيذ ًا ألحكام هذا القانون ،مبهلة خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ إ�ن�شائها.
يتم الت�صديق على هذا النظام بقرار من الوزير ي�صدر مبهلة ا�سبوع من تاريخ إ�يداعه.
• املادة :14

ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية الهيئة ورئا�سة او ع�ضوية الوزارة او جمل�س النواب ،رئا�سة أ�و ع�ضوية جمل�س إ�دارة م ؤ��س�سة عامة ورئا�سة او ع�ضوية جمل�س
بلدي .كما ال يجوز للع�ضو ،قبل انق�ضاء �سنة كاملة على انتهاء ع�ضويته ،ان يرت�شح لالنتخابات النيابية او البلدية او االختيارية او ان يتوىل أ�ي من�صب
عام �سيا�سي أ�و إ�داري.
• املادة :15

ال يجوز لرئي�س و أ�ع�ضاء الهيئة ،خالل مدة واليتهم ،القيام ب أ�ي عمل او ن�شاط يتعار�ض مع مهام الهيئة وحيادها.
2

يلتزم الرئي�س أ
والع�ضاء طوال فرتة عمل الهيئة ،مبوجب االمتناع عن إ�لقاء أ�ي حما�ضرة او امل�شاركة يف أ�ي ندوة يكون مو�ضوعها متعلق ًا باالنتخابات،
كما ميتنع كل منهم عن ا إلدالء ب أ�ي ت�صريح مهما كان نوعه.
أ
تقرر الهيئة إ��سقاط ع�ضوية الع�ضو يف حال خمالفته املوجبات املن�صو�ص عنها يف هذا القانون ،وفق ًا لحكام نظامها الداخلي ،على ان يقرتن قرار
الهيئة مب�صادقة الوزير.
• املادة :16

ال يجوز دون إ�ذن من الهيئة إ�قامة دعوى جزائية على أ�حد أالع�ضاء او اتخاذ أ�ي إ�جراء جزائي بحقه ،او القب�ض عليه طوال مدة واليته ألفعال تتعلق
بعمله يف الهيئة ،كما ال يجوز اتخاذ أ�ي قرار بالتوقيف االحتياطي بحق أ�ع�ضاء الهيئة ألفعال ال تتعلق بعملهم يف الهيئة ،ما خال اجلرم امل�شهود.
يقدم وزير العدل طلب ا إلذن باملالحقة او اتخاذ ا إلجراء القانوين املالئم بناء على مذكرة من النائب العام لدى حمكمة التمييز ت�شتمل على نوع الفعل
وزمان ارتكابه ومكانه ،وعلى خال�صة أالدلة التي تربر املالحقة واتخاذ ا إلجراءات اجلزائية الالزمة.
يقدم طلب ا إلذن باملالحقة اىل الوزير.تدعى الهيئة يف مهلة أ��سبوع لدر�س الطلب وبته بعد اال�ستماع اىل الع�ضو املعني ،دون ان ي�شرتك يف الت�صويت،
وت�صدر الهيئة قرارها باملالحقة أ
بالكرثية املطلقة يف مهلة مماثلة وترفعه اىل الوزير للم�صادقة.
• املادة :17

يتقا�ضى رئي�س و أ�ع�ضاء الهيئة تعوي�ض ًا �شهري ًا مقطوع ًا يحدد مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح الوزير.

• املادة :18

تتوىل الهيئة املهام وال�صالحيات ا آلتية:
 .1تلقي طلبات و�سائل ا إلعالم اخلا�ص ،املقروء واملرئي وامل�سموع ،الراغبة يف امل�شاركة يف ا إلعالن االنتخابي املدفوع أالجر وفق ًا ألحكام هذا القانون.
 .2مراقبة تقيد اللوائح واملر�شحني وو�سائل ا إلعالم على اختالفها بالقوانني أ
والنظمة التي ترعى املناف�سة االنتخابية وفق ًا ألحكام هذا القانون.
 .3ممار�سة الرقابة على ا إلنفاق االنتخابي وفق ًا ألحكام هذا القانون.
 .4ت�سلم الك�شوفات املالية العائدة حلمالت اللوائح واملر�شحني خالل مهلة �شهر من تاريخ إ�متام العملية االنتخابية والتدقيق فيها.
 .5إ�عداد تقرير ب أ�عمال الهيئة و إ�يداعه الوزير الذي يرفعه اىل كل من رئا�سة اجلمهورية ،رئا�سة جمل�س النواب ورئا�سة جمل�س الوزراء ،وين�شر هذا
التقرير يف اجلريدة الر�سمية.
• املادة :19

يحق لهيئات املجتمع املدين ذات االخت�صا�ص مواكبة االنتخابات ومراقبة جمرياتها على ان تتوافر فيها ال�شروط ا آلتية جمتمعة:
ـ ان تكون اجلمعية لبنانية غري �سيا�سية ال تتوخى الربح ،أ�ودعت أ�وراق ت أ��سي�سها أ��صو ًال قبل ثالث �سنوات على أالقل من موعد تقدمي الطلب.
ـ ان تكون غري مرتبطة ب أ�ي جهة او طرف �سيا�سي ،وان ال ت�ضم يف هيئتها ا إلدارية أ�ي مر�شح لالنتخابات.
ـ ان ين�ص نظامها أال�سا�سي ،يف ال�سنوات الثالث أالخرية على أالقل ،على أ�هداف ترتبط بالدميوقراطية او بحقوق ا إلن�سان او باالنتخابات او بال�شفافية
او بالتدريب على تلك املو�ضوعات.
أ
أ
ـ ان يبلغ عدد املنت�سبني اىل اجلمعية وفق ًا للوائح املودعة ��صو ًال لدى املراجع الر�سمية ذات االخت�صا�ص مئة منت�سب على القل بتاريخ تقدمي الطلب.
ـ ان تلتزم هيئتها ا إلدارية ميثاق �شرف ت�ضعه وزارة الداخلية والبلديات املعروفة (يف ما بعد بـ «الوزارة»).
ـ تدر�س الوزارة طلبات االعتماد الواردة اليها وتدقق يف حتقق ال�شروط أ�عاله ،ويعود لها ان تقبل الطلب او ترف�ضه ويف حال قبول الطلب ،حتدد
الهيئة ا�صول و�آليات مواكبة االنتخابات ومراقبة جمرياتها بقرارات ت�صدر عن الوزارة قبل موعد االنتخابات ب�شهر على أالقل.
يعود للوزارة ان تدر�س طلبات الهيئات الدولية املعنية باالنتخابات الرامية اىل امل�شاركة يف مواكبة العملية االنتخابية وفق ًا ل�شروط حتددها يف
حينه.
• املادة :20

تتخذ قرارات الهيئة أ
بالكرثية املطلقة من أالع�ضاء الذين ي ؤ�لفونها قانون ًا وتخ�ضع قراراتها للطعن أ�مام جمل�س ال�شورى الدولة يف مهلة ثالثة أ�يام من
تاريخ إ�بالغها او ن�شرها ،على ان يبت بها جمل�س �شورى الدولة يف مهلة ثالثة أ�يام من تاريخ تقدمي املراجعة.
• املادة :21

يجوز للهيئة أ�ن تفو�ض بقرار منها أ�حد أ�ع�ضائها او بع�ضهم القيام ببع�ض �صالحياتها كما لها ان ت ؤ�لف جلان ًا للقيام مبهام حمددة تتعلق بعملها.
• املادة :22

يرتبط بالهيئة جهاز إ�داري ولها أ�ن تتعاقد مع من تراه منا�سب ًا من أ��صحاب االخت�صا�ص مل ؤ�ازرتها يف أ�داء مهامها .كما للهيئة ان تطلب ان يلحق
بها يف �صورة م ؤ�قتة عدد من املوظفني العاملني يف ا إلدارات وامل ؤ��س�سات العامة .يتم هذا ا إلحلاق بقرار من الوزير املخت�ص بناء على طلب وزير الداخلية
والبلديات وحتدد يف هذا القرار مدة ا إلحلاق.
تخ�ص�ص يف املوازنة العامة ،اعتمادات خا�صة للهيئة ،بناء القرتاح الوزير.
أ
الف�صل الرابع :يف العمال التح�ضريية
والقوائم االنتخابية
• املادة :23
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يكون القيد يف القوائم االنتخابية إ�لزامي ًا للناخبني وال يقيد احد يف غري قائمة واحدة.

• املادة :24

القوائم االنتخابية دائمة ،اال انه يعاد النظر فيها دورياً ،وفق ًا ألحكام هذا القانون.

• املادة :25

ت�ضع املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية ،لكل دائرة انتخابية ،قوائم انتخابية ممكننة ب أ��سماء الناخبني وفق ًا ل�سجالت أالحوال ال�شخ�صية ،وتت�ضمن
هذه القوائم أ��سماء جميع الناخبني الذين بلغت مدة قيدهم يف الدائرة االنتخابية �سنة على أالقل بتاريخ بدء إ�عادة التدقيق بالقوائم االنتخابية ،أ�ي من
 15كانون أالول من كل �سنة.
• املادة :26

تت�ضمن القوائم االنتخابية ب�صورة إ�لزامية :اال�سم الثالثي لكل ناخب وا�سم والدته ،ورقم �سجله كما هو وارد يف �سجالت االحوال ال�شخ�صية ،وجن�سه
وتاريخ والدته ومذهبه .وتخ�ص�ص يف كل قائمة خانة خا�صة ت�سجل فيها ،عند االقت�ضاء ،التعديالت التي تطر أ� على القيود ت�صحيح ًا او تبديالً ،مع ذكر
م�ستندها القانوين.
أ
أ
ت�شطب حكم ًا من قوائم الناخبني ��سماء اال�شخا�ص الذين م�ضى على تاريخ والدتهم مئة �سنة و�كرث .ال يحول هذا ال�شطب دون اعادة قيدهم بطلب
من �صاحب العالقة يتقدم به اىل الوزارة �ضمن مهلة �شهر من تاريخ ن�شر القوائم االنتخابية.
• املادة :27

تقوم «امل�صلحة التقنية» يف املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية �سنوي ًا بتدوين ا إل�ضافات وال�شطوبات على القوائم االنتخابية.
• املادة :28

يتوجب على ر ؤ��ساء دوائر و أ�ق�سام النفو�س يف املناطق أ�ن ير�سلوا �سنوي ًا اىل امل�صلحة التقنية ،بني اخلام�س من كانون أالول واخلام�س من كانون
الثاين ،لوائح أ�ولية تت�ضمن أ��سماء أال�شخا�ص امل�سجلني الذين تتوافر فيهم ال�شروط القانونية للقيد يف القوائم االنتخابية ،و أ��سماء أال�شخا�ص الذين
�سوف تتوافر فيهم هذه ال�شروط بتاريخ جتميد القوائم االنتخابية ،وكذلك أ��سماء الذين أ�همل قيدهم او توفوا او �شطبت أ��سما ؤ�هم من �سجالت أالحوال
ال�شخ�صية ألي �سبب كان.
• املادة :29

يتوجب على دائرة ال�سجل العديل يف كل حمافظة ان تر�سل اىل امل�صلحة التقنية �سنوي ًا بني اخلام�س من كانون أالول واخلام�س من كانون الثاين
الئحة ب أ��سماء أال�شخا�ص املحكوم عليهم بجرائم من � أش�نها ان حتول دون ممار�ستهم حق االقرتاع وفق ًا ألحكام هذا القانون.
• املادة :30

يتوجب على املحاكم العدلية ان تر�سل اىل امل�صلحة التقنية� ،سنوياً ،بني اخلام�س من كانون أالول واخلام�س من كانون الثاين ،الئحة أ
بالحكام
للفال�س االحتيايل أ�و احلجز.
النهائية ال�صادرة عنها واملعلنة إ
• املادة :31

تقوم امل�صلحة التقنية بتنقيح القوائم االنتخابية تبع ًا ملا يرد اليها من املراجع املذكورة يف املواد ال�سابقة ،بعد التدقيق فيها ،قبل أالول من �شباط من
كل �سنة.
تت�ضمن كل قائمة حق ًال خا�ص ًا تدون فيه أ��سباب التنقيح ،إ��ضافة او �شطباً ،وكذلك عمليات نقل قيد النفو�س من قائمة اىل أ�خرى .ويف حالة النقل،
يذكر إ�لزامي ًا ا�سم املحلة يف القيد ورقم ال�سجل وتاريخ ال�شطب.
ال يعتد ،ألجل تطبيق هذا القانون ،ب أ�ي نقل اختياري لقيد النفو�س اذا ح�صل خالل ال�سنة التي ت�سبق تاريخ إ�جراء االنتخابات .ال يعترب اختياري ًا نقل
القيد ب�سبب الزواج.
• املادة :32

قبل العا�شر من �شهر �شباط من كل �سنة ،تر�سل املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية ن�سخ ًا عن القوائم االنتخابية أالولية اىل البلديات واىل املختارين
واىل مراكز املحافظات أ
والق�ضية و إ�ىل �سفارات وقن�صليات لبنان يف اخلارج ،بهدف ن�شرها وتعميمها ،ت�سهي ًال للتنقيح النهائي ،على ان ي�ستلم املر�سل
إ�ليهم هذه القوائم قبل العا�شر من �شباط كحد أ�ق�صى كي يدعوا الناخبني اىل االطالع عليها ،وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات
موثقة.
• املادة :33

تعلن الوزارة بوا�سطة و�سائل ا إلعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة� ،ضمن املهلة املذكورة يف املادة ال�سابقة ،عن جهوز القوائم االنتخابية ،وتدعو الناخبني
اىل االطالع عليها او ن�سخها .ولهذه الغاية أ�ي�ضاً ،يتوجب على الوزارة ان تن�شر القوائم االنتخابية أالولية� ،ضمن املهلة ذاتها ،على �صفحتها على ال�شبكة
االلكرتونية ( )Websiteوت�صدر أ�قرا�ص ًا مدجمة تت�ضمنها .ويحق ألي �شخ�ص ان ي�ستح�صل على ن�سخ عنها لقاء ثمن حتدده الوزارة.
• املادة :34

يحق لكل ذي م�صلحة ان يقدم ،اعتبار ًا من العا�شر من �شباط من كل �سنة ،اىل جلنة القيد املخت�صة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،طلب ًا يرمي
اىل ت�صحيح أ�ي خلل يتعلق به يف القوائم االنتخابية ،ك أ�ن يكون �سقط قيده او وقع غلط يف ا�سمه ب�سبب ا إلهمال او اخلط أ� املادي او أ�ي �سبب �آخر .يقدم
ا�ستدعاء الت�صحيح اىل جلنة القيد �ضمن مهلة تنتهي يف العا�شر من �آذار من ال�سنة ذاتها على ان يكون مرفق ًا بامل�ستندات أ
والدلة التي ت ؤ�يد �صحة
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طلبه ،ويكون الطلب معفي ًا من أ�ي ر�سم.
• املادة :35

يحق لكل ناخب مقيد يف إ�حدى القوائم االنتخابية ان يطلب من جلنة القيد املخت�صة �شطب او إ��ضافة ا�سم أ�ي �شخ�ص جرى قيده او أ�غفل قيده يف
القائمة ذاتها خالف ًا للقانون.
ولكل من املحافظ والقائمقام واملختار املخت�ص او ميار�س هذا احلق ،وذلك خالل مدة ال�شهر التي تنتهي من العا�شر من �آذار من كل �سنة.
• املادة :36

تراعى لدى القوائم االنتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .جتمد القائمة االنتخابية يف الثالثني من �آذار من
كل �سنة وتبقى نافذة حتى الثالثني من �آذار من ال�سنة التي تليها.
• املادة :37

تن� أش� يف كل دائرة انتخابية جلنة قيد او أ�كرث .تت أ�لف كل جلنة قيد من قا�ض عامل ،رئي�ساً ،ومن أ�حد ر ؤ��ساء او أ�ع�ضاء جمال�س البلديات يف الدائرة
االنتخابية ،ومن موظف يف دائرة النفو�س التابعة لها الدائرة االنتخابية ،ع�ضوين.
يلحق بكل جلنة قيد موظف او أ�كرث من موظفي أالحوال ال�شخ�صية بقرار من الوزير.
• املادة :38

تتوىل جلنة القيد املهمات ا آلتية1:ـ النظر يف طلبات الت�صحيح على القوائم االنتخابية وفق ًا ألحكام هذا القانون و إ��صدار القرارات ب� أش�نها ،و إ�بالغها اىل
أ��صحاب العالقة واملديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية .تكون هذه القرارات قابلة لال�ستئناف أ�مام جلنة القيد العليا املخت�صة امل�شار إ�ليها يف هذا القانون،
�ضمن مهلة خم�سة أ�يام من تبليغها با�ستدعاء يعفى من اي ر�سم كما يعفى امل�ست أ�نف من توكيل حمام.
2ـ تلقي نتائج االنتخابات بعد إ�قفال أ�قالم االقرتاع ودر�س املحا�ضر وامل�ستندات واتخاذ القرارات املنا�سبة ب� أش�نها .ثم القيام بعملية جمع أال�صوات
وتنظيم اجلدول العام بالنتيجة التي نالها كل مر�شح ورفعها اىل ر ؤ��ساء جلان القيد العليا املخت�صة.
• املادة :39

تن�شئ الوزارة يف كل دائرة انتخابية جلنة قيد عليا.
تت أ�لف كل جلنة قيد عليا من م�ست�شار لدى حمكمة التمييز او رئي�س غرفة ا�ستئناف ،رئي�ساً ،ومن قا�ض عامل ،ومن مفت�ش من التفتي�ش املركزي،
ع�ضوين ،ومن رئي�س دائرة النفو�س أ�و رئي�س ق�سم أ�و موظف يف املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية ،مقرراً.
• املادة :40

يعينّ ر ؤ��ساء جلان القيد و أ�ع�ضا ؤ�ها مبرا�سيم ت�صدر بناء على اقرتاح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

• املادة :41

تتلقى جلنة القيد العليا النتائج املرفوعة إ�ليها من جلان القيد يف الدائرة االنتخابية مع امل�ستندات العائدة لها وجداول النتائج امللحقة بها.تقوم جلنة
القيد العليا بالتدقيق يف هذه امل�ستندات ويعود لها ت�صحيح أالخطاء املادية واحل�سابية يف حال وجودها وت�صحح النتائج على �ضوء ذلك.
• املادة :42

جتري االنتخابات النيابية يف يوم واحد جلميع الدوائر االنتخابية وذلك خالل ال�ستني يوم ًا التي ت�سبق انتهاء والية جمل�س النواب ،با�ستثناء احلالة
التي يحل فيها املجل�س املذكور ،حيث جتري االنتخابات خالل الثالثة أ��شهر التي تلي ن�شر مر�سوم احلل.
أ
ويجوز ملجل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزير الداخلية والبلديات أ�ن يقرر إ�جراء االنتخاب على يومني اذا اقت�ضت ذلك �سالمة المن.
• املادة :43

تدعى الهيئات الناخبة مبر�سوم .وتكون املهلة بني تاريخ ن�شر هذا املر�سوم واجتماع الهيئات الناخبة ت�سعني يوم ًا على أالقل.
• املادة :44

إ�ذا �شغر اي مقعد من مقاعد جمل�س النواب ب�سبب الوفاة او اال�ستقالة او إ�بطال النيابة او ألي �سبب �آخر ،جتري االنتخابات مللء املقعد ال�شاغر
خالل �شهرين من تاريخ ال�شغور ،ويعترب املركز �شاغر ًا من تاريخ الوفاة او من تاريخ ن�شر قرار املجل�س الد�ستوري ،القا�ضي ب إ�بطال النيابة ،يف اجلريدة
الر�سمية .ال ي�صار اىل انتخاب خلف اذا ح�صل ال�شغور يف ال�ستة ا�شهر أالخرية قبل انتهاء والية املجل�س.
جتري االنتخابات الفرعية مللء املقعد ال�شاغر على م�ستوى الدائرة االنتخابية العائد لها هذا املقعد ،وي�شرتك فيه الناخبون املقيمون فقط .حتدد مراكز
االقرتاع �ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.ال ميكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز يف انتخاب فرعي اجل نيابة من حل حمله.
خالف ًا ألحكام املادة املادتني  9و 10من هذا القانون ،يجوز تر�شح أال�شخا�ص املذكورين فيها اذا ا�ستقالوا وانقطعوا فعلي ًا عن وظائفهم خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا تبد أ� من تاريخ �صدور مر�سوم دعوة الهيئات الناخبة.
• املادة :45

يجوز ملن توافرت فيه ال�شروط ليكون ع�ضو ًا يف املجل�س النيابي ،ان ير�شح نف�سه عن اي دائرة كانت ،غري انه ال يجوز ألحد ان ير�شح نف�سه يف غري
دائرة انتخابية واحدة يف �آن واحد( .ويف حال أ�جريت االنتخابات على يومني ال يجوز ملن ر�شح نف�سه يف دائرة ان ير�شح نف�سه جمدد ًا يف دائرة أ�خرى
خالل املهلة نف�سها التي جتري فيها االنتخابات العامة).
• املادة :46
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1ـ على كل من ير�شح نف�سه لالنتخابات العامة ان يقدم طلب ًا اىل الوزارة موقع ًا منه �شخ�صي ًا وم�صدق ًا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفق ًا ألمنوذج
يت�ضمن البيانات ا آلتية:
ـ ا�سم املر�شح الثالثي.
ـ تعيني املقعد والدائرة التي يرغب برت�شيح نف�سه عنهما.
ـ كما يرفق ربط ًا بالطلب امل�ستندات ا آلتية:
ـ �سجل عديل ال يتجاوز تاريخه �شهر ًا واحداً.
ـ �صورتان �شم�سيتان.
أ
ـ إ�ي�صال مايل من �صندوق املالية يثبت ايداعه ر�سم الرت�شيح البالغ مليوين لرية لبنانية ،والت�مني االنتخابي البالغ �ستة ماليني لرية لبنانية.
ـ �شهادة م�صرفية تثبت فتح ح�ساب احلملة االنتخابية املن�صو�ص عليه يف هذا القانون.
• املادة :47

يحق لكل من فاز يف االنتخابات ان ي�سرتد قيمة الت أ�مني .أ�ما اخلا�سرون فال ي�سرتدون قيمة الت أ�مني اال اذا ح�صلوا على ن�سبة ع�شرين يف املئة على
أالقل من أ��صوات املقرتعني يف الدائرة االنتخابية واملحت�سبة على وجه قانوين.
• املادة :48

 1ـ يقفل باب الرت�شيح قبل املوعد املحدد لالنتخابات ب�ستني يوماً.
أ
 2ـ على املر�شح ان يودع الوزارة طلب تر�شيحه مرفق ًا بكامل امل�ستندات املطلوبة وذلك بتاريخ �ق�صاه يوم إ�قفال باب الرت�شيح.
 3ـ تعطي الوزارة للمر�شح إ�ي�صا ًال م ؤ�قت ًا إ��شعار ًا با�ستالم الطلب وم�ستنداته.
 4ـ يجوز للمر�شح من تلقاء نف�سه او بناء لطلب الوزارة ا�ستكمال اية نواق�ص او ت�صحيح أ�ية أ�خطاء� ،شرط ان يتم ذلك بتاريخ أ�ق�صاه يوم إ�قفال باب
الرت�شيح.
 5ـ تبت الوزارة يف طلبات الرت�شيح �ضمن مهلة خم�سة ايام من تاريخ ورودها ،ويرتتب عليها ،يف حال قبول الرت�شيح ،ت�سليم املر�شح إ�ي�صا ًال نهائي ًا
بت�سجيل طلب تر�شيحه ،كما يرتتب عليها ،يف حال رف�ض طلب الرت�شيح إ�عالم املر�شح ب أ��سباب هذا الرف�ض.
 6ـ يعترب عدم �صدور قرار من الوزارة بعد انق�ضاء خم�سة أ�يام على ت�سجيل طلب الرت�شيح لديها مبثابة قبول له .ويرتتب على الوزارة ت�سليم املر�شح
ا إلي�صال النهائي بت�سجيل تر�شيحه.
أ
 7ـ اذا رف�ضت الوزارة قبول طلب الرت�شيح ،للمر�شح احلق �ضمن مهلة خم�سة �يام من تاريخ تبلغه قرار الرف�ض ال�صريح ،ان يراجع جمل�س �شورى
الدولة با�ستدعاء ب�سيط غري خا�ضع للر�سم .وعلى هذا املجل�س ان يف�صل باعرتا�ضه يف غرفة املذاكرة خالل ثالثة أ�يام من وروده .ويكون قراره يف هذه
احلالة نهائي ًا ال يقبل اي طريق من طرق املراجعة.
• املادة :49

إ�ذا انق�ضت مهلة الرت�شيح ومل يتقدم ملقعد معني اي مر�شح متدد حكم ًا مهلة الرت�شيح �سبعة ايام.اذا انق�ضت مهلة الرت�شيح ومل يتقدم ملقعد معني اال
مر�شح واحد ،يعترب هذا املر�شح فائز ًا بالتزكية وتوجه الوزارة فور ًا كتاب ًا بذلك اىل رئي�س جمل�س النواب.
• املادة :50

تعترب باطلة طلبات الرت�شيح املخالفة ألحكام املواد ال�سابقة ،وكذلك الطلبات التي تقدم ،بتاريخ واحد ،من مر�شح واحد يف أ�كرث من دائرة .اما اذا كانت
هذه الطلبات مقدمة بتواريخ خمتلفة فال يعتد إ�ال أ
بالخري منها وتعترب الطلبات ال�سابقة باطلة.
• املادة :51

ال يجوز للمر�شح ان يرجع عن تر�شيحه اال مبوجب ت�صريح قانوين م�صدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد االنتخابات بخم�سة
و أ�ربعني يوم ًا على أالقل .ويحق له ،يف هذه احلالة ،ان ي�سرتد ن�صف مبلغ الت أ�مني الذي أ�ودعه.
أ
إ�ذا أ�دى هذا الرجوع اىل ا�ستحالة انتخاب العدد الالزم يف الدائرة جاز قبول تر�شيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم �ضمن مهلة �سبعة �يام من تاريخ
ذلك الرجوع.
• املادة :52

بعد إ�قفال باب الرت�شيح تعلن الوزارة أ��سماء املر�شحني املقبولني وتبلغ ذلك بال إ�بطاء اىل املحافظني والقائمقامني ثم تن�شرها حيث يلزم.
الف�صل اخلام�س :يف التمويل وا إلنفاق االنتخابي
• املادة :53

يخ�ضع ألحكام هذا القانون ،متويل احلمالت االنتخابية و إ�نفاق املر�شحني أ�ثناء فرتة احلملة االنتخابية ،التي تبد أ� قبل �ستني يوم ًا من تاريخ إ�جراء
االنتخابات وتنتهي لدى إ�قفال �صناديق االقرتاع.
• املادة :54

 1ـ يتوجب على كل مر�شح فتح ح�ساب يف م�صرف عامل يف لبنان ي�سمى «ح�ساب احلملة االنتخابية» ،و أ�ن يرفق بطلب الرت�شيح ،إ�فادة من امل�صرف
تثبت فتح احل�ساب املذكور لديه وتبني رقم احل�ساب وا�سم �صاحبه.
 2ـ ال يخ�ضع ح�ساب احلملة االنتخابية لل�سرية امل�صرفية ويعترب املر�شح متناز ًال حكم ًا عن ال�سرية امل�صرفية لهذا احل�ساب مبجرد فتحه.
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 3ـ يجب ان يتم ا�ســتالم جميع امل�ســاهمات ودفع جميع النفقات االنتخابية عن طريق هذا احل�ساب ح�صر ًا وذلك خالل كامل فرتة احلملة
االنتخابية.
أ
 4ـ يعود لكل مر�شح ان ينظم ا إلجراءات املعتمدة لديه ال�ستالم الموال وامل�ساهمات املخ�ص�صة لتمويل احلملة االنتخابية و�صالحية دفع النفقات
االنتخابية ،مع مراعاة أ�حكام هذا القانون.
 5ـ ال يجوز قب�ض او دفع اي مبلغ يفوق املليون لرية اال مبوجب �شيك او اي و�سيلة دفع أ�خرى.
 6ـ يتوجب على كل مر�شح لدى تقدمي طلبات الرت�شيح ،الت�صريح عن ا�سم مدقق احل�سابات وذلك مبوجب كتاب خطي م�سجل لدى كاتب العدل
ومقدم اىل الهيئة.
• املادة :55

 1ـ يجوز للمر�شح ان ينفق من أ�جل حملته االنتخابية مبالغ من أ�مواله اخلا�صة .ويعترب مال الزوج او اي من أال�صول او الفروع مبثابة املال اخلا�ص
للمر�شح.تخ�ضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها املر�شح من ماله اخلا�ص الجل حملته االنتخابية اىل �سقف ا إلنفاق.
 2ـ ال يجوز تقدمي اية م�ساهمة يف احلملة االنتخابية ملر�شح اال من قبل أال�شخا�ص الطبيعيني او املعنويني اللبنانيني.
 1ـ مينع منع ًا بات ًا على املر�شح او الالئحة قبول او ا�ستالم م�ساهمات او م�ساعدات �صادرة عن دولة أ�جنبية او عن �شخ�ص غري لبناين ،طبيعي او
معنوي ،وذلك ب�صورة مبا�شرة او غري مبا�شرة.
 2ـ تعترب م�ساهمة يف متويل احلملة االنتخابية كل هبة او تربع او هدية نقدية او عينية او دفعة نقدية تدفع للمر�شح.
 3ـ ال تعترب م�ساهمة مبعنى هذا القانون خدمات أالفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
 4ـ ال يجوز ان يتجاوز جمموع امل�ساهمات املقدمة من أ�جل متويل احلملة االنتخابية للمر�شح �سقف ا إلنفاق االنتخابي.
• املادة :56

 1ـ يحدد �سقف املبلغ أالق�صى الذي يجوز لكل مر�شح إ�نفاقه اثناء فرتة احلملة االنتخابية وفق ًا ملا ي أ�تي:
ـ ق�سم ثابت مقطوع قدره مئة وخم�سون مليون لرية لبنانية.
آ
ـ ق�سم متحرك مرتبط بعدد الناخبني يف الدائرة االنتخابية التي ينتخب فيها وقدره ثالثة �الف لرية لبنانية عن كل ناخب من الناخبني امل�سجلني يف
قوائم الناخبني املعتمدة.
• املادة :57

تعترب نفقات انتخابية جمموع النفقات املدفوعة من قبل املر�شح ،او املدفوعة حل�سابه او م�صلحته بر�ضاه ال�صريح من قبل أ��شخا�ص �آخرين� ،شرط ان
تتعلق مبا�شرة باحلملة االنتخابية .وتعترب نفقات انتخابية على �سبيل املثال ال احل�صر:
 1ـ ا�ستئجار املكاتب االنتخابية ونفقاتها.
 2ـ إ�قامة التجمعات واملهرجانات العامة وامل�آدب ذات الغاية االنتخابية.
 3ـ إ�عداد ون�شر وتوزيع املواد ا إلعالمية والدعائية من كتب وكراري�س ون�شرات ومنا�شري ور�سائل ،على �شكل مطبوعات او عرب ر�سائل الربيد العادي
او الرقمي.
 4ـ ت�صميم وطباعة وتوزيع ال�صور واملل�صقات واليافطات وتعليقها.
 5ـ املبالغ املدفوعة أ
لل�شخا�ص العاملني يف احلملة االنتخابية واملندوبني.
 6ـ م�صاريف نقل وانتقال الناخبني والعاملني يف احلملة االنتخابية.
 7ـ نفقات الدعاية االنتخابية ،واية نفقات تدفع يف �سبيل احلملة االنتخابية اىل حمطة بث إ�ذاعية او تلفزيونية او اية �صحيفة او جملة او و�سيلة
ن�شر أ�خرى.
• املادة :58

 1ـ تعترب حمظورة أ�ثناء فرتة احلملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تت�ضمن تقدمي خدمات او دفع مبالغ للناخبني ،ومنها على �سبيل البيان
ال احل�صر التقدميات وامل�ساعدات العينية والنقدية اىل أالفراد واجلمعيات اخلريية واالجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او �سواها ،او النوادي
الريا�ضية وجميع امل ؤ��س�سات غري الر�سمية.ال تعترب حمظورة التقدميات وامل�ساعدات املذكورة أ�عاله إ�ذا كانت مقدمة من مر�شحني أ�و م ؤ��س�سات ميلكها او
يديرها مر�شحون درجوا على تقدميها ب�صورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث �سنوات قبل بدء فرتة احلملة االنتخابية.
• املادة :59

 1ـ تعني الهيئة جلنة او أ�كرث تتوىل ،باال�ستقالل عن اي مرجع ،مراقبة تقيد املر�شحني أ
بالحكام املتععلقة بفتح ح�ساب احلملة االنتخابية وبامل�ساعدات
وامل�ساهمات وبا إلنفاق خالل فرتة احلملة االنتخابية.
 2ـ يحق للهيئة االطالع يف اي وقت ت�شاء على «ح�ساب احلملة االنتخابية» العائد لكل من املر�شحني وطلب اية معلومات وم�ستندات او اي�ضاحات.
 3ـ يقدم اجلهاز اىل الهيئة تقرير ًا بنتيجة أ�عمال التدقيق واملراقبة ومدى تقيد املر�شحني أ
بالحكام القانونية املتعلقة بالتمويل وا إلنفاق.
• املادة :60

 1ـ يتوجب على كل مر�شح بعد انتهاء االنتخابات تنظيم بيان ح�سابي �شامل وفق أال�صول املحا�سبية ،يت�ضمن بالتف�صيل جمموع امل�ساهمات
املقبو�ضة ،بح�سب م�صادرها وتواريخها وجمموع النفقات ،املدفوعة او املرتتبة بح�سب طبيعتها وتواريخها ،خالل مدة الفرتة االنتخابية.
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 2ـ يجب تقدمي هذا البيان اىل الهيئة خالل مهلة �شهر تلي تاريخ إ�جراء االنتخابات ،مرفق ًا بالوثائق الثبوتية العائدة جلميع بنود احل�ساب مثل
ا إلي�صاالت و�سندات ال�صرف و�سواها ،وبك�شف م�صريف �شامل للح�ساب العائد للحملة يبني جميع العمليات التي متت على هذا احل�ساب من تاريخ فتحه
حتى تاريخ تقدمي هذا البيان.
أ
 3ـ يرفق بالبيان احل�سابي ت�صريح موقع من كل مر�شح� ،سواء �كان ع�ضو ًا يف الئحة او مر�شح ًا م�ستقالً ،وم�سج ًال لدى الكاتب العدل العطائه تاريخ ًا
�صحيحاً ،يقر مبوجبه وعلى م�س ؤ�وليته ان البيان احل�سابي املرفق �صحيح و�شامل ويت�ضمن كامل امل�ساهمات املح�صلة والنفقات املدفوعة او املرتتبة
ألجل احلملة االنتخابية ،كما يقر �صراحة ب أ�نه ال توجد اية نفقات أ�خرى نقدية او عينية او أ�موال جرى دفعها نقد ًا او من ح�سابات م�صرفية أ�خرى او
بوا�سطة أ��شخا�ص ثالثني.
• املادة :61

 1ـ يعاقب كل من يقدم عن ق�صد على خمالفة اي من أ�حكام هذا الف�صل باحلب�س ملدة أ�ق�صاها �ستة أ��شهر وبغرامة ترتاوح بني خم�سني ومئة مليون
لرية لبنانية او ب إ�حدى هاتني العقوبتني وذلك دون امل�سا�س بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية من�صو�ص ًا عليها يف القانون.
 2ـ عند تقدمي الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان احل�سابي ال�شامل للمر�شح اىل املجل�س الد�ستوري وي�ضم هذان امل�ستندان اىل ملف الطعن يف
انتخاب املر�شح يف حال تقدميه.
الف�صل ال�ساد�س :يف ا إلعالم وا إلعالن االنتخابيني
• املادة :62

للعبارات الواردة أ�دناه حني ت�ستخدم من أ�جل تطبيق هذا القانون �سواء ب�صيغة املفرد او اجلمع املعاين التالية:

ا إلعالم االنتخابي:

كل مادة إ�عالمية أ
كالخبار والتحاليل والت�صاريح واملقابالت واملناظرات واحلوارات والتحقيقات وامل ؤ�مترات ال�صحافية واللقاءات ،تتعلق باالنتخابات
ب�صورة مبا�شرة او غري مبا�شرة ويجري بثها دون مقابل �ضمن الربامج العادية او اال�ستثنائية مل ؤ��س�سة إ�عالمية.
الدعاية االنتخابية:

كل مادة تتعلق بربامج اجلهات املر�شحة وحمالتها االنتخابية ومواقفها االنتخابية وال�سيا�سية وتكون م�سجلة يف ا�ستديوهات م ؤ��س�سة ا إلعالم او
خارجها ،وترغب اجلهة املر�شحة ان تتوجه بها اىل الناخبني عرب بثها حل�سابه اخلا�ص �ضمن برامج م ؤ��س�سات ا إلعالم املخ�ص�صة لتلك الغاية ومقابل
بدل مادي.
ا إلعالن االنتخابي:

للعالنات التجارية لدى م ؤ��س�سة ا إلعالم.
كل ن�شرة ترويجية جلهة مر�شحة يتم بثها مقابل بدل مايل �ضمن الوقفات املخ�ص�صة إ

املواد االنتخابية:

هي ا إلعالم االنتخابي والدعاية االنتخابية وا إلعالن االنتخابي.

• املادة :63

يعود لكل الئحة او مر�شح تنظيم الن�شاطات املختلفة امل�شروعة ألجل �شرح الربنامج االنتخابي أ
بال�سلوب والطريقة املنا�سبني مبا ال يتعار�ض مع
القوانني أ
والنظمة.
• املادة :64

تخ�ضع املواد االنتخابية ،أ�ثناء فرتة احلملة االنتخابية املحددة يف هذا القانون ،والتي تبث على خمتلف و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع واملطبوعة
واملقروءة ،التي تبد أ� قبل �ستني يوم ًا من تاريخ إ�جراء االنتخابات وتنتهي لدى إ�قفال �صناديق االقرتاع ،أ
للحكام الواردة يف هذا الف�صل.
• املادة :65

أ� ـ ي�سمح بالدعاية وبا إلعالن االنتخابي املدفوع أالجر يف و�سائل ا إلعالم الر�سمي واخلا�ص ،املقروء واملرئي وامل�سموع ،وفق ًا أ
للحكام ا آلتية:
 1ـ على و�سائل ا إلعالم اخلا�ص التي ترغب يف امل�شاركة يف ا إلعالن االنتخابي ،ان تتقدم من الهيئة قبل ع�شرة أ�يام على االقل من بداية فرتة احلملة
للعالن االنتخابي.
االنتخابية بت�صريح تعلن فيه عن رغبتها يف امل�شاركة مرفق ًا بالئحة أ��سعارها وامل�ساحات التي ترغب يف تخ�صي�صها إ
 2ـ تلتزم و�سائل ا إلعالم بالئحة أال�سعار وامل�ساحات التي قدمتها وال يحق لها ان ترف�ض اي إ�عالن انتخابي مطلوب من مر�شح يلتزم بها.
 3ـ مينع على و�سائل ا إلعالم التي مل تتقدم بت�صريحها �ضمن املهلة املحددة ،القيام ب أ�ي ن�شاط اعالين او دعائي يتعلق باالنتخابات وذلك خالل كامل
فرتة احلملة االنتخابية.
أ
 4ـ يجب على و�سائل ا إلعالم املرئية وامل�سموعة ان تو�ضح �صراحة لدى بثها إلعالنات انتخابية ،ان هذه ا إلعالنات مدفوعة الجر ،وان حتدد اجلهة
التي طلبت بثها.
 5ـ مينع على و�سائل ا إلعالم قبول ا إلعالنات املجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد يف الئحة أال�سعار املقدمة من قبلهم.
 6ـ تلتزم اجلهة املر�شحة او وكيلها القانوين بت�سليم ن�سخة عن أ��شرطة الدعاية وا إلعالن االنتخابيني مرفقة بطلب حجز خطي اىل كل من الهيئة
وم ؤ��س�سات ا إلعالم من أ�جل بثها ،وذلك قبل ثالثة أ�يام على االقل من التاريخ املحدد ألول بث لها.
 7ـ تقدم كل م ؤ��س�سة إ�عالم تقرير ًا أ��سبوعي ًا الحق ًا للهيئة يت�ضمن بيان ًا بالدعايات وا إلعالنات االنتخابية التي مت بثها خالل أال�سبوع املن�صرم مع
مواقيت بث كل منها والبدل امل�ستوفى عنها.
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 8ـ ال يجوز ألية جهة مر�شحة تخ�صي�ص م ؤ��س�سة إ�عالم ب أ�كرث من 50باملئة من جممل إ�نفاقها الدعائي او ا إلعالين بالن�سبة لكل فئة من م ؤ��س�سات
ا إلعالم ا إلذاعية او التلفزيونية واملطبوعة واملقروءة.
ب ـ على و�سائل ا إلعالم املرئية وامل�سموعة واملطبوعة واملقروءة الراغبة بامل�شاركة يف تغطية عمليات االقرتاع والفرز ،ان ت�ستح�صل من الهيئة على
ت�صاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفق ًا ألحكام هذا القانون.
• املادة :66

 1ـ يحق لكل مر�شح م�سجل ان ي�ستعمل و�سائل ا إلعالم املرئية وامل�سموعة الر�سمية من دون مقابل ألجل عر�ض الدعاية االنتخابية وفق ًا ألحكام هذا
القانون وللقواعد التي ت�ضعها الهيئة.
أ
 2ـ يتقدم كل مر�شح يرغب يف ا�ستعمال هذا احلق بطلب خطي بهذا اخل�صو�ص اىل الهيئة ،التي ت�ضع قائمة ب��سماء املر�شحني املرخ�ص لهم
با�ستعمال و�سائل ا إلعالم الر�سمية ،مع برنامج خا�ص ،حتدد فيه مواعيد و�شروط توزيع أ�وقات البث بني خمتلف املر�شحني ،مع التقيد ب�ضرورة توفر
مواعيد بث متوازنة مبا ي�ضمن حتقيق امل�ساواة والتكاف ؤ� يف الفر�ص بني خمتلف املر�شحني.
أ
أ
أ
 3ـ يلتزم ا إلعالم الر�سمي موقف احلياد يف جميع مراحل العملية االنتخابية ،وال يجوز له او لي من �جهزته او موظفيه ،القيام ب�ي ن�شاط ميكن ان
يف�سر ب أ�نه يدعم مر�شح ًا او الئحة على ح�ساب مر�شح �آخر او الئحة أ�خرى.
• املادة :67

 1ـ يتوجب على جميع و�سائل ا إلعالم احرتام حرية التعبري عن خمتلف ا آلراء والتيارات الفكرية يف برامج و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع اخلا�ص خالل
فرتة احلملة االنتخابية ،مبا ي�ضمن ت أ�مني العدالة والتوازن واحلياد يف املعاملة بني املر�شحني وبني اللوائح.
 2ـ تطبق الفقرة أالوىل أ�عاله على جميع برامج ا إلعالم االنتخابي والربامج ا إلخبارية ال�سيا�سية والعامة مبا يف ذلك ن�شرات االخبار وبرامج املناق�شات
ال�سيا�سية واملقابالت والتحقيقات واللقاءات واحلوارات والطاوالت امل�ستديرة والنقل املبا�شر للمهرجانات االنتخابية.
 3ـ ال يجوز ألي و�سيلة من و�سائل ا إلعالم اخلا�ص املرئي وامل�سموع إ�عالن الت أ�ييد والرتويج ألي مر�شح او الئحة انتخابية مع مراعاة مبد أ� اال�ستقاللية.
يرتتب على و�سائل ا إلعالم امل�شار إ�ليها خالل فرتة احلملة االنتخابية التفريق الوا�ضح بني الوقائع واحلقائق من جهة وبني ا آلراء والتعليقات من جهة
اخرى وذلك يف خمتلف ن�شراتها االخبارية.
 4ـ أ�ثناء فرتة احلملة االنتخابية يتوجب على و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع وعلى اللوائح واملر�شحني التقيد باملوجبات ا آلتية:
ـ االمتناع عن الت�شهري او القدح او الذم وعن التجريح ب أ�ي من اللوائح او من املر�شحني.
أ
أ
للرهاب او
ـ االمتناع عن بث كل ما يت�ضمن إ�ثارة للنعرات الطائفية او املذهبية او العرقية او حتري�ض ًا على ارتكاب �عمال العنف او ال�شغب او ت�ييد ًا إ
اجلرمية او أالعمال التخريبية.
ـ االمتناع عن بث كل ما من � أش�نه أ�ن ي�شكل و�سيلة من و�سائل ال�ضغط او التخويف او التخوين او التكفري او التلويح باملغريات او الوعد مبكا�سب
مادية او معنوية.
ـ االمتناع عن حتريف املعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او إ��ساءة عر�ضها.
 5ـ يرتتب على الهيئة ان ت ؤ�من التوازن يف الظهور ا إلعالمي خالل فرتة احلملة االنتخابية بني املتناف�سني من لوائح ومر�شحني فتلزم و�سيلة ا إلعالم،
لدى ا�ست�ضافتها ملمثل الئحة او ملر�شح ان ت ؤ�من يف املقابل ا�ست�ضافة مناف�سيه ب�شروط مماثلة جلهة التوقيت واملدة ونوع الربنامج.
• املادة :68

تخ�ص�ص و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع ،خالل فرتة احلملة االنتخابية ،ثالث �ساعات أ��سبوعي ًا على أالقل ألجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها
وزارة الداخلية والبلديات بالتن�سيق مع و�سائل ا إلعالم املعنية.
• املادة :69

 1ـ تعني ال�سلطة املحلية املخت�صة ،ب إ��شراف ال�سلطة ا إلدارية يف كل مدينة او بلدة أالماكن املخ�ص�صة لتعليق ول�صق ا إلعالنات وال�صور االنتخابية طيلة
فرتة احلملة االنتخابية.
أ
 2ـ مينع تعليق او ل�صق اي إ�عالن او �صور للمر�شحني خارج الماكن املخ�ص�صة لالعالنات ،كما مينع على اي مر�شح ان يعلق او يل�صق إ�عالن ًا او �صور ًا
على أالماكن املخ�ص�صة لغريه.
 3ـ تتوىل ال�سلطة املحلية املخت�صة توزيع أالماكن املحددة وفق ًا للفقرة أالوىل من هذه املادة بني اللوائح واملر�شحني ح�سب ترتيب إ�يداع طلبات الرت�شيح.
تتعاون ال�سلطات املحلية وال�شركات امل�ستثمرة أ
للعالنات مع الهيئة ألجل ح�سن تنفيذ أ�حكام هذه املادة.
للماكن املخ�ص�صة إ
 4ـ ال يجوز ألي مر�شح او ألي الئحة التنازل عن أالماكن املخ�ص�صة إلعالنه او إ�عالنها االنتخابي مل�صلحة مر�شح �آخر وال الئحة أ�خرى.
• املادة :70

 1ـ ال يجوز ا�ستخدام املرافق العامة والدوائر احلكومية وامل ؤ��س�سات العامة واجلامعات والكليات واملعاهد واملدار�س الر�سمية واخلا�صة ودور العبادة،
ألجل اقامة املهرجانات وعقد االجتماعات واللقاءات االنتخابية ،او القيام ب إ�ل�صاق ال�صور وبالدعاية االنتخابية.
 2ـ ال يجوز ملوظفي الدولة وامل ؤ��س�سات العامة ،وملوظفي البلديات واحتادات البلديات ا�ستخدام النفوذ مل�صلحة اي مر�شح او الئحة.
• املادة :71

مينع توزيع اي أ�وراق اقرتاع او من�شورات او اي م�ستندات أ�خرى مل�صلحة مر�شح او �ضده ،طيلة يوم االنتخاب على أ�بواب مركز االقرتاع او اي مكان �آخر
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يقع �ضمن دائرة قطرها مئتي مرت ،وذلك حتت طائلة امل�صادرة من دون امل�سا�س ب�سائر العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
ابتداء من ال�ساعة ال�صفر لليوم ال�سابق ليوم االنتخابات ولغاية إ�قفال �صناديق االقرتاع ،يحظر على جميع و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع الر�سمي
واخلا�ص بث اي دعاية اونداء انتخابي مبا�شر با�ستثناء ما ي�صعب تفاديه من �صوت و /او �صورة لدى التغطية املبا�شرة ملجريات العمليات االنتخابية.
كما يحظر عليها بث اي حوار او لقاء مع مر�شحني.يف أ�يام االقرتاع ،تقت�صر التغطية على نقل وقائع العملية االنتخابية.
• املادة :72

 1ـ حتدد الهيئة �شروط القيام بعمليات ا�ستطالع الر أ�ي أ�ثناء احلملة االنتخابية ،كما حتدد اال�صول الواجب اتباعها لت أ�مني �صدقية عملية اال�ستطالع
ونزاهتها وطابعها احليادي.
أ
أ
أ
أ
 2ـ حتدد الهيئة ال�شروط وال�صول التي يخ�ضع لها ن�شر او بث او توزيع ا�ستطالع الر�ي �ثناء احلملة االنتخابية .وتكون لها كامل ال�صالحيات لجل
التحقق من مطابقة ا�ستطالع الر أ�ي للقوانني أ
والنظمة ولقرار الهيئة ،كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابري ال�ضرورية ألجل وقف املخالفات او ت�صحيحها،
وذلك بوجه و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع او بوجه م ؤ��س�سات ا�ستطالعات الر أ�ي او بوجه اي �شخ�ص �آخر.
 3ـ يجب ان يرافق إ�عالن نتيجة ا�ستطالع الر أ�ي او ن�شرها او بثها او توزيعها تو�ضيح أ
للمور ا آلتية ،على االقل ،وذلك على م�س ؤ�ولية امل ؤ��س�سة التي قامت
باال�ستطالع:
• ا�سم اجلهة التي قامت باال�ستطالع.
• ا�سم اجلهة التي طلبت اال�ستطالع ودفعت كلفته.
• تواريخ إ�جراء اال�ستطالع ميدانياً.
• حجم العينة امل�ستطلع ر أ�يها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
• التقنية املتبعة يف اال�ستطالع.
• الن�ص احلريف أ
لل�سئلة املطروحة.
أ
• حدود تف�سري النتائج ون�سبة هام�ش اخلط� فيها عند االقت�ضاء.
أ
 4ـ خالل أال�سبوع الذي ي�سبق يوم االنتخاب ولغاية إ�قفال جميع �صناديق االقرتاع يحظر ن�شر او بث او توزيع جميع ا�ستطالعات الر�ي والتعليقات
عليها وذلك ب أ�ي �شكل من أال�شكال.
• املادة :74

 1ـ تتحقق الهيئة من التزام و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب يف لبنان أ
بالحكام املتعلقة بالدعاية االنتخابية املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون.
 2ـ يعود للهيئة �صالحية تقدير ما اذا كان يقت�ضي احت�ساب ظهور املر�شحني يف و�سائل ا إلعالم الف�ضائية غري اللبنانية �ضمن امل�ساحات ا إلعالنية او
ا إلعالمية املخ�ص�صة من قبل الهيئة لكل الئحة او مر�شح ،كما يعود لها حتديد مدى هذا االحت�ساب.
أ
 3ـ تتوىل الهيئة التحقيق الفوري يف أ�ية �شكوى تقدم من قبل الالئحة املت�ضررة او املر�شح املت�ضرر وتتخذ قرارها ب�ش�ن ا إلحالة اىل حمكمة املطبوعات
املخت�صة خالل � 24ساعة من تاريخ تقدميها.
• املادة :75

مع مراعاة أ�حكام قانون العقوبات وقانون املطبوعات وقانون ا إلعالم املرئي وامل�سموع ،للهيئة ان تتخذ ما تراه منا�سب ًا من ا إلجراءين ا آلتيني بحق أ�ي
من و�سائل ا إلعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة املخالفة أ
للحكام هذا الف�صل املتعلق با إلعالم وا إلعالن االنتخابيني:
أ� ـ توجيه تنبيه اىل و�سيلة ا إلعالم املخالفة او إ�لزامها ببث اعتذار او إ�لزامها متكني املر�شح املت�ضرر من ممار�سة حق الرد.
ب ـ إ�حالة و�سيلة ا إلعالم املخالفة اىل حمكمة املطبوعات املخت�صة ،التي يعود إ�ليها اتخاذ ما تراه منا�سب ًا من التدابري ا آلتية:
ـ فر�ض غرامة مالية على و�سيلة ا إلعالم املخالفة ترتاوح قيمتها بني خم�سني ومئة مليون لرية لبنانية.
ـ وقف و�سيلة ا إلعالم املخالفة عن العمل جزئياً ،مدى ال تتعدى ثالثة أ�يام ،بحيث ي�شمل هذا الوقف جميع الربامج والن�شرات واملقابالت والندوات
ال�سيا�سية وا إلخبارية.
ـ وقف و�سيلة ا إلعالم املخالفة عن العمل كلي ًا و إ�قفال جميع براجمها إ�قفا ًال تام ًا ملدة أ�ق�صاها ثالثة أ�يام.
تالحق النيابة العامة الو�سيلة املخالفة أ�مام حمكمة املطبوعات ،تلقائي ًا او بناء على طلب املت�ضرر .ولو�سيلة ا إلعالم امل�شكو منها ان تقدم اىل املحكمة
مذكرة يف مهلة � 24ساعة من وقت تبليغها.
أ
أ
أ
على حمكمة املطبوعات ان ت�صدر قرارها يف مهلة � 24ساعة على الكرث .ولكل من النيابة العامة واملحكوم عليها ان ت�ست�نف القرار �مام حمكمة
التمييز يف مهلة � 24ساعة تبد أ� بالن�سبة للنيابة العامة من وقت �صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
ال يوقف اال�ستئناف تنفيذ القرار ما مل تتخذ حمكمة التمييز قرار ًا بوقف تنفيذه يف مهلة � 24ساعة ،من وقت تقدمي الطعن أ�مامها.
• املادة :76

خالف ًا ألحكام قانون املطبوعات ،بالن�سبة حلق الرد ،تخت�صر املهل اىل � 24ساعة.
الف�صل ال�سابع :يف عملية االقرتاع
• املادة :77
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يجري انتخاب النواب يف أ�قالم االقرتاع وتعني بو�ضوح ودقة أالمكنة املخ�ص�صة لالقرتاع.
تق�سم الدائرة االنتخابية بقرار من الوزير اىل عدد من مراكز االقرتاع تت�ضمن عدد ًا من أالقالم.
أ
يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبني فيها مائة ،قلم اقرتاع واحد على أالقل ،أ�ما يف املدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على املائة فيكون لكل �ربعماية
ناخب قلم اقرتاع على أالقل.
وميكن زيادة هذا العدد اىل أ�كرث من اربعماية ناخب يف القلم الواحد اذا اقت�ضت ذلك �سالمة العملية االنتخابية ،على ان ال يتعدى العدد ال�ستماية
ناخب ،وال يجوز ان يزيد عدد أ�قالم االقرتاع يف كل مركز عن �ستة ع�شر قلماً.
أ
ين�شر قرار الوزير بتوزيع أالقالم يف اجلريدة الر�سمية وعلى موقع الوزارة االلكرتوين وذلك قبل ثالثني يوم ًا على القل من التاريخ املقرر إلجراء االنتخابات
وال يجوز تعديل هذا التوزيع خالل أال�سبوع الذي ي�سبق تاريخ إ�جراء االنتخابات ،اال أل�سباب تتعلق بالقوة القاهرة.
• املادة :78

 . 1يعني املحافظ او القائمقام كل يف نطاق اخت�صا�صه ،لكل قلم اقرتاع رئي�س ًا وكاتب ًا رئي�س ًا وكاتب ًا او أ�كرث يكلفون من بني موظفي الدولة وذلك قبل �شهر
على أالقل من موعد االنتخابات ،على اال يتم إ�بالغهم مبكان انتدابهم اال قبل يومني على أالكرث من املوعد املذكور.
وي�ساعد رئي�س القلم أ�ربعة معاونني ،يختار هو ن�صفهم ويختار الن�صف ا آلخر الناخبون احلا�ضرون عند افتتاح قلم االقرتاع من بني الناخبني الذين
يعرفون القراءة والكتابة ،وللمحافظ او القائمقام ان يعني موظفني احتياطيني عند احلاجة.
 .2يتمتع رئي�س قلم االقرتاع وحده ب�سلطة املحافظة على النظام داخل القلم ،وال يجوز ألي من عنا�صر القوى أالمنية الوجود داخل القلم اال بطلب منه
وب�صورة م ؤ�قتة وح�صر ًا ألجل ت أ�مني �سالمة العملية االنتخابية.
 .3ال يحق لرئي�س القلم يف أ�ي من أالحوال ان مينع املر�شحني او مندوبيهم واملراقبني املعتمدين من ممار�سة حق الرقابة على أالعمال االنتخابية ،وال ان
يطرد أ�ي مندوب ملر�شح اال اذا أ�قدم على ا إلخالل بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه يف املح�ضر.
اذا اتخذ رئي�س القلم مثل هذا التدبري يرتتب عليه ان ينظم حم�ضر ًا بذلك يذكر فيه الوقائع أ
وال�سباب التي أ�وجبت اتخاذ هذا التدبري ووقت ح�صوله ويوقع
عليه معه �سائر املندوبني احلا�ضرين ويرفع اىل جلنة القيد.
 .4يعاقب كل موظف ،تخلف بدون عذر م�شروع عن االلتحاق مبركز قلم االقرتاع الذي عني فيه رئي�س ًا او كاتباً ،باحلب�س مدة �شهر واحد او بغرامة قدرها
مليون لرية لبنانية .ويف هذه احلالة تعتمد التقارير الطبية املقدمة من اللجنة الطبية الر�سمية فقط.
ويعاقب كل من رئي�س قلم االقرتاع او كاتبه ،اذا أ�خل باملوجبات املفرو�ضة عليه ومل يتبع أال�صول املحددة له يف هذا القانون باحلب�س من ثالثة أ��شهر اىل
ثالث �سنوات او بالغرامة من مليون اىل ثالثة ماليني لرية لبنانية.
ويف هذه احلالة ،وخالف ًا ألحكام املادة  61من قانون املوظفني ال�صادر باملر�سوم اال�شرتاعي رقم  59/112تاريخ  1959/6/12تتحرك دعوى احلق
العام باالدعاء ال�شخ�صي من قبل املر�شح ،او بناء الدعاء النيابة العامة او بناء على طلب من رئي�س جلنة القيد املخت�صة ،وال حتتاج املالحقة اىل موافقة
ا إلدارة التي ينتمي اليها هذا املوظف.
• املادة :79

 .1مع مراعاة أ�حكام املادة  43من هذا القانون ،تبد أ� عمليات االقرتاع يف كل لبنان يف ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا وتنتهي يف ال�ساعة التا�سعة ع�شرة
وت�ستمر يوم ًا واحد ًا فقط يكون دائم ًا يوم أ�حد.
 .2تنظم الوزارة لكل دائرة انتخابية ،عملية اقرتاع مركزية خم�ص�صة للموظفني املنتدبني إلدارة أالقالم ،وذلك قبل اليوم املحدد لالنتخابات ت�شمل جميع
الدوائر .تقفل ال�صناديق العائدة ألقالم املوظفني بعد احت�ساب عدد أالوراق التي يت�ضمنها كل �صندوق ،وتر�سل مقفلة اىل جلنة القيد املخت�صة لي�صار اىل
فرزها من قبل جلنة القيد و�ضم نتائجها اىل نتائج باقي ال�صناديق يف نهاية عملية االقرتاع يوم أالحد ،وتراعى يف هذه العملية القواعد املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون .حتفظ �صناديق االقرتاع اخلا�صة باملوظفني بني يوم اقرتاعهم و�ساعة ت�سليمها اىل جلنة القيد املخت�صة ،لدى م�صرف لبنان مبوجب حما�ضر
ا�ستالم وت�سليم وفق ًا أ
لل�صول.
• املادة :80

 .1ت�صدر الوزارة ا�ستناد ًا اىل القوائم االنتخابية ،لوائح �شطب ،تعتمد يف جميع أ�قالم االقرتاع على أالرا�ضي اللبنانية وخارجها .تت�ضمن كل الئحة �شطب،
با إل�ضافة اىل املعلومات الواردة يف القائمة االنتخابية ،رقم بطاقة الهوية ورقم جواز ال�سفر وكذلك ثالث خانات تخ�ص�ص أالوىل لتوقيع الناخب ،والثانية
لتوقيع ع�ضو القلم املكلف بالتثبت من االقرتاع ،والثالثة للمالحظات التي ميكن ان ترافق عملية االقرتاع.
 .2تكون جميع أ�وراق الئحة ال�شطب العائدة لكل قلم مرتبطة بع�ضها ببع�ض ومرقمة وم ؤ��شر ًا عليها بختم الوزارة.
 .3ال يجوز ألحد ان يقرتع اال اذا كان ا�سمه مقيد ًا يف الئحة ال�شطب العائدة للقلم ،او إ�ذا كان قد ا�ستح�صل من جلنة القيد املخت�صة على قرار بقيد
ا�سمه.
• املادة :81

 .1يت أ�لف كل قلم اقرتاع من هيئة مكونة من رئي�س القلم والكاتب و أ�ربعة معاونني امل�شار اليهم يف هذا القانون .وللمحافظ او القائمقام كل يف نطاقه،
عند االقت�ضاء ،أ�ن يعني م�ساعدين احتياطيني.
 .2يتوجب على رئي�س القلم ون�صف عدد املعاونني على أالقل ان يكونوا حا�ضرين طوال مدة أالعمال االنتخابية.
• املادة :82
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 .1يحق لكل مر�شح او الئحة ،ان ينتدب له او تنتدب لها ناخب ًا من الدائرة االنتخابية لدخول قلم االقرتاع مبعدل مندوب واحد لقلم اقرتاع واحد .كما
يحق له او لها ان يختار او تختار مندوبني متجولني لدخول جميع أالقالم يف الدائرة من بني الناخبني يف هذه أالخرية وذلك مبعدل مندوب واحد لكل ثالثة
مراكز اقرتاع.
أ
أ
أ
 .2يحق للمراقبني املعتمدين من قبل الوزارة وفق ًا لحكام هذا القانون ان يدخلوا ،يف �ي وقت ،اىل �قالم االقرتاع ملراقبة جمريات العملية االنتخابية.
• املادة :83

ت ؤ�من القوى أالمنية حفظ النظام على مداخل مراكز االقرتاع ويف حميطها ،ومينع أ�ي ن�شاط انتخابي او دعائي وال �سيما مكربات ال�صوت واملو�سيقى
ال�صاخبة أ
والعالم احلزبية واملواكب ال�سيارة �ضمن دائرة قطرها مئتي مرت يف املحيط املبا�شر ملراكز االقرتاع.
• املادة :84

 .1تقوم الوزارة بتزويد أ�قالم االقرتاع مبا تقت�ضيه العملية االنتخابية من لوازم وقرطا�سية ،كما تقوم بتزويد كل قلم ب�صندوق اقرتاع واحد م�صنوع من
مادة �صلبة �شفافة ذات فتحة واحدة.
أ
 .2يكون لكل قلم اقرتاع معزل واحد او �كرث ،وفق املوا�صفات التي حتددها الوزارة.
 .3مينع إ�جراء اية عملية انتخابية بدون وجود املعزل حتت طائلة بطالن العملية يف القلم املعني.
• املادة :85

 .1قبل ال�شروع بعملية االقرتاع ،يفتح رئي�س القلم ال�صندوق ويت أ�كد مع هيئة القلم واملندوبني من انه فارغ ،ثم يقفله إ�قفا ًال حمكم ًا حتت إ��شراف أ�كرب
املعاونني �سناً.
 .2طيلة أالعمال االنتخابية ،تن�شر على مدخل كل قلم اقرتاع ن�سخة ر�سمية عن لوائح القائمة االنتخابية العائدة له ،ون�سخة عن قرار الوزارة القا�ضي
ب إ�ن�شاء القلم وحتديده .وتو�ضع ن�سخة عن قانون االنتخاب والئحة ب أ��سماء مندوبني املر�شحني على طاولة يف غرفة القلم حيث ميكن للناخبني وللمر�شحني
وملندوبي ه ؤ�الء ان يطلعوا عليها.
أ
 .3تزال من داخل كل قلم ،قبل بدء العمليات االنتخابية وحتى نهايتها ،كل �صورة او رمز او كتابة او �شعار من �ي نوع كان وذلك على م�س ؤ�ولية رئي�س
القلم.
• املادة :86

 .1يجري االقرتاع بوا�سطة أ�وراق ر�سمية ت�ضعها م�سبق ًا الوزارة بالن�سبة لكل دائرة انتخابية على حدة وتكون متوفرة فقط يف قلم االقرتاع اعتبار ًا من
ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً.
أ
 .2تت�ضمن ورقة االقرتاع ��سماء جميع مر�شحي الدائرة مع �صورة �شم�سية اىل جانب ا�سم كل منهم كما تت�ضمن البيانات واملوا�صفات التي حتددها
الوزارة بقرارات ت�صدر عنها.
 .3يقرتع الناخب بهذه أالوراق الر�سمية ح�صر ًا دون �سواها وال يجوز له ا�ستعمال اية أ�وراق اخرى ألجل ممار�سة حق االقرتاع.
 .4يتم ترتيب املقاعد املوزعة على الطوائف يف ورقة االقرتاع ،عمودياً ،باال�ستناد اىل عدد امل�سجلني من كل طائفة يف القوائم االنتخابية.
 .5ميكن للمر�شحني االن�ضواء يف لوائح يتم تبليغها ر�سمي ًا اىل الوزارة عرب ت�صريح م�صدق لدى كاتب العدل وذلك قبل ثالثني يوم ًا على االقل من املوعد
املحدد إلجراء االنتخابات .يت�ضمن الت�صريح ،إ�لزامياً:
ـ ا�سم الالئحة.
ـ أال�سماء الثالثية للمر�شحني املن�ضوين فيها مع حتديد مقعد كل منهم.
 .6يراعى يف ترتيب ادراج اللوائح على ورقة االقرتاع تاريخ وتوقيت ت�سجيل الالئحة لدى الوزارة.
أ�ما املر�شحون املنفردون فيتم إ�دراج أ��سمائهم على ورقة االقرتاع الر�سمية بعد اللوائح االنتخابية مبا�شرة وفق ًا لتاريخ وتوقيت ت�سجيل كل منهم لدى
الوزارة.
أ
تطبيق ًا لحكام هذه املادة ،ت�صدر وزارة الداخلية والبلديات تعليمات خا�صة ت�ضمنها مناذج و إ�ر�شادات عند االقت�ضاء.
• املادة :87

1ـ عند دخول الناخب اىل قلم االقرتاع ،يقوم رئي�س القلم بالتثبت من هويته ا�ستناد ًا اىل بطاقة هويته او جواز �سفره اللبناين العادي ال�صالح .وعند
وجود اختالف مادي يف الوقوعات بني بطاقة الهوية او جواز ال�سفر من جهة ولوائح ال�شطب من جهة اخرى يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز ال�سفر.
2ـ بعد تثبت هيئة القلم من ان ا�سم الناخب وارد يف لوائح ال�شطب العائدة للقلم ،يزود رئي�س القلم الناخب بورقة االقرتاع الر�سمية املمهورة باخلامت
الر�سمي بعد توقيع رئي�س القلم عليها.
3ـ يطلب رئي�س القلم اىل الناخب التوجه إ�لزامي ًا اىل وراء املعزل ليختار أ��سماء املر�شحني الذين يريد انتخابهم من بني أال�سماء الواردة على ورقة االقرتاع
الر�سمية وذلك حتت طائلة منعه من االقرتاع.
• املادة :88

يحق لكل ناخب ان يقرتع لعدد من املر�شحني ي�ساوي عدد املقاعد املخ�ص�صة لكل دائرة ،وفق ًا للتوزيع الطائفي العائد لها.
ي�ضع الناخب عالمة  Xاىل جانب ا�سماء املر�شحني الذين يريد انتخابهم ،مع مراعاة توزيع عدد املقاعد يف الدائرة وفق ًا للتوزيع الطائفي فيها.

• املادة :89
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1ـ يطوي الناخب ورقة االقرتاع التي يكون قد اختارها ،ثم يتقدم من هيئة القلم ويبني لرئي�سها أ�نه ال يحمل �سوى ورقة اقرتاع واحدة ،فيتحقق رئي�س
القلم من ذلك من دون ان مي�س الورقة او يرى م�ضمونها ثم ي أ�ذن له ب أ�ن ي�ضع بيده الورقة يف �صندوق االقرتاع.
2ـ على رئي�س القلم ان يت أ�كد من ان الناخب قد اختلى بنف�سه يف املعزل.
3ـ يثبت اقرتاع الناخب بتوقيعه على لوائح ال�شطب وبدمغ ابهامه بحرب خا�ص توفره الوزارة جلميع أالقالم يكون من النوع الذي ال يزول اال بعد اربع
وع�شرين �ساعة على أالقل ،ومينع اي ناخب يكون حام ًال هذا احلرب على ا�صبعه من االقرتاع جمدداً.
• املادة :90

ال يحق للناخب ان يوكل غريه مبمار�سة حق االقرتاع ،اال انه يحق للناخب امل�صاب ب إ�عاقة ج�سدية جتعله عاجز ًا عن ممار�سة حقه يف االقرتاع ان ي�ستعني
بناخب �آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك حتت إ��شراف هيئة القلم .وي�شار اىل هذه الواقعة يف اخلانة املخ�ص�صة للمالحظات يف لوائح ال�شطب .حتدد دقائق
تطبيق هذه املادة بتعميم ي�صدر عن الوزارة.
• املادة :91

ت أ�خذ الوزارة باالعتبار حاجات أال�شخا�ص املعوقني عند تنظيم العمليات االنتخابية ،وت�سهل لهم ا إلجراءات التي ت�سمح لهم مبمار�سة حقهم باالقرتاع
من دون عقبات.ت�ضع الوزارة دقائق تطبيق هذه املادة بعد ا�ستطالع ر أ�ي جمعيات املعوقني وجمعيات اخلدمات املن�صو�ص عنها يف قانون حقوق املعوقني
رقم  220تاريخ .2000/5/29
• املادة :92

يعلن رئي�س القلم ختام عملية االقرتاع بحلول ال�ساعة ال�سابعة م�ساء ،ما مل يكن ثمة ناخبون حا�ضرون يف باحة قلم االقرتاع مل يدلوا ب�صوتهم بعد،
حينئذ ي�صار اىل متديد املدة حلني متكينهم من االقرتاع وي�شار اىل هذه الواقعة يف املح�ضر.
الف�صل الثامن :يف أ�عمال الفرز و�إعالن النتائج
• املادة :93

بعد ختام عملية االقرتاع ،يقفل باب االقرتاع وال ي�سمح بالبقاء داخل القلم اال لهيئة القلم ومندوبي املر�شحني الثابتني و /أ�و املتجولني واملراقبني
املعتمدين.
يفتح �صندوق االقرتاع وحت�صى أالوراق التي يت�ضمنها ،ف إ�ذا كان عددها يزيد او ينق�ص عن عدد أال�سماء امل�شطوبة يف لوائح ال�شطب ،ي�شار اىل ذلك يف
املح�ضر.
أ
أ
يفتح الرئي�س او م�ساعده كل ورقة اقرتاع على حدة ،يقر� ب�صوت عال اال�سم او ال�سماء التي مت االقرتاع لها من قبل الناخبني ،وذلك حتت الرقابة الفعلية
للمر�شحني او مندوبيهم واملراقبني املعتمدين يف حال وجودهم.
• املادة :94

على الوزارة ان جتهز أ�قالم االقرتاع بكامريات خا�صة و أ�جهزة تلفزيونية بحيث يتم ت�سليط جهاز الكامريا على ورقة االقرتاع ب�شكل ي�سمح بظهور
م�ضمونها على �شا�شة التلفزيون ،مما يتيح ألع�ضاء هيئة قلم االقرتاع ومندوبي املر�شحني واملراقبني املعتمدين ،من االطالع ب�سهولة على أال�سماء الواردة
فيها أ�ثناء عملية فرز أال�صوات.
• املادة :95

إ�ذا ا�شتملت إ�حدى أ�وراق االقرتاع على عدد من املر�شحني الذين مت االقرتاع لهم ،يزيد على عدد النواب املطلوب انتخابهم ،ف إ�ن أ��سماء املر�شحني املذكورين
قبل ا آلخرين من كل طائفة هي دون �سواها التي يعتد بها عند فرز أال�صوات .وتتم قراءة ورقة االقرتاع عمودياً ،من أالعلى اىل أال�سفل اوالً ،وافقي ًا من اليمني
اىل الي�سار ثانياً.
• املادة :96

تعترب باطلة كل ورقة غري ورقة االقرتاع الر�سمية املمهورة بخامت الوزارة واملوقعة من رئي�س القلم .يتوىل رئي�س القلم و�ضع هذه أالوراق �ضمن رزمة
خا�صة وي�شري اىل ذلك يف املح�ضر.
• املادة :97

يعلن الرئي�س على اثر فرز أال�صوات نتيجة االقرتاع امل ؤ�قتة ،ويل�صق فور ًا ا إلعالن الذي يت�ضمن النتيجة هذه على باب قلم االقرتاع ،ويعطي كل من
املر�شحني او مندوبيهم بناء لطلبهم �صورة طبق أال�صل عن هذا ا إلعالن.
• املادة :98

عندما تعلن النتيجة امل ؤ�قتة لالقرتاع يف القلم ،ينظم رئي�س القلم حم�ضر ًا أ
بالعمال على ن�سختني ،يوقع اع�ضاء هيئة القلم جميع �صفحاتها.
على رئي�س القلم ان ي�ضع يف ملف خا�ص لوائح ال�شطب التي وقّ ع عليها الناخبون ،وجميع أ�وراق االقرتاع ،وحم�ضر أالعمال املذكور �سابقاً ،وورقة فرز
أ��صوات املر�شحني.
أ
أ
يختم هذا املغلف بال�شمع الحمر وينقله رئي�س القلم وم�ساعده اىل مركز جلنة القيد مبواكبة �منية حيث ي�صار اىل ت�سليمه مع امل�ستندات التي يت�ضمنها
اىل رئي�س جلنة القيد او من ينتدبه فتتوىل فتحه فيما بعد بح�ضور ممثلي املر�شحني.
ويعترب رئي�س القلم وم�ساعده م�س ؤ�ولني إ�ذا و�صل املغلف مفتوحاً.
• املادة :99
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تقوم جلان القيد بدرا�سة املحا�ضر وامل�ستندات وتتخذ القرارات الالزمة ب� أش�نها وتعلن أالرقام الواردة يف كل حم�ضر على م�سمع احلا�ضرين (مر�شحني
او مندوبيهم) ،كما تتوىل التحقق من عدد أال�صوات التي نالها كل مر�شح وجمعها وترفع نتيجة جمع أال�صوات وفق ًا للجداول واملحا�ضر التي تنظمها على
ن�سختني بعد توقيعها من قبل جميع أ�ع�ضائها اىل جلنة القيد العليا يف الدائرة االنتخابية.
ت�سمي املديرية العامة لل� ؤ
ش�ون ال�سيا�سية والالجئني يف وزارة الداخلية والبلديات موظف ًا ال�ستالم حما�ضر أالقالم وامل�ستندات املرفقة بها تباعاً ،بعد انتهاء
جلنة القيد من عملها يف كل مغلف ،ويوقع املوظف املذكور على بيان ا�ستالم كل مغلف وم�ستنداته ،كما ي�سلم ن�سخة موقعة عن اجلدول واملح�ضر املنظمني
من قبلها.
• املادة :100

تتلقى جلنة القيد العليا يف الدائرة االنتخابية النتائج املرفوعة إ�ليها من جلان القيد يف الدائرة مع جداول النتائج امللحقة بها.
تقوم جلنة القيد العليا بالتدقيق يف هذه امل�ستندات ويعود لها ت�صحيح أالخطاء املادية واحل�سابية يف حال وجودها وت�صحح النتيجة على �ضوء ذلك.
بالرقام أ
ثم تتوىل جمع أال�صوات الواردة يف هذه اجلداول وتدون النتيجة النهائية يف الدائرة االنتخابية على اجلدول النهائي أ
والحرف ومع تفقيطها،
وتوقع على املح�ضر وعلى اجلدول العام النهائي بكامل أ�ع�ضائها.
تعلن عندئذ ،أ�مام املر�شحني او مندوبيهم ،النتائج النهائية التي نالها كل مر�شح.
• املادة :101

ت�سلم جلنة القيد العليا املحافظ او القائمقام ،كل فيما خ�صه املح�ضر النهائي واجلدول العام للنتائج وتنظم حم�ضر ًا بالت�سلم والت�سليم يوقعه املحافظ او
القائمقام و أ�حد أ�ع�ضاء جلنة القيد العليا الذي ي�سميه رئي�س اللجنة.
تر�سل النتائج مع املح�ضر النهائي واجلدول العام امللحق به فور ًا اىل وزارة الداخلية والبلديات التي تتوىل إ�عالن النتائج النهائية الر�سمية
و أ��سماء املر�شحني الفائزين ،ويبلغ الوزير هذه النتيجة فور ًا اىل رئي�س جمل�س النواب واىل رئي�س املجل�س الد�ستوري.
حتفظ لدى م�صرف لبنان ،ب�صورة �سرية ،أ�وراق االقرتاع الر�سمية �ضمن رزم ت�شري اىل أالقالم الواردة منها ،وذلك ملدة �سنة من تاريخ إ�عالن النتائج ،ثم
تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات مبوجب حم�ضر وفق أال�صول ما مل ميكن املجل�س الد�ستوري قد طلبها يف معر�ض طعن مقدم اليه.
الف�صل التا�سع :يف عدم جواز اجلمع بني ع�ضوية
املجل�س النيابي وبع�ض الن�شاطات ا ألخرى
• املادة :102

 .1ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س النواب ورئا�سة او ع�ضوية جمل�س إ�دارة اية م ؤ��س�سة عامة او اية م ؤ��س�سة من م ؤ��س�سات احلق العام او وظيفة
يف ادارة عامة او م ؤ��س�سة عامة او بلدية او احتاد بلديات او �شركة ذات امتياز او �شركة اقت�صاد خمتلط او �شركة ذات ر أ��سمال عام .كما ال يجوز اجلمع
بني ع�ضوية جمل�س النواب واية وظيفة دينية يتقا�ضى �صاحبها راتب ًا او تعوي�ض ًا ما من خزينة الدولة .كل من ينتخب نائب ًا من ه ؤ�الء يعترب منف�ص ًال حكم ًا
من وظيفته اذا مل يبلغ رف�ضه ع�ضوية جمل�س النواب خالل �شهر يلي إ�عالن نتيجة انتخابه.
 .2ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س النواب والوكالة القانونية عن الدولة او إ�حدى م�صاحلها او م ؤ��س�ساتها العامة او عن البلديات او احتاد البلديات
او أ�ي من امل ؤ��س�سات او ال�شركات املذكورة يف الفقرة أالوىل من هذه املادة .كل من ينتخب نائب ًا من ه ؤ�الء الوكالء تعترب وكالته �ساقطة حكماً.
• املادة :103

ال يجوز ان يعطى احتكار او امتياز او التزام لنائب او ألحد اقاربه حتى الدرجة الثانية.
الف�صل العا�شر :يف اقرتاع اللبنانيني غري املقيمني
على ا ألرا�ضي اللبنانية
• املادة :104

يحق لكل لبناين غري مقيم على أالرا�ضي اللبنانية ان ميار�س حق االقرتاع يف ال�سفارات والقن�صليات اللبنانية وفق ًا ألحكام هذا القانون �شرط ان يكون
ا�سمه وارد ًا يف القوائم االنتخابية وان ال يكون ثمة مانع قانوين يحول دون حقه يف االقرتاع.
• املادة :105

تطبق على عملية اقرتاع اللبنانيني غري املقيمني على أالرا�ضي اللبنانية أالحكام العامة التي ترعى اقرتاع اللبنانيني املقيمني يف لبنان وغري املخالفة
ّ
ألحكام هذا الف�صل.
• املادة :106

فور �صدور هذا القانون ،تدعو وزارة اخلارجية واملغرتبني بوا�سطة ال�سفارات والقن�صليات اللبنانية يف اخلارج ،بالطرق التي تراها منا�سبة ،اللبنانيني
للعالن عن رغبتهم باالقرتاع يف اخلارج وذلك بت�سجيل أ��سمائهم بح�ضورهم ال�شخ�صي او مبوجب كتاب موقع
الذين تتوفر فيهم �شروط املادة ـ أ�عاله إ
ومثبت وفق ًا أ
لل�صول ،يف ال�سفارة او القن�صلية التي يختارونها مع كافة املعلومات املطلوبة املتعلقة بهويتهم ورقم �سجلهم.
أ
يجب ان ال تتجاوز املهلة املعطاة للت�سجيل  31كانون الول من ال�سنة التي ت�سبق موعد االنتخابات النيابية ،ي�سقط بعدها حق االقرتاع يف اخلارج
يف االنتخابات النيابية التالية.
• املادة :107

تر�سل ال�سفارات والقن�صليات املعنية ،تباع ًا ويف نهاية كل أ��سبوع ،اىل وزارة الداخلية والبلديات بوا�سطة وزارة اخلارجية واملغرتبني ،أ��سماء أال�شخا�ص
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الذين �سجلوا أ��سماءهم لديها.
تقوم الدوائر املخت�صة يف وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود اال�سم يف القوائم االنتخابية وتنظم ،بعد انتهاء املهلة املعطاة للت�سجيل ،قوائم
انتخابية م�ستقلة لكل �سفارة او قن�صلية ب أ��سماء الذين تتوفر فيهم ال�شروط القانونية ،موزعة ح�سب الدوائر االنتخابية ،على ان ال يقل عدد امل�سجلني
يف الدائرة االنتخابية الواحدة عن  250ناخباً ،وت�ضع إ��شارة حتول دون إ�مكانهم االقرتاع يف حمل إ�قامتهم أال�صلي.
• املادة :108

تر�سل وزارة الداخلية والبلديات ،بوا�سطة وزارة اخلارجية واملغرتبني ،القوائم االنتخابية امل�ستقلة اىل كل من ال�سفارات والقن�صليات املعنية التي يعود
لها ،ح�سب عدد املقرتعني الذين يحق لهم ممار�سة حق االقرتاع لديها ،اعداد قلم لالقرتاع ،او اكرث من قلم واحد يف حال جتاوز عدد امل�سجلني يف الدائرة
أالربعماية ،وذلك يف مركز ال�سفارة او القن�صلية او يف أ�ي مركز �آخر منا�سب.
• املادة :109

يعني ال�سفري او القن�صل ،بالتن�سيق مع وزارة الداخلية والبلديات بوا�سطة وزارة اخلارجية ،هيئة كل قلم على ان ال تقل عن رئي�س وكاتب من بني
املوظفني العاملني يف ال�سفارة او القن�صلية ،او من خارجهم عند ال�ضرورة ،ويحدد �صالحيات كل منهم.
ال ي�شرتط وجود مندوبني عن املر�شحني خالل إ�جراءات االقرتاع والفرز و إ�عالن النتائج.
• املادة :110

م�صمغة غري �شفافة
يجري االقرتاع يف اخلارج قبل خم�سة أ�يام من املوعد املعني لالنتخابات يف لبنان ،ح�سب الدوائر االنتخابية املعنية ،بوا�سطة ظروف
ّ
من منوذج واحد تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخامتها.
تفتتح �صناديق االقرتاع من ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا وحتى ال�ساعة العا�شرة ليالً.
يوقع رئي�س القلم الظرف وي�سلمه اىل الناخب بعد ان يتحقق من هويته وورود ا�سمه على القائمة االنتخابية.
يقرتع الناخب بوا�سطة بطاقة الهوية اللبنانية او جواز �سفره اللبناين العادي ال�صالح.
يلزم الناخب بدخول املعزل وي�ضع يف الظرف ورقة واحدة ت�شتمل على أ��سماء املر�شحني الذين يريد انتخابهم وي�ضع بيده الظرف يف �صندوق االقرتاع.
يثبت اقرتاع الناخب بتوقيعه او بو�ضع ب�صمته وتوقيع أ�حد أ�ع�ضاء قلم االقرتاع بجانب ا�سمه على الئحة ال�شطب اخلا�صة بكل عملية انتخابية.
• املادة :111

بعد ختام عملية االقرتاع يفتح �صندوق او �صناديق االقرتاع بح�ضور ال�سفري او القن�صل �شخ�صي ًا او من ينتدبانه يف حال تعذر ح�ضورهما أل�سباب قاهرة.
ويتم إ�ح�صاء الظروف وفرز أ�وراق االقرتاع بح�ضور هيئة القلم.
• املادة :112

ينظم حم�ضر بالعملية االنتخابية مع بيان بعدد أال�صوات التي نالها كل مر�شح ويوقع من قبل ال�سفري والقن�صل وتل�صق النتائج على باب قلم االقرتاع.
بعد إ�عالن النتيجة على ال�صورة املبينة أ�عاله ،حترق جميع أالوراق والظروف ما خال أ�وراق االقرتاع التي اعتربت باطلة الحتوائها على عالمات تعريف او على
عبارات مهينة او على ا�سمي مر�شحني مت�شابهني ال ميكن التمييز بينهما.
• املادة :113

ي�ضع رئي�س القلم يف مغلف قوائم ال�شطب التي وقّ ع عليها الناخبون و أ�وراق االقرتاع التي اعتربت باطلة والظروف العائدة لها وحم�ضر العملية االنتخابية
وير�سل اىل جلان القيد املعنية يف لبنان بوا�سطة وزارة اخلارجية واملغرتبني ب أ��سرع و�سائل
وورقة فرز أ��صوات املر�شحنيُ .يختم املغلف بال�شمع أالحمر ُ
االت�صال املمكنة.
• املادة :114

تعمد الوزارات املعنية اىل اتخاذ ا إلجراءات الالزمة فور �صدور هذا القانون لتطبيق �آلية اقرتاع املقيمني خارج لبنان ،على ان تنفذ خالل االنتخابات العامة
النيابية التي تلي انتخابات عام  2009كحد أ�ق�صى.
أ
الف�صل احلادي ع�شر� :حكام ختامية
• املادة :115

يف احلاالت التي مل يحدد هذا القانون دقائق تطبيق أ�حكامه ،تعطى وزارة الداخلية والبلديات �صالحية حتديد هذه الدقائق.
• املادة :116

تلغى جميع الن�صو�ص املخالفة ألحكام هذا القانون او التي ال تتفق مع م�ضمونه ال �سيما القانون رقم  171ال�صادر بتاريخ .2000/1/6
• المادة :117
يعمل بهذا القانون فور ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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