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  :أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
  
  

  الفصل األول
  تخابيةاإلقتراع وعدد النواب والدوائر االنفي نظام  

  
  

  : المادة األولى
ة وعشري      ة وثماني واب من ماي ى         يتألف مجلس الن ون عل ع سنوات، ينتخب تهم أرب دة والي ن عضوًا تكون م

  . أساس النظام األآثري، ويكون اإلقتراع عامًا وسريًا وعلى درجة واحدة
  

  : 2 المادة
يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر االنتخابية وفق الجدول المرفق بهذا  – أ

  .اعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءًا ال يتجزأ من هذا القانونالقانون ويتم الترشيح لهذه المق
  .يقترع جميع الناخبين في الدائرة االنتخابية على اختالف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة – ب
  

  الفصل الثاني
  .في من يجوز له أن يكون ناخبًا أو مرشحًا 

  
   :3المادة 

ة في الدستور سواًء أآان مقيمًا أم غير مقيم على األراضي لكل لبناني أو لبنانية أآمل السن المحدد
  .اللبنانية، أن يمارس حق االقتراع

  
  
  
  :4 المادة

  : حق االقتراعممارسة من  حرمُي
  .األشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية - 1
 .األشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدًا من الرتب والوظائف العمومية - 2
 .وا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا األجلاألشخاص الذين حرم - 3
 .األشخاص الذين حكم عليهم بجناية - 4
ة  - 5 ائنة اآلتي نح الش يهم بإحدى الج م عل ذين حك ال، إصدار شك دون : األشخاص ال رقة، االحتي الس

ر،       ل، التزوي اب، التهوي ة، االغتص ين الكاذب وة، اليم تالس، الرش ان، االخ وء اإلئتم ة، س مؤون
اب    ي الب ا ف ة المنصوص عليه األخالق العام ة ب رائم المخل زور، الج هادة ال زور، ش تعمال الم اس

 .المواد المخدرة وصناعتها واالتجار بها قوبات، الجرائم المتعلقة بزراعةالسابع من قانون الع



 

 .األشخاص المحجور عليهم قضائيًا طيلة مدة هذا الحجر - 6
ذين ُأ - 7 ن إاألشخاص ال هم إحتياليعل ذين ًا، أو فالس ات المنصوص عليال يهم بالعقوب م عل ي حك ا ف ه

 .من قانون العقوبات 698الى  689المواد من 
ى   329من كم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ُحاألشخاص الذين  - 8 انون    334ال من ق

 .العقوبات
  .عادة اعتبارهمال يستعيد االشخاص المبينون أعاله حق االقتراع إال بعد إ

  
   :5 مادةال

و ال يطبق  هذا  .ال يجوز للمجنس أن يقترع إال بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه
 59رقم  إضافة بموجب قانون التعديل. ( النص على المرأة االجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني

  .)30/12/2008ريخ تا 59الجريدة الرسمية عدد  – 2008آانون االول  27بتاريخ الصادر 
  
  : 6المادة

وى م من ق  غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أآانوا من الجيش أ  ال يشترك في االقتراع العسكريون 
  .من الدولة والضابطة الجمرآية ومن هم في حكمهماالمن الداخلي واالمن العام وأ

  
   :7المادة

  .ن يترشح لالنتخابات النيابيةالحق بأ امسة والعشرين من العمرأتم الخأو لبنانية لكل لبناني 
  

  
  
  

  :8المادة 
ه   ًا بحقوق اخبين، متمتع ة الن ي قائم دًا ف ًا مقي ان لبناني واب إال من آ ال يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الن

ى صدور      لبنانيًا المدنية والسياسية، متعلمًا، وال يجوز أن يترشح المجنس  إال بعد انقضاء عشر سنوات عل
  .مرسوم تجنيسه

  
  :9المادة

ال يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختالف الرتب سواء أآانوا من الجيش أم من   
م   قوى األمن الداخلي واألمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمرآية ومن هم في حكمهم، غير أنه يجوز له

  .بل تاريخ اإلنتخاب بستة أشهرأن يترشحوا إذا آانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم ق
  

  :10المادة 
امهم أو وظائفهم،           – 1 امهم بمه دة قي اه، أن يترشحوا خالل م ذآورين أدن وخالل   ال يجوز لألشخاص الم

  :المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقاالتهم وفقًا لما يأتي
ان  –أ  واًء أآ اتهم س اتهم ودرج ف فئ ى مختل الي أو القضاة عل دلي أو اإلداري أو الم ي القضاء الع وا ف

ام      الالشرعي أو المذهبي أو الروحي، إال إذا تقدموا باستقا ًا ألحك تهم، وفق ًا عن وظيف تهم وانقطعوا فعلي
  .قانون القضاء العدلي

تهم  الموظفون من الفئتين األولى والثانية، إال إذا تقدموا باستقاال –ب  ل   تهم وانقطعوا فعليًا عن وظيف قب
  .ستة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء والية المجلس النيابي

رآات    –ج  ة وش ات العام ة والهيئ ات العام ي المؤسس ون ف الس اإلدارة المتفرغ اء وأعضاء مج رؤس
امون، إال إذا         المختلط االقتصاد  ديروها الع ام وم ام ومؤسسات الحق الع والشرآات ذات الرأسمال الع



 

تقاال دموا باس ة     تهم واتق اء والي اريخ انته ن ت ل م ى األق هر عل تة أش ل س امهم قب ن مه ًا ع وا فعلي نقطع
  .المجلس النيابي

ة    –د  اد   في مراآز المحافظات ومراآز األقضية      رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدي ورؤساء اتح
ًا عن مه    الالبلديات، إال إذا تقدموا باستقا وا فعلي ل سنتين   تهم وفقًا ألحكام قانون البلديات وانقطع امهم قب

ابي  ة المجلس الني اء والي اريخ انته ن ت ل م ى األق ل عل اء ، وقب واب رؤس اء ون اقي رؤس تة أشهر لب س
  .المجالس البلدية

  
  
  

 خالفًا ألي نص آخر تعتبر اإلستقالة لألسباب المذآورة أعاله مقبولة حكمًا من تاريخ تقديمها وانقطاع  – 2
  .فعليًا عن العمل أصحابها

ة   يستثنى  – 3 ة التعليمي ديها أو     مال  في من أحكام هذه المادة أفراد الهيئ ة أو المتفرغون ل ة اللبناني ك الجامع
  .ن معهاالمتعاقدو

  
  الفصل الثالث 

  حملة االنتخابيةفي االشراف على ال 
  

  :11المادة 
ة تسمّ   ة    هيئ «ى تنشأ هيئ ة اإلنتخابي ى الحمل ة في  » ة االشراف عل د باسم     المعروف ا بع ة «م تمارس   .»الهيئ

ة  ديات ويع   الهيئ ة والبل وزير الداخلي رتبط ب انون وت ذا الق ي ه ا ف ددة له ام المح يالمه م   رف ف د بإس ا بع م
ا متى يشاء،       ويحدد مقرها، الوزير على أعمال الهيئةيشرف . »الوزير« ه أن يحضر اجتماعاته ود ل ، ويع

  .فيترأس هذه االجتماعات دون أن يشارك في التصويت
  

  :12المادة 
  :تيعشرة أعضاء وفقًا لما يأالهيئة من تتألف 
ة    -  ين ثالث قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد في منصب القضاء شرفًا، يختار من ب

  .لهذه الهيئة رئيسًاسماء يرشحهم مجلس القضاء األعلى، أ
ار من            -  ة متقاعد في منصب القضاء شرفًا، يخت قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدول

 ).نائبًا للرئيس(ثالثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة  بين
ين               -  ار من ب وان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفًا، يخت ة في دي يس غرف قاض برتبة رئ

 ).عضوًا(ثالثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة 
ين ثالث  -  ن ب ار م امين يخت ابق للمح ب س ة   ةنقي حهم مجلس نقاب ابقين يرش اء س روت نقب امي بي مح

 ).عضوًا(
ين ثالث        -  ار من ب ة محامي طرابلس         ةنقيب سابق للمحامين يخت ابقين يرشحهم مجلس نقاب اء س نقب

 ).عضوًا(
وطني       -  س ال حهم المجل ماء يرش تة أس ين س ن ب اران م الن يخت الم واإلع ؤون اإلع ي ش ران ف خبي

 ). عضوان(لإلعالم 
ات   ثالثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات  -  ا    (مرتبطة باالنتخاب ه إدارته ا في بم

 ).أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها
  

ة   يتخذيعين األعضاء بمرسوم  من   انشهر أقصاها  في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير ضمن مهل
 .تاريخ صدور هذا القانون

  .و بعضهمض بعض صالحياته إلى أحد أعضائها أن يفّوويحق لرئيس الهيئة أ



 

  
  : 13لمادة ا

د ستة           وزراء، وتنتهي بع رار مجلس ال اًء لق نهم بن تبدأ والية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيي
  .أشهر من تاريخ إتمام االنتخابات النيابية العامة

ة حصول الشغور ويبلّ           ن الهيئ ة األمر    في حال شغور مرآز أحد األعضاء ألي سبب، تعل يس الهيئ غ رئ
  .ألخذ العلم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعيين البديل »لوزيرا«خالل أسبوع إلى 

ا التي جرى            ة ذاته م، بالطريق اريخ أخذ العل ًا من ت يعين العضو البديل خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم
  .فيها تعيين العضو األصيل وللمدة المتبقية من واليته

  
  :14المادة 

ذا      تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القوا ام ه ذًا ألحك ديها تنفي عد واألصول التي ترعى سير العمل ل
  .القانون، بمهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ إنشائها

  . يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه
  

   :15المادة 
س الن    وزارة أو مجل ة أو عضوية ال ة ورئاس ين عضوية الهيئ ع ب وز الجم ة أو عضوية ال يج واب، رئاس

اء     . مجلس بلدي ةمجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاس ى انته ة عل آما ال يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة آامل
ام سياسي أو           ولى أي منصب ع ة أو أن يت ة أو اإلختياري ة أو البلدي ات النيابي عضويته، أن يترشح لالنتخاب

  .إداري
  

   :16المادة 
ة           ال يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خ  ام الهيئ أي عمل أو نشاط يتعارض مع مه ام ب تهم، القي دة والي الل م

  .وحيادها
ة، بوجو   اء أي محاضرة  أو المشارآة      يلتزم الرئيس واألعضاء طوال فترة عمل الهيئ اع عن إلق ب االمتن

ان        ا آ أي تصريح مهم نهم عن االدالء ب في أي ندوة يكون موضوعها متعلقًا باالنتخابات، آما يمتنع  آل م
  .نوعه

ات المنصوص علي     تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في   ه الموجب انون، وف    حال مخالفت ذا الق ا في ه ًا  ه ق
  .قرار الهيئة  بمصادقة الوزيرألحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن 

  
   :17المادة 

اذ أي إجراء جزائ     ه، أو  ال يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد األعضاء أو اتخ ي بحق
التوقيف         رار ب اذ أي ق وز اتخ ا ال يج ة آم ي الهيئ ه ف ق بعمل ال تتعل ه ألفع دة واليت وال م ه ط بض علي الق

  .اإلحتياطي بحق أعضاء الهيئة ألفعال ال تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خال الجرم المشهود
ام    يقدم وزير العدل طلب اإلذن بالمالحقة أو اتخاذ اإلجراء القانوني المالئم ب ناًء على مذآرة من النائب الع

رر     ي تب ة الت ى خالصة األدل ه، وعل ه ومكان ان ارتكاب ل وزم وع الفع ى ن تمل عل ز تش ة التميي دى محكم ل
  .المالحقة واتخاذ اإلجراءات الجزائية الالزمة

  .يقدم طلب اإلذن بالمالحقة إلى الوزير
د اإلستماع إ         ه بع درس الطلب وبت ة أسبوع ل ي، دون أن يشتر    تدعى الهيئة في مهل ى العضو المعن ك في  ل

ة قرار   در الهيئ ويت، وتص وزير        التص ى ال ه ال ة وترفع ة مماثل ي مهل ة ف ة المطلق ة باألآثري ا بالمالحق ه
  .للمصادقة

  
   :18المادة 



 

ى       اًء عل وزراء بن يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضًا شهريًا مقطوعًا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس ال
  .اقتراح الوزير

  
   :19مادة ال

  :تتولى الهيئة المهام والصالحيات اآلتية
ي          - 1 ارآة ف ي المش ة ف موع، الراغب ي والمس روء والمرئ اص، والمق الم الخ ائل االع ات وس ي طلب تلق

 .االعالن االنتخابي المدفوع االجر وفقًا ألحكام هذا القانون
القوانين        - 2 ا ب ى اختالفه الم عل ائل االع حين ووس وائح والمرش د الل ة تقي ى    مراقب ي ترع ة الت واألنظم

 .المنافسة االنتخابية وفقًا ألحكام هذا القانون
 .ممارسة الرقابة على اإلنفاق االنتخابي وفقًا ألحكام هذا القانون  - 3
ة           - 4 ام العملي اريخ إتم ة شهر من ت وائح والمرشحين خالل مهل تسلم الكشوفات المالية العائدة لحمالت الل

 .االنتخابية والتدقيق فيها
ة، رئاسة مجلس    إعداد تق - 5 رير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى آل من رئاسة  الجمهوري

 .النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية
  : 20المادة 

ة ا  ى أ    يحق لهيئات المجتمع المدني ذات االختصاص مواآب ا عل ة مجرياته ات ومراقب ا   النتخاب وافر فيه ن تت
  :شروط اآلتية مجتمعةال

ربح،    أ -  وخى ال ية ال تت ر سياس ة غي ة لبناني ون الجمعي د ن تك ون ق ها وأن تك أودعت أوراق تأسيس
  .قبل ثالث سنوات على االقل من موعد تقديم الطلب صوًالأ

ة أ -  ا االداري ة أو طرف سياسي، وأن ال تضم في هيئته أي جه ر مرتبطة ب ون غي ي مرشح أن تك
 .لالنتخابات

نص نظأ -  نوات ن ي ي الس ي، ف ا االساس رتبط    امه داف ت ى أه ل، عل ى االق رة عل ثالث االخي ال
 .و بالتدريب على تلك الموضوعاتبالديمقراطية أو بحقوق االنسان أو باالنتخابات أو بالشفافية أ

بين إ  -  دد المنتس غ ع اً أن يبل ة وفق ى الجمعي ة أ  ل وائح المودع وًاللل مية ذات   ص ع الرس دى المراج ل
 .نتسب على االقل بتاريخ تقديم الطلبة ماص مئاالختص

ة أ -  اق شرف تضعه وزارة الداخلي ة ميث ا االداري زم هيئته ـ ن تلت د ب ا بع ي م ة ف ديات المعروف والبل
 .»الوزارة«

و ردة اليها وتدقق في تحقق الشروط أعاله، ويعود لها أن تقبل الطلب أتدرس الوزارة طلبات االعتماد الوا
ليات مواآبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها أصول وآ الوزارة تحددلطلب، ترفضه وفي حال قبول ا

 59لة بموجب قانون رقم معّد(  .موعد االنتخابات بشهر على االقلبقرارات تصدر عن الوزارة قبل 
  ). 30/12/2008تاريخ  59الرسمية عدد الجريدة  – 2008آانون االول  27الصادر بتاريخ 

 
وزارة أ ود لل ات ايع درس طلب ات الدولن ت ة إ لهيئ ات الرامي ة باالنتخاب ة المعني ة  ي ي مواآب ارآة ف ى المش ل

  .العملية االنتخابية وفقًا لشروط تحددها في حينه
  
  : 21المادة 

ة من األعضاء ال    تتخذ قرارات الهيئة باألآث ًا و  رية المطلق ا قانون ا للطعن أ   ذين يؤلفونه ام  تخضع قراراته م
ة أي     ة ثالث ى أ     مجلس شورى الدولة في مهل ا أو نشرها، عل اريخ إبالغه ا   ام من ت مجلس شورى   ن يبت به

  .يام من تاريخ تقديم المراجعةالدولة في مهلة ثالثة أ
  
   : 22المادة 

ن تؤلف القيام ببعض صالحياتها آما لها أ و بعضهمض بقرار منها أحد أعضائها أيجوز للهيئة أن تفّو
  .للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها لجانًا



 

  
  : 23دة الما

ا في أ   ء دايرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبًا من أصحاب االختصاص لمؤازرته
ا ب أ  . مهامه ة أن تطل ا للهيئ ا ب آم ق به ي االدارات       ن يلح املين ف وظفين الع ن الم دد م ة ع ورة مؤقت ص

اء عل   . والمؤسسات العامة ديات     يتم هذا االلحاق بقرار من الوزير المختص بن ة والبل ر الداخلي ى طلب وزي
  .وتحدد في هذا القرار مدة االلحاق

  .يخصص بناًء القتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة
  

  الفصل الرابع 
  عمال التحضيرية والقوائم االنتخابيةفي األ 

  
   :24المادة 
  .ر قائمة واحدةحد في غيأ يقيدوال  ًالزاميفي القوائم االنتخابية إالناخبين قيد يكون 
  
   :25المادة 

  .حكام هذا القانونأل ، وفقًانه يعاد النظر فيها دوريًاالقوائم االنتخابية دائمة، إال أ
  

   :26المادة 
ة بأ   حوال الشخصية، لكل دائرة انتضع المديرية العامة لأل ة ممكنن وائم انتخابي اً   تخابية، ق اخبين وفق  سماء الن

دائرة      نسماء جميع الناخبين الذيهذه القوائم أ ال الشخصية، وتتضمنلسجالت االحو دهم في ال دة قي بلغت م
دء إ االنتخابية سنة على االقل بت  ة، أي     اريخ ب القوائم االنتخابي دقيق ب ادة الت انون االول من   الخامس من   ع آ

  .آل سنة
  

  :27المادة 
ته، ورقم سجله آما هو وارد  سم والداإلسم الثالثي لكل ناخب وإ: زاميةتتضمن القوائم االنتخابية بصورة ال

ه  ه ومذهب اريخ والدت ه وت وال الشخصية وجنس ي سجالت االح ة خاصة  . ف ة خان ل قائم ي آ وتخصص ف
حيحاً        ود تص ى القي رأ عل ي تط ديالت الت اء، التع د االقتض ا، عن جل فيه ديًالأ تس تندها   و تب ر مس ع ذآ ، م

  .القانوني
اً   اخبين أ  تشطب حكم وائم الن ذي  من ق ر     نسماء االشخاص ال ة سنة وأآث م مئ اريخ والدته ى ت ال . مضى عل

ى ال  إ هعادة قيدهم بطلب من صاحب العالقة يتقدم بيحول هذا الشطب دون إ ة شهر من      وزارةل ضمن مهل
  .تاريخ نشر القوائم االنتخابية

   :28المادة 
  .نتخابيةضافات والشطوبات على القوائم االبتدوين اإل حوال الشخصية سنويًاتقوم المديرية العامة لأل

  
   :29المادة 

اطق أ ام النفوس في المن ر وأقس ى رؤساء دوائ نويًايتوجب عل لوا س ى إ ن يرس ة لألحوال مالل ة العام ديري
ية، انون االول  الشخص ن آ امس م ين الخ من أب ة تتض وائح أولي اني، ل انون الث ن آ امس م ماء والخ س

و  د    ااالشخاص المسجلين الذين تت ة للقي يهم الشروط القانوني ة    فر ف وائم االنتخابي سماء االشخاص   وأ ،في الق
ذين أُ    الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القو ذلك أسماء ال ة، وآ دهم   ائم االنتخابي أو همل قي

  .ي سبب آاناؤهم من سجالت االحوال الشخصية ألسمأو شطبت أتوفوا 
  

   :30المادة 



 

ة لألحوال الشخصية    ماللى ترسل إائرة السجل العدلي في آل محافظة أن يتوجب على د ة العام  سنوياً  ديري
يهم بجرائم     شخاص الئحة بأسماء األ  بين الخامس من آانون االول والخامس من آانون الثاني وم عل المحك

  .حكام هذا القانونأل ن تحول دون ممارستهم حق االقتراع وفقًامن شأنها أ
  

   :31المادة 
ة أ   ى  ن ترسل إ يتوجب على المحاآم العدلي ة لألحوال الشخصية    مالل ة العام ين الخامس من    سنوياً  ديري ، ب

انون االول وال  ة باأل   آ اني، الئح انون الث ن آ امس م ادرة ع  خ ة الص ام النهائي الس   حك ة لالف ا والمعلن نه
  .و الحجزاالحتيالي أ

  
   :32المادة 
رد   بتنقيح ا ديرية العامة لألحوال الشخصيةمالتقوم  ا ي ا لم ذآورة     إ لقوائم االنتخابية تبع ا من المراجع الم ليه

  .في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل االول من شباط من آل سنة
وفي  . خرى عمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أو ن فيه أسباب التنقيحتدّو خاصًا تتضمن آل قائمة حقًال

  .لنقلفي القيد ورقم السجل وتاريخ اسم المحلة إ لزاميًاذآر إحالة النقل، ُي
اريخ      ذا النفوس إ جل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيدال يعتد، أل  حصل خالل السنة التي تسبق ت

ويحق للزوجة االنتخاب إذا    .نقل القيد بسبب الزواج ختياريًاال يعتبر إ. بدء إعادة التدقيق بالقوائم االنتخابية
  .تّم نقل قيد نفوسها خالل السنة المذآورة أعاله

  
  

  :33المادة 
ن   باط م هر ش ن ش ل العاشر م ة لأل قب ة العام نة، ترسل المديري ل س خًاآ وال الشخصية نس وائم  ح عن الق

ات واأل   ز المحافظ ى مراآ ارين وإل ى المخت ديات وإل ى البل ة إل ة األولي ية االنتخابي ى وإقض فارات ل س
تلم المرسل إ  للتنقيح النها قنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيًالو يهم  ئي، على أن يس ل

ا   ين إقصى آي يدعوا الناخبالقوائم قبل العاشر من شباط آحد أهذه  وا بتنقيحه لى االطالع عليها، وآي يقوم
  .وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة

  
   :34المادة 
ذآ       وزارة بواسطة وسائل اإل التعلن  ة الم روءة، ضمن المهل ة والمسموعة والمق ادة   عالم المرئي ورة في الم

اخبين إ السابقة، عن جهوز القو ا    ائم االنتخابية، وتدعو الن ى االطالع عليه ة أ  . أو نسخها ل ذه الغاي ، يضاً وله
ة األ    وزارةيتوجب على ال وائم االنتخابي ى الشبكة         أن تنشر الق ى صفحتها عل ا، عل ة ذاته ة، ضمن المهل ولي

ى نسخ    ويحق ألي شخص أ  . امدمجة تتضمنه   قراصاً وتصدر أ ) Website(االلكترونية  ن يستحصل عل
  .وزارةالعنها لقاء ثمن تحدده 

  
   :35المادة 

ل ذي ق لك ارًامصلحة أ يح دم، اعتب نة، إ   ن يق ل س ن آ باط م ن ش ر م ن العاش د المختصة  م ة القي ى لجن ل
وائم       يرمي إ  المنصوص عليها في هذا القانون، طلبًا ه في الق ق ب ل يتعل ى تصحيح أي خل ة، آ   ل  أناالنتخابي

  .و أي سبب آخرهمال أو الخطأ المادي أيكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب اإل
ى أ لى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العيقدم استدعاء التصحيح إ ن يكون  اشر من آذار من السنة ذاتها عل

  .من أي رسم دلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفيًابالمستندات واأل مرفقًا
  

  :36ة الماد
د المخت    يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم االنتخابية أ ة القي سم  ضافة إ صة شطب أو إ  ن يطلب من لجن

   .للقانون غفل قيده في القائمة ذاتها خالفًاأو أ قيده أي شخص جرى



 

ي تنتهي        دة الشهر الت ك خالل م ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذل
  .العاشر من آذار من آل سنة في
  

  :37المادة 
ئم االنتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد اعداد القولدى إ ديرية العامة لألحوال الشخصيةمال تراعي

  .المنصوص عليها في هذا القانون
ار من السنة التي ذنة وتبقى نافذة حتى الثالثين من آذار من آل سائمة االنتخابية في الثالثين من آد القتجّم
  .تليها

يرسل وزير الداخلية و البلديات نسخة من القوائم االنتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة 
لالحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية و لالجئين العتمادها في اية انتخابات تجري 

الصادر  59رقم  التعديل قانون إضافة بموجب( . لتي تليهاآذار من السنة ا 30خالل المهلة التي تبدأ من 
  .)30/12/2008تاريخ  59الجريدة الرسمية عدد  – 2008آانون االول  27بتاريخ 

  
  :38ة الماد

، ومن أحد رؤساء    تتألف آل لجنة قيد من قاض عامل، رئيسًا. و اآثرأ تنشأ في آل دائرة انتخابية لجنة قيد
  .في الدائرة االنتخابية، ومن موظف من األحوال الشخصية عضوين عضاء مجالس البلدياتأو أ

  .آثر من موظفي االحوال الشخصية بقرار من الوزيريلحق بكل لجنة قيد موظف أو أ
  
  :39ة الماد

  :تتولى لجنة القيد المهمات االتية
وائم االنت      -1 ى الق ات التصحيح عل اً  النظر في طلب ة وفق انون وإ   أل خابي ذا الق ام ه رارات  صدار  حك الق

ة لألحوال الشخصية   بشأنها و  .، وإبالغها إلى أصحاب العالقة والمديرية العام رارات   تك ذه الق ن ه
ا المختصة المشار إ   مام لجقابلة لالستئناف أ ا في   نة القيد العلي انون،  ليه ذا الق ة خمسة   ض  ه من مهل

  .ميام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم آما يعفى المستأنف من توآيل محاأ
ال أ    يتلق  -2 د إقف ات بع رارات       نتائج االنتخاب راع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ الق الم االقت ق

أنها بة بش ام بالن  . المناس دول الع يم الج ع االصوات وتنظ ة جم ام بعملي م القي ل  ث ا آ ي ناله ة الت تيج
 .لى رؤساء لجان القيد العليا المختصةمرشح ورفعها إ

  
   :40المادة 

  .نتخابية لجنة قيد عليافي آل دائرة إتنشىء الوزارة 
د عل   ة قي ز أ      تتألف آل لجن ة التميي دى محكم ا من مستشار ل اً    ي تئناف، رئيس ة اس يس غرف ، ومن قاض   و رئ

رة النفوس       يس دائ يس قسم  أعامل، ومن مفتش من التفتيش المرآزي، عضوين، ومن رئ  أو موظف  و رئ
  .حوال الشخصية، مقررًافي المديرية العامة لأل

  
  
  

    :41المادة 
  .يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناًء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات

  
   :24المادة 

ا     القيد العليا النتائج المرفوعة إ تتلقى لجنة دة له ليها من لجان القيد في الدائرة االنتخابية مع المستندات العائ
  .وجداول النتائج الملحقة بها



 

ا تصحيح األ    تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في ه   ود له ابية    ذه المستندات ويع ة والحس في  فقط  خطاء المادي
  .حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك

  
   :34المادة 

اء    نيابيةتجري االنتخابات ال في يوم واحد لجميع الدوائر االنتخابية وذلك خالل الستين يومًا التي تسبق انته
ة ي يُ  والي ة الت تثناء الحال واب، باس س الن ات خالل  مجل ث تجري االنتخاب ذآور، حي ا المجلس الم حل فيه

  .الثالثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل
  

   :44المادة 
وم  ة بمرس ات الناخب دعى الهيئ ة    . ت ات الناخب اع الهيئ وم واجتم ذا المرس ر ه اريخ نش ين ت ة ب ون المهل وتك

  .قلعلى األ تسعين يومًا
  
   :54ادة الم
ي سبب آخر، طال النيابة أو ألببسبب الوفاة أو االستقالة أو إ  مقاعد مجلس النواب ذا شغر أي مقعد منإ

، ويعتبر المرآز شاغرًا من تاريخ تجري االنتخابات لملء المقعد الشاغر خالل شهرين من تاريخ الشغور
ال يصار . النيابة، في الجريدة الرسميةالوفاة أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري، القاضي بإبطال 

  .خيرة قبل انتهاء والية المجلسأشهر األذا حصل الشغور في الستة إلى انتخاب خلف إ
  

 تجري االنتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة االنتخابية العائد لها هذا المقعد،
   .رةوزاالالقتراع ضمن هذه الدائرة من قبل ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراآز ا

  
  

  .جل نيابة من حّل محلهز في انتخاب فرعي أن تتجاوز نيابة النائب الفائال يمكن أ
ًا أل ادة  خالف ام الم ادتين حك انون،   10و   9الم ذا الق ن ه وز ترشُّ  م خايج ا إذا  ح األش ذآورين فيه ص الم

ات    نقطعوا فعليًا عن وظائفهم خالل خمساستقالوا وا ة عشر يومًا تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئ
  .الناخبة
  

  : 64المادة 
ت،          يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً  رة آان ابي، أن يرشح نفسه عن أي دائ في المجلس الني

  . ن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحدألحد أنه ال يجوز غير أ
  
  : 74 المادة
منه شخصيًا  عًاموّق الوزارة لىتصريحًا إن يقدم من يرشح نفسه لالنتخابات العامة أآل على . 1

  : ألنموذج يتضمن البيانات االتية على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقًا ومصدقًا
  
  .اسم المرشح الثالثي - 
 .تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما  - 
 

  : تصريح المستندات اآلتيةبال آما يرفق ربطًا.   2    
  .سجًال عدليًا ال يتجاوز تاريخه شهرًا واحدًا  -
 .صورتان شمسيتان   -
  يداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين صال مالي من صندوق المالية يثبت إيإ  -

  .االنتخابي البالغ ستة ماليين ليرة لبنانية 



 

  .ب الحملة االنتخابية المنصوص عليه في هذا القانونشهادة مصرفية تثبت فتح حسا -
  

   :48المادة 
أمين  يحق لكل من فاز في االنتخابات أ ة الت ا الخ . ن يسترد قيم أمين إال إ     أم ة الت ذا اسرون فال يستردون قيم

ى     نسبة عشرين بالمئة على االقل من أحصلوا على  ة والمحتسبة عل دائرة االنتخابي صوات المقترعين في ال
  .قانوني وجه

  
   :94المادة 
  .عد المحدد لالنتخابات بستين يومًايقفل باب الترشيح قبل المو -1
المطلوبة وذلك بتاريخ بكامل المستندات  ترشيحه مرفقًا تصريح وزارةن يودع العلى المرشح أ  -2

 .قفال باب الترشيحأقصاه يوم إ
 .تنداتهومس للمرشح إيصاًال مؤقتا إشعارًا باستالم التصريح لوزارةتعطي ا -3
، في هايام من تاريخ ورودها، ويترتب عليتبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أ -4

ترشيحه، آما يترتب عليها، في  بتسجيل تصريح نهائيًا يصاًالحال قبول الترشيح، تسليم المرشح إ
 .سباب هذا الرفضشح بأعالم المرتصريح الترشيح إحال رفض 

الترشيح لديها  بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح وزارةليعتبر عدم صدور قرار من ا -5
 .يصال النهائي بتسجيل ترشيحهتسليم المرشح اإل وزارةويترتب على ال. بمثابة قبول له

من تاريخ  يامخمسة أ  حق ضمن مهلةالمرشح ، للالترشيح تصريحاذا رفضت الوزارة قبول  -6
. ة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسمرى الدولن يراجع مجلس شوتبلغه قرار الرفض الصريح، أ

ويكون . يام من ورودهضه في غرفة المذاآرة خالل ثالثة أوعلى هذا المجلس ان يفصل باعترا
 .ال يقبل أي طريق من طرق المراجعة قراره في هذه الحالة نهائيًا

  
 : 05المادة 

  .ياممهلة الترشيح سبعة أ ًاتمدد حكملمقعد معين شح أي مرذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم إ
ائزاً   ال مرشح واحدة الترشيح ولم يتقدم لمعقد معين إذا انقضت مهلإ ذا المرشح ف ة وتوجه    ، يعتبر ه بالتزآي

  .لى رئيس مجلس النواببذلك إ آتابًا الوزارة فورًا
  

   :15المادة 
ذلك التصا  حكالترشيح المخالفة أل تصاريحتعتبر باطلة  اريخ واحد،      ريحام المواد السابقة، وآ دم، بت التي تق

رة   ن دائ ر م ي اآث د ف ن مرشح واح ا إ. م ة  أم ذه التصاريح مقدم ت ه د إال  ذا آان ال يعت ة ف واريخ مختلف بت
  .السابقة باطلة خير منها وتعتبر التصاريحباأل

  
   :25لمادة ا

دع لدى ال بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يوه إال يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيح
، أن يسترد ويحق له، في هذه الحالة. االقل على  ربعين يومًابخمسة وأ قبل موعد االنتخابات وزارةال

  .ودعهنصف مبلغ التأمين الذي أ
عن هذه لى استحالة انتخاب العدد الالزم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة إذا أدى هذا الرجوع إ

   .اريخ ذلك الرجوعالدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من ت
  
  :35المادة 

د  وزارة أإبع ن ال اب الترشيح تعل ال ب ولين وتبّلقف افظين سماء المرشحين المقب ى المح ال إبطاء إل ك ب غ ذل
  .والقائمقامين ثم تنشرها حيث يلزم

  



 

  
  الفصل الخامس

  نفاق االنتخابيواإلفي التمويل  
  

   :45المادة
ثناء فترة الحملة االنتخابية، التي النتخابية وإنفاق المرشحين أنون، تمويل الحمالت احكام هذا القايخضع أل

  .قفال صناديق االقتراعمن تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إتبدأ 
  

  :55المادة 
ان يسمّ     -1 ة   «ى يتوجب على آل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبن حساب الحمل

يح، إ، وأ»ةاالنتخابي ريح الترش ق بتص رفن يرف ن المص ادة م اب  ف تح الحس ت ف تثب
 . سم صاحبهالمذآور لديه وتبين رقم الحساب وإ

ازالً   -2 اً  ال يخضع حساب الحملة االنتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متن عن   حكم
 .هذا الحساب بمجرد فتحهلالسرية المصرفية 

ذا    يجب أ -3 ق ه ن طري ة ع ات االنتخابي ع النفق ع جمي اهمات ودف ع المس تالم جمي تم اس ن ي
 .وذلك خالل آامل فترة الحملة االنتخابية ساب حصرًاالح

 
تالم األ        -4 ه الس دة لدي راءات المعتم نظم اإلج ح أن ي ل مرش ود لك اهمات  يع وال والمس م

ام  مع مراعاة أ ،المخصصة لتمويل الحملة االنتخابية وصالحية دفع النفقات االنتخابية حك
 .هذا القانون

 .ال بموجب شكون ليرة إدفع أي مبلغ يفوق الملي وال يجوز قبض أ  -5
دقق الحسابات   الترشيح، التصريح عن إ توجب على آل مرشح لدى تقديم تصاريحي -6 سم م

 .لى الهيئةإ هقدمويكاتب العدل الوذلك بموجب آتاب خطي مسجل لدى 
 

 : 65المادة 
زوج  . نتخابية مبالغ من أمواله الخاصةجل حملته االيجوز للمرشح أن ينفق من أ -1 ويعتبر مال ال

  . و الفروع بمثابة المال الخاص للمرشحأي من األصول أ أو
دها ا         ي يعق ات الت ع النفق ع جمي اص أل    تخض ه الخ ن مال ح م دفعها المرش ه  و ي ل حملت       ج

  .لى سقف االنفاقاالنتخابية إ
ة االنتخ  ال يجوز تقديم أ -2 ين أ      ية مساهمة في الحمل ل االشخاص الطبيعي ة لمرشح إال من قب و ابي

 .اللبنانيينالمعنويين 
ول أو استالم مساهمات أو مساعدات صادرة عن           باتًا يمنع منعًا -3 ى المرشح أو الالئحة قب عل

ك بصورة مباشرة أ وي، وذل اني، طبيعي أو معن ر لبن ة أو عن شخص غي ة أجنبي ر دول و غي
م    معّد( .مباشرة انون رق اريخ   59لة بموجب ق انون االول   27بت دة الرسمية    – 2008آ الجري

 .)9/10/2008تاريخ  41عدد 
ة  -4 ة أ        تعتبر مساهمة في تمويل الحمل ة أو عيني ة نقدي رع أو هدي ة أو تب ة آل هب ة  االنتخابي و دفع

 .نقدية تدفع للمرشح
 .فراد الذين تطوعوا من دون مقابلاهمة بمعنى هذا القانون خدمات األال تعتبر مس  -5
ة من أن يتجال يجوز أ -6 اهمات المقدم لاوز مجموع المس ة للمرشح ال جل تموي ة االنتخابي حمل

 .نفاق االنتخابيسقف اإل
  

  :57ة الماد
  :لما يأتي ثناء فترة الحملة االنتخابية وفقًاقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أيحدد سقف المبلغ األ



 

  .قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية - 
ة ا مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة االنتخابمتحرك قسم  - ا    ي ي ينتخب فيه يحدد بمرسوم يتخذ    لت

  .في مجلس الوزراء بناء القتراح وزير الداخلية والبلديات
  
  

  :58المادة 
ابه أو مصلحته برضاه      نتخابية مجموع اتعتبر نفقات إ لنفقات المدفوعة من قبل المرشح، أو المدفوعة لحس

ة لحملة االنتخابا ن تتعلق مباشرًةالصريح من قبل أشخاص آخرين، شرط أ ات إ  . بي ر نفق ى   وتعتب ة عل نتخابي
  :سبيل المثال ال الحصر

  .استئجار المكاتب االنتخابية ونفقاتها .1
  .العامة والمآدب ذات الغاية االنتخابية اتاالجتماعوقامة التجمعات والمهرجانات إ .2

       عداد ونشر وتوزيع المواد االعالمية والدعائية من آتب وآراريس ونشرات ومناشير إ.  3  
 .و الرقميالبريد العادي أ و عبر رسائلسائل، على شكل مطبوعات أور

  .تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها. 4
 .المبالغ المدفوعة لألشخاص العاملين في الحملة االنتخابية والمندوبين. 5
 .مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة االنتخابية. 6
     لى محطة بث تدفع في سبيل الحملة االنتخابية إية نفقات فقات الدعاية االنتخابية، وأن. 7

  .خرىإذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أ
 

  :59المادة 
ديم خدمات أ     تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة االنتخابية االلتزامات و ات التي تتضمن تق الغ   النفق ع مب و دف

ديم  للن ر التق ان ال الحص بيل البي ى س ا عل ى األ اخبين، ومنه ة إل ة والنقدي اعدات العيني راد ات والمس ف
ات واها، أ والجمعي ة أو س ة أو الديني ة أو العائلي ة والثقافي ة واالجتماعي ع الخيري وادي الرياضية وجمي و الن

  .المؤسسات غير الرسمية
أو مؤسسات  ذا آانت مقدمة من مرشحينعاله إالتقديمات والمساعدات المذآورة أ ال تعتبر محظورة

و يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات يملكها أ
  .قبل بدء فترة الحملة االنتخابية

  
  60:المادة 

ّي -1 ة أو أتع ة لجن تقالل عن أين الهيئ ولى، باالس ر تت د المرشحين آث ة تقي ع، مراقب ام باأل مرج حك
  .المتعلقة بفتح حساب الحملة االنتخابية وبالمساعدات والمساهمات وباالنفاق خالل فترة الحملة االنتخابية

ت ت -2 ي أي وق الع ف ة االط ق للهيئ ى يح اء عل ة«ش ة االنتخابي اب الحمل ن  »حس ل م د لك العائ
  .يضاحاتالمرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إ

دم  ت -3 ة ق ى ا اللجن رًا بنتيجة أ  إل ة تقري ة ومدى تقيّ   لهيئ دقيق والمراقب ال الت ام د المرشحين باأل عم حك
  .نفاقالقانونية المتعلقة بالتمويل واإل

 
  : 16المادة 

اء االنتخاب  -1 د انته ح بع ل مرش ى آ ب عل ق األيتوج امل وف ابي ش ان حس يم بي ول ات تنظ ص
ة، بح  ساحمال اهمات المقبوض وع المس يل مجم وع   بية، يتضمن بالتفص ا ومجم ادرها وتواريخه ب مص س

  .و المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خالل مدة الفترة االنتخابيةالمدفوعة أ النفقات،
  
اريخ إ    لى يجب تقديم هذا البيان إ -2 ي ت ة شهر تل ات  الهيئة خالل مهل اً  ،جراء االنتخاب ائق   مرفق بالوث
ن  لعائدة لجميع بنود الحساب مثل اإلالثبوتية ا وبكشف مصرفي شامل     ،دات الصرف وسواها  يصاالت وس



 

ديم         اريخ تق اريخ فتحه حتى ت للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من ت
  .هذا البيان

  
ان عضواً      يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقّ    -3  و مرشحاً في الئحة أ   ع من آل مرشح، سواء أآ
تقًال جًالمس دى  ، ومس ب العالل ًاكات ه تاريخ ّرصحيحًا دل العطائ ه ، يق ؤوليته أ بموجب ى مس ان وعل ن البي

ا   ل المس امل ويتضمن آام ق صحيح وش ابي المرف ة أ الحس ات المدفوع لة والنفق ة همات المحص و المترتب
رّ  أل ا يق ه ال توجد   صراحةً  جل الحملة االنتخابية، آم ة أو أ      بأن ة أو عيني ات أخرى نقدي ة نفق وال جرى   أي م

  .شخاص ثالثينأو بواسطة أو من حسابات مصرفية أخرى أ دفعها نقدًا
 
 :26المادة 

دة أقصاها ستة              يعاقب آل م  -1       الحبس لم ذا الفصل ب ام ه ة أي من أحك ى مخالف دم عن قصد عل ن يق
ك دون المساس     خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية أ شهر وبغرامة تتراوح بينأ وبتين وذل اتين العق و بإحدى ه

  .التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانونبالعقوبات 
  

لى المجلس الدستوري والبيان الحسابي الشامل للمرشح إ عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة -2 
  .لى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمههذان المستندان إ ضّموُي
  
  
  
  

  الفصل السادس
  عالن االنتخابيينفي اإلعالم واإل 

  
  :63المادة 

ا    أدناه، حين تستخدم من للعبارات الواردة أ ذا الق رد أ   جل تطبيق ه اني  و الجمع  نون سواء بصيغة المف المع
  :يةاآلت

  
  : عالم االنتخابياإل

ة آاأل  ادة إعالمي ل م ات   آ وارات والتحقيق اظرات والح ابالت والمن اريح والمق ل والتص ار والتحالي خب
ات بصورة مباشر    والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تت ق باالنتخاب ا    ة أعل ر مباشرة، ويجري بثه دون  و غي

  .عالميةمقابل ضمن البرامج العادية أو االستثنائية لمؤسسة إ
  

  : الدعاية االنتخابية
ية، وت      ة والسياس ا االنتخابي ة ومواقفه ا االنتخابي حة وحمالته ات المرش رامج الجه ق بب ادة تتعل ل م ون آ ك

ا، وترغب ال  اإلعالم أمسجلة في استديوهات مؤسسة  ا إ    و خارجه ة المرشحة أن تتوجه به اخبين   جه ى الن ل
  .عالم المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل ماديسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات اإلعبر بثها لح

  
  :عالن االنتخابياإل

ات التجا     آل نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها مقابل  ات المخصصة لإلعالن الي ضمن الوقف ة  بدل م ري
  .عالملدى مؤسسة اإل

  
  :المواد االنتخابية

  . عالن االنتخابينتخابي والدعاية االنتخابية واإلعالم االهي اإل



 

  
  :46المادة 

امج االنتخابي باأل     و مرشح تنظيعود لكل الئحة أ سلوب  يم النشاطات المختلفة المشروعة ألجل شرح البرن
  .نظمةاألن بما ال يتعارض مع القوانين ووالطريقة المناسبي

  
 

  :    65المادة 
انو        خابية، أتخضع المواد االنت ذا الق ة المحددة في ه ة االنتخابي رة الحمل اء فت ى مختلف     ثن ن، والتي تبث عل

روء،     عالم المرئيوسائل اإل وع والمق دأ   والمسموع والمطب ديم الترشيح    التي تب اريخ تق دى  وتنته  من ت ي ل
  .ي هذا الفصلحكام الواردة فقفال صناديق االقتراع، لألإ

  
  :66المادة 

اإل   -أ وع          يسمح بالدعاية وب دفوع األجر في وسائل االعالم الرسمي والخاص، المطب عالن االنتخابي الم
  :حكام اآلتيةمقروء والمرئي والمسموع، وفقا لألال

ائل اإل -1 ى وس الم عل مي وع ي  الرس ارآة ف ي المش ب ف ي ترغ اص الت ة أو اإلالخ الن الدعاي ع
دم م   ناالنتخابي، أ ل عشرة أ   تتق ة قب ة بتصريح          ن الهيئ ة االنتخابي رة الحمل ة فت ل من بداي ى االق ام عل ي

ه عن رغ   ًا بالئحة أ     تعلن في ا في المشارآة مرفق سعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها       بته
  .عالن االنتخابيإللدعاية أو ال
دمتها  تلتزم وسائل اإلعالم بالئحة األ  -2  رفض أي إ  وال يحق ل سعار والمساحات التي ق ا أن ت عالن  ه

  .انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها
ائل اإل   -3  ى وس ع عل اط      يمن أي نش ام ب ددة، القي ة المح ريحها ضمن المهل دم بتص م تتق ي ل الم الت   ع

  .و دعائي يتعلق باالنتخابات وذلك خالل آامل فترة الحملة االنتخابيةإعالني أ  
الم المر    -4  ائل اإلع ى وس ب عل موعة أ يج ة والمس راحةً ئي ح ص ا إل  ن توض دى بثه ات ل عالن

 .ن تحدد الجهة التي طلبت بثهاانتخابية، أن هذه اإلعالنات مدفوعة األجر، وأ  
ة أ        -5  ات المجاني ول اإلعالن الم قب ائل اإلع ى وس ع عل ي      يمن و وارد ف ا ه ف عم دل يختل اء ب و لق

 .سعار المقدمة من قبلهمالئحة األ  
ة ا  -6  زم الجه حة أتلت ة واإلو لمرش رطة الدعاي ن أش خة ع ليم نس انوني بتس ا الق الن وآيله ع

ة ومؤسسات اإلعالم من أ         ك    االنتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى آل من الهيئ ا، وذل جل بثه
 .ول بث لهام على االقل من التاريخ المحدد ألياقبل ثالثة أ  

ة إ  -7  ل مؤسس دم آ الم تقتق رًا أع ًا للري بوعيًا الحق دعايات واإلس ًا بال من بيان ة يتض ات هيئ عالن
مّ    ي ت ة الت الل األ  االنتخابي ا خ توفى      بثه دل المس ا والب ل منه ث آ ت ب ع مواقي رم م بوع المنص س
 .عنها  

أ    -8  دة ب الم واح ة إع يص مؤسس حة تخص ة مرش ة جه وز ألي ن ال يج ل % 50آثر م ن مجم م
 وأ  و التلفزيونية ت اإلعالم اإلذاعية أالنسبة لكل فئة من مؤسساعالني بإنفاقها الدعائي أو اإل  
  .المقروءة والمطبوعة أ  

 
موعة       -ب ة والمس الم المرئي ائل االع ى وس روءة عل ة والمق ا  والمطبوع ة بالمش ة  الراغب ي تغطي رآة ف

اً     أقتراع والفرز، عمليات اإل ك وفق ة وذل ذه الغاي ة له ذا   أل ن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطي ام ه حك
  .القانون

 
  :67ادة الم



 

ه     عالم الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل ايلتزم اإل ه أو ألي من أجهزت لعملية االنتخابية، وال يجوز ل
ى حساب مرشح آخر أو الئحة        أو موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحًا أو الئحة عل

 .خرىأ
 

   :68المادة 
يارات الفكرية في  التعبير عن مختلف اآلراء والت عالم احترام حريةئل اإليتوجب على جميع وسا .1

ة         برامج وسائل اإل أمين العدال ا يضمن ت ة، بم ة االنتخابي رة الحمل عالم المرئي والمسموع الخاص خالل فت
  .والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح

ى أ .2 رة االول ق الفق رامتطب ع ب ى جمي اله عل ابي واع الم االنتخ رامج اإلج اإلع ة السيالب ية خباري س
رات األ    ك نش ي ذل ا ف ة بم اءات      والعام ات واللق ابالت والتحقيق ية والمق ات السياس رامج المناقش ار وب خب

  .والحوارات والطاوالت المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات االنتخابية
د    عالم الخاص المرئي و   ال يجوز ألي وسيلة من وسائل اإل .3 رويج ألي  المسموع إعالن التأيي والت

 .و الئحة انتخابية مع مراعاة مبدأ االستقالليةمرشح أ
ائع        يترتب على وسائل االعالم المشار إ         ين الوق ة التفريق الواضح ب ة االنتخابي رة الحمل ليها خالل فت

 .خباريةها اإلخرى وذلك في مختلف نشراتوبين اآلراء والتعليقات من جهة أ والحقائق من جهة
اء فت أ .4 ائل اإل   رة الحملثن ى وس ب عل ة يتوج وائح    ة االنتخابي ى الل موع وعل ي والمس الم المرئ ع

 :والمرشحين التقيد بالموجبات اآلتية
 .و من المرشحيناالمتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أ - 
ا يتضمن إ   - ارة للنعرات الطا  االمتناع عن بث آل م ة أو ال  ث ة أو المذهبي ة أ ئفي ى   و تحريضاً عرقي عل

  .عمال التخريبيةلالرهاب أو الجريمة أو األ و تأييدًاارتكاب أعمال العنف أو الشغب أ
يلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو          - أنه أن يشكل وس االمتناع عن بث آل ما من ش

 .و معنويةأو الوعد بمكاسب مادية التكفير أو التلويح بالمغريات أ
 .ساءة عرضهان تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إاالمتناع ع -
عالمي خالل فترة الحملة االنتخابية بين ن التوازن في الظهور اإلن تؤّميترتب على الهيئة أ. 5 

ن ن تؤّمأو لمرشح الم، لدى استضافتها لممثل الئحة أزم وسيلة االعفتلالمتنافسين من لوائح ومرشحين 
  .استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامجالمقابل في 

  
  :69المادة 

رة     تخصص وسائل اإل ى        عالم المرئي والمسموع، خالل فت ة، ثالث ساعات أسبوعيًا عل ة االنتخابي الحمل
ل أل رامج تثاالق ا اإلجل بث ب ا وزارت ة تنتجه ة انتخابي ة والبقيفي ع عالم والداخلي ديات بالتنسيق م ائل ل وس

  .عالم المعنيةاإل
  

  :70المادة 
ر  - 1 ة، بإش ة المختص لطة المحلي ين الس اآن  تع دة األم ة أو بل ل مدين ي آ ة ف لطة االداري اف الس

  .عالنات والصور االنتخابية طيلة فترة الحملة االنتخابيةالمخصصة لتعليق ولصق اإل
اآن المخصصة   ي إعالن أو صور للمرشحين خار  يمنع تعليق أو لصق أ - 2 ا   ج األم ات، آم لإلعالن

 .و صورًا على األماآن المخصصة لغيرهق أو يلصق إعالنًا أن يعّليمنع على أي مرشح أ
ين ماآن المحددة وفقًا للفقرة االولى من هذه المادة بالسلطة المحلية المختصة توزيع األتتولى  - 3

بموجب  معدلة( .  أو اعالن اللوائح يداع طلبات الترشيحاللوائح والمرشحين حسب ترتيب إ
تاريخ  59الجريدة الرسمية عدد  – 2008آانون االول  27الصادر بتاريخ  59قانون رقم 

30/12/2008(.  
ة ألجل حسن      ماآت المحلية والشرآات المستثمرة لألتتعاون السلطا ات مع الهيئ ن المخصصة لإلعالن

  .حكام هذه المادةتنفيذ أ



 

ا االنتخابي   ال يجوز ألي مرشح أو ألي الئحة التنازل عن األماآ - 4 ن المخصصة إلعالنه أو إعالنه
  .خرىلمصلحة مرشح آخر أو الئحة أ

  
 :71المادة 
ات   - 1 ات والكلي ة والجامع ة والمؤسسات العام دوائر الحكومي ة وال ق العام تخدام المراف ال يجوز اس

دارس   ادة، ألجل إ    والمعاهد والم ة ال الرسمية والخاصة ودور العب اءات االنتخابي   قام ات واللق ة، أو مهرجان
  .لصاق الصور وبالدعاية االنتخابيةالقيام بإ

ادات     - 2 ديات واتح وظفي البل ة، ولم ات العام ة والمؤسس وظفي الدول وز لم تخدام ال يج ديات اس البل
 .و الئحةالنفوذ لمصلحة أي مرشح أ

  
  
  

  :72المادة  
يلة يوم يمنع توزيع أي أوراق اقتراع أو منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو ضده، ط

ي مكان آخر يقع ضمن محيط مرآز االقتراع، وذلك تحت طائلة االنتخاب على أبواب مرآز االقتراع أو أ
  .المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

  
   :73المادة 

ة إ  ابتداًء من الساعة الصفر لليوم ال صناديق ا  السابق ليوم االنتخابات ولغاي ع     القف ى جمي راع، يحظر عل قت
ائل اإل الم الوس ث أ  ع اص ب مي والخ موع الرس ي والمس ة أ ي مرئ الن أو دعاي ر  إع ابي مباش داء انتخ و ن

  . و صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات االنتخابيةأ/ثناء ما يصعب تفاديه من صوت وباست
  .نتخابيةيام االقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية االفي أ

  
        :74المادة 
صول ثناء الحملة االنتخابية، آما تحدد األأتحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطالع الرأي  .1

 .الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية االستطالع ونزاهتها وطابعها الحيادي
ثناء أع الرأي و توزيع نتائج استطالأو بث أصول التي يخضع لها نشر تحدد الهيئة الشروط واأل .2

جل التحقق من مطابقة استطالع الرأي للقوانين وتكون لها آامل الصالحيات أل. الحملة االنتخابية
و أجل وقف المخالفات ن تتخذ جميع التدابير الضرورية ألأنظمة ولقرار الهيئة، آما يعود لها واأل

و بوجه ت استطالعات الرأي أو بوجه مؤسساأعالم المرئي والمسموع تصحيحها، وذلك بوجه وسائل اإل
  .أي شخص آخر

ألمور و توزيعها توضيح ليجب أن يرافق إعالن نتيجة استطالع الرأي أو نشرها أو بثها أ .3
  : وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت باالستطالع  اآلتية،على االقل،
  . اسم الجهة التي قامت باالستطالع 
  .فتهالتي طلبت االستطالع ودفعت آلاسم الجهة  
  .جراء االستطالع ميدانيًاتواريخ إ 
  .رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها حجم العينة المستطلع 
  .تبعة في االستطالعالتقنية الم 
  .سئلة المطروحةالنص الحرفي لأل 
 .بة هامش الخطأ فيها عند االقتضاءحدود تفسير النتائج ونس 

  
ة إ  يام التي تخالل العشرة أ .4 راع يحظر نشر أو      ال قف سبق يوم االنتخاب ولغاي ع  صناديق االقت جمي

  .شكالعليقات عليها وذلك بأي شكل من األو توزيع جميع استطالعات الرأي والتبث أ



 

  
  : 75المادة 
حكام المتعلقة والمسموع والمكتوب في لبنان باأل عالم المرئيتتحقق الهيئة من التزام وسائل اإل .1

  .لقانونبالدعاية االنتخابية المنصوص عليها في هذا ا
عالم الفضائية غير حتساب ظهور المرشحين في وسائل اإلذا آان يقتضي اتقدير ما إ على الهيئة .2

و مرشح، آما لمخصصة من قبل الهيئة لكل الئحة أعالمية احات اإلعالنية أو اإلاللبنانية ضمن المسا
  .يعود لها تحديد مدى هذا االحتساب

ل الالئحة المتضررة أ   كوية شتتولى الهيئة التحقيق الفوري في أ. 3 شح المتضرر   و المرى تقدم من قب
  .ساعة من تاريخ تقديمها 24خالل وتتخذ قرارها بشأن اإلحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة 

  
  : 76المادة 

ة أ    حكام قانون العقمع مراعاة أ ن تتخذ  وبات وقانون المطبوعات وقانون اإلعالم المرئي والمسموع، للهيئ
ة        من اإلجرائين اآلتيين بحق أ بًاما تراه مناس ة المخالف ة والمسموعة والمكتوب ي من وسائل اإلعالم المرئي

  :ألحكام هذا الفصل المتعلق باإلعالم واإلعالن اإلنتخابيين
ذار أو إ      -أ  ا ببث اعت ة أو إلزامه ين المرشح    توجيه تنبيه إلى وسيلة اإلعالم المخالف ا تمك المتضرر   لزامه

  . دمن ممارسة حق الر
باً   ة المطبوعات المختصة، التي يعود إلى محكمإحالة وسيلة اإلعالم المخالفة إ -ب  راه مناس ا ت  ليها اتخاذ م

  :من التدابير اآلتية
  . عالم المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانيةفرض غرامة مالية على وسيلة اإل -
ام، بحيث يشمل    ال تتعدى ثالثة أ، مدة جزئيًا عالم المخالفة عن العملوقف وسيلة اإل - ع   ه ي ذا الوقف جمي

  . خباريةالمقابالت والندوات السياسية واإلوالبرامج والنشرات 
اً    وقف وسيلة اإلفي حال تكرار المخالفة  - ة عن العمل آلي ا إ    عالم المخالف ع برامجه ال جمي اً  اًالقف وإقف  تام

  . ياملمدة أقصاها ثالثة أ
.  على طلب المتضرر و بناًءالعامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائيًا أ لنيابةتالحق ا

  .ساعة من وقت تبليغها 24لى المحكمة مذآرة في مهلة م إن تقدولوسيلة اإلعالم المشكو منها أ
النيابة العامة  ولكل من. آثرساعة على األ 24ها في مهلة ن تصدر قرارعلى محكمة المطبوعات أ

ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من  24مام محكمة التمييز في مهلة المحكوم عليها أن تستأنف القرار أو
  .وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه

ساعة، من وقت  24لة ستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارًا بوقف تنفيذه في مهال يوقف اإل
  .مامهاتقديم الطعن أ

  
  :77المادة 

ساعة من  24على وسائل اإلعالم بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 
  .بث الخبر المشكو منه

  .ويحق لوسائل اإلعالم رفض بث الرد إذا آان مخالفًا للقوانين
  

  الفصل السابع
  في عملية االقتراع 

  
  :78 المادة

 .مكنة المخصصة لالقتراعن بوضوح األتراع وتعّيقالم االقب في أيجري انتخاب النوا 
  .لى عدد من مراآز اإلقتراع تتضمن عددًا من األقالمئرة االنتخابية بقرار من الوزير إتقسم الدا 
  .قلم اقتراع واحد على األقل وأربعمائة على األآثر يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة 



 

دد إ ويم ذا الع ادة ه ن زي رك ى أآث ن أ ل ة    م المة العملي ك س د إذا اقتضت ذل م الواح ي القل ة ناخب ف ربعماي
راع في آل مرآز         ، على أن ال يتعدى العدد الثمانمائةاالنتخابية الم االقت د عدد أق ناخب، وال يجوز أن يزي

  .قلمًا عشرينعن 
وزارة األلكتروني     ع ال ين    ينشر قرار الوزير بتوزيع األقالم في الجريدة الرسمية وعلى موق ل ثالث ك قب وذل

ذي        ع خالل األسبوع ال ذا التوزي ديل ه يومًا على األقل من التاريخ المقرر إلجراء االنتخابات وال يجوز تع
  .يسبق تاريخ إجراء االنتخابات، إال ألسباب جدية وبقرار معلل

  
  :79المادة 
ًا أو أآثر يكلفون يعين المحافظ أو القائمقام آل في نطاق إختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيسًا وآاتب .1

الدولة ويختار من بينهم رئيسًا للمرآز ومساعدًا له لإلشراف على عملية الفرز، وذلك قبل من بين موظفي 
يام من الموعد أ ثالثةبالغهم بمكان انتدابهم إال قبل على أال يتم إ االقل من موعد االنتخابات، شهر على
  .المذآور

نصفهم ويختار النصف اآلخر الناخبون الحاضرون  هو ارتويساعد رئيس القلم أربعة معاونون، يخ
عند افتتاح قلم اإلقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أو القائمقام أن يعين 

  . لحاجةعند ا موظفين إحتياطيين
 
ز ألي من وال يجو يتمتع رئيس قلم االقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، .2

جل تأمين سالمة أل منية الوجود داخل القلم إال بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرًاعناصر القوى األ
 .العملية االنتخابية

  
دين من و مندوبيهم والمراقبين المعتمال يحق لرئيس القلم في أي من األحوال أن يمنع المرشحين أ .3

ذا اقدم على االخالل يطرد أي مندوب لمرشح إال إممارسة حق الرقابة على األعمال االنتخابية، وال أن 
  .بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر

بذلك يذآر فيه الوقائع واألسباب  ن ينظم محضرًاقلم مثل هذا التدبير يترتب عليه أاذا اتخذ رئيس ال 
لى إ لمندوبين الحاضرين ويرفع فورًاع عليه معه سائر اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوّقالتي أ

  .لجنة القيد المختصة
  
ن فيه ّيلتحاق بمرآز قلم اإلقتراع الذي ُعموظف، تخلف بدون عذر مشروع عن االيعاقب آل  .4

وفي هذه الحالة تعتمد . رئيسًا أو آاتبًا، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية
 .ن اللجنة الطبية الرسمية فقطالتقارير الطبية المقدمة م

  
يتبع األصول ويعاقب آل من رئيس قلم اإلقتراع أو آاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم 

سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثالثة لى ثالث أشهر إ ةة له في هذا القانون بالحبس من ثالثددالمح
  .ماليين ليرة لبنانية

  
 112من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم  61ألحكام المادة  وفي هذه الحالة، وخالفًا

، تتحرك دعوى الحق العام باإلدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناًء الدعاء 12/6/1959تاريخ  59/
رة النيابة العامة أو بناًء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، وال تحتاج المالحقة إلى موافقة اإلدا

  .   التي ينتمي إليها هذا الموظف
   

  
  

  :08المادة 



 

، التاسعة عشرةتبدأ عمليات االقتراع في آل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة  .1
 .وتستمر يوما واحدا فقط يكون دائما يوم أحد

ين الدارة موظفين المنتدبمخصصة للمرآزية كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع لتنظم الوزارة   .2
قالم تقفل الصناديق العائدة أل ، تشمل جميع الدوائر، ، وذلك قبل اليوم المحدد لالنتخاباتاألقالم

بمواآبة القوى  مقفلةفورًا ي يتضمنها آل صندوق، وترسل تالموظفين بعد احتساب عدد األوراق ال
باقي  ها إلى نتائج من قبلها، وضم نتائجلى فرزها إلى لجنة القيد المختصة ليصار إ االمنية 

، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في نهاية عملية االقتراع يوم االحد الصناديق في
الجريدة  – 2008آانون االول  27الصادر بتاريخ  59معدلة بموجب قانون رقم (  .هذا القانون

  .)30/12/2008تاريخ  59الرسمية عدد 
  

  :18المادة 
ى          تصدر الوزارة إست .1 راع عل الم اإلقت ع أق د في جمي وائح شطب، تعتم ة، ل نادًا إلى القوائم االنتخابي

ا  ة وخارجه ة     . األراضي اللبناني ي القائم واردة ف ات ال ى المعلوم افة إل طب، باإلض ة ش ل الئح تتضمن آ
ث ، وآذلك ثال ائح، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللورقم بطاقة الهويةاالنتخابية، 

م     خانات تخصص األولى  ع عضو القل ة لتوقي را    لتوقيع الناخب، والثاني ة  المكلف بالتثبت من االقت ع والثالث
 .ن ترافق عملية االقتراعللمالحظات التي يمكن أ

  
ا       .2 رًا عليه ة ومؤش بعض ومرقم تكون جميع أوراق الئحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ب

 .بختم الوزارة
 

د  .3 وز ألح د    ال يج ان ق م، أو إذا آ دة للقل ة الشطب العائ ي الئح دًا ف مه مقي ان إس رع إال إذا آ أن يقت
 .استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد إسمه

 
 :28المادة 
م والكاتب       .1 يس القل ة من رئ اونين   يتألف آل قلم اقتراع من هيئة مكون ة مع يهم في    وأربع المشار إل

 .ن مساعدين إحتياطيينّيل في نطاقه، عند اإلقتضاء، أن يعقام آوللمحافظ أو القائم. هذا القانون
  

دة         .2 وال م وا حاضرين ط ل أن يكون ى األق اونين عل دد المع م ونصف ع يس القل ى رئ ب عل يتوج
 .األعمال االنتخابية

  
 

 :38المادة  
 من الدائرة االنتخابية لدخول قلم و تنتدب لها ناخبًايحق لكل مرشح أو الئحة، أن ينتدب له أ .1

و تختار مندوبين متجولين آما يحق له أو لها أن يختار أ. عدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحداالقتراع بم
 قلميخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل دائرة من بين الناخبين في هذه األلدخول جميع االقالم في ال

  .في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة أقالم اقتراع في المدن اقتراع
ألحكام هذا القانون أن يدخلوا، في أي وقت، إلى  الوزارة وفقًاقبل من  تمدينحق للمراقبين المعي .2

 .مجريات العملية االنتخابية راقبةقالم االقتراع لمأ
 

  :84المادة 
األمن  ة ب وى المكلف ؤمن الق ا، ويُ    ت ي محيطه راع وف ز اإلقت داخل مراآ ى م ام عل ظ النظ اط حف ع أي نش من

يارة           إنتخابي أو دعائي  ة والمواآب الس رات الصوت والموسيقى الصاخبة واألعالم الحزبي يما مكب وال س
  .ضمن محيط مرآز االقتراع



 

  
  :58 المادة
قالم االقتراع بما تقتضيه العملية االنتخابية من لوازم وقرطاسية، آما تقوم بتزويد أ وزارةتقوم ال .1

  .شفافة ذات فتحة واحدةمصنوع من مادة صلبة  واحد بتزويد آل قلم بصندوق اقتراع
  .ق المواصفات التي تحددها الوزارة، وفيكون لكل قلم اقتراع معزل واحد أو أآثر .2
  .تحت طائلة بطالن العملية في القلم المعني يعتبر وجود المعزل إلزاميًا .3
  
  :68المادة

د مع هي   قبل الشروع بعملية االقتراع.  1     م   ، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأآ ة القل ه    ئ دوبين من أن والمن
  .آبر المعاونين سنًاإقفاًال محكمًا تحت إشراف أ، ثم يقفله فارغ

ة  طيلة االعمال االنتخابية. 2 ، تنشر على مدخل آل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة االنتخابي
م وتحد      وزارة القاضي بانشاء القل رار ال ده العائدة له، ونسخة عن ق انون   وتوضع  . ي االنتخاب   نسخة عن ق

دوبي   سماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للن   والئحة بأ اخبين وللمرشحين ولمن
  .ن يطلعوا عليهاهؤالء أ

ة أ   تزال من داخل آل قلم، قبل بدء العمليات اال. 3 و نتخابية وحتى انتهائها، آل صورة أو رمز أو آتاب
  .يس القلمشعار من أي نوع آان وذلك على مسؤولية رئ

  
  

  :78المادة 
 وزارةمن أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها  شفافةاإلقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير  يجري

عليها  المطبوعةطاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف  علىالداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين 
المحافظ أو القائمقام  من ريخ وترسلمع التا القضاءبخاتم المحافظة أو  تمهر »الداخلية وزارة«عبارة 

الناخبين  لعددعددها مساويًا  يكونالدرك لكل رئيس قلم إقتراع قبل اإلقتراع على أن  أوبواسطة الشرطة 
قلم اإلقتراع عدد مساٍو لعشرين  لرئيس نفسهالمقيدين على القوائم اإلنتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت 

الدرك أو الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه  رجال قبلينظم من . ممهورةبالماية من الظروف غير ال
    .يقوم بوظيفته منفي الدائرة بواسطة القائمقام أو  األسماء ويرسل إلى لجنة قيد اإلقتراعرئيس قلم 

 تمامًا يعادلتحقق من أن عدد الظروف الممهورة رئيس القلم قبل الشروع في عملية اإلقتراع أن ي على -
 .د الناخبين المقيدينعد

 صحةنقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس في  وقعإذا  -
 التي الممهورةأو ألي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير  اإلقتراع

أما . المحضر في اإلبدالسبب هذا  استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى
  .الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر

أو  انتخابهم ورقة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد مستترةعند دخوله القلم أن يحمل بصورة  للناخب
ليها أسماء ع يكتبالبيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل  األوراقأن يأخذ ورقة بيضاء من بين 

 .إنتخابهمالمرشحين الذين يريد 
 وتوضعالمرشحين  بأسماءمن هذا القانون الئحة آبيرة  85يعّلق في المعزل المنصوص عليه في المادة  -

 .متناول الناخبين فيفيه أيضًا أوراق بيضاء وأقالم رصاص 
  

  :88المادة 
ه    إ ، استناداً ت من هويتهقوم رئيس القلم بالتثب، يقتراعلى قلم االعند دخول الناخب إ .1 ة هويت ى بطاق ل

ادي الصالح    اني الع ة         . أو جواز سفره اللبن ة الهوي ين بطاق ادي في الوقوعات ب د وجود اختالف م أو  وعن
 .يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفرمن جهة أخرى، ولوائح الشطب من جهة  جواز السفر



 

م من أن إسم الناخب وارد       .2 ة القل م          بعد تثبت هيئ يس القل زّود رئ م، ي دة للقل وائح الشطب العائ في ل
 .الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه

ذين              .3 ار أسماء المرشحين ال ى وراء المعزل ليخت ًا إل ى الناخب التوجه إلزامي م إل يس القل يطلب رئ
  .يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من االقتراع

  :98المادة 
للتوزيع  ، وفقًاالمخصصة لكل دائرةن يقترع، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد أ  حق لكل ناخبي 

  .الطائفي العائد لها
  
 :90المادة 

يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبّين لرئيسها أنه ال يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك   - 1
  .بأن يضع بيده المغلف في صندوق االقتراع دون أن يمّسه أو يرى مضمونه ثم يأذن له

  .ن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من االقتراععلى رئيس القلم أن يتاآد من أ - 2
بحبر خاص توفره الوزارة لجميع يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ إبهامه   - 3
ناخب يكون ي منع أربع وعشرين ساعة على االقل، وُيإال بعد أ كون من النوع الذي ال يزولقالم ياأل

  .  صبعه من االقتراع مجددًاحامًال هذا الحبر على إ
 

  :19المادة 
ه      يوآل غيره بممارسة حق االقتراع، إال أن ال يحق للناخب أ ة جسدية تجعل نه يحق للناخب المصاب بإعاق

ك تحت إ      ناخب آخرن يستعين بي االقتراع، أعن ممارسة حقه ف عاجزًا ى ذل ه عل شراف  يختاره هو ليعاون
  .لى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للمالحظات في لوائح الشطبشار إوُي. هيئة القلم

  
  :29المادة 

ات األ  ار حاج وزارة باالعتب ذ ال يم ال تأخ د تنظ وقين عن خاص المع م  ش هل له ة، وتس ات االنتخابي عملي
  .قهم باالقتراع دون عقباتممارسة حجراءات التي تسمح لهم باإل

ات الم   تطالع رأي جمعي د اس ادة بع ذه الم ق ه ائق تطبي وزارة دق ع ال دمات تض ات الخ وقين وجمعي ع
  .29/5/2000تاريخ  220ها في قانون حقوق المعوقين رقم المنصوص علي

  
  :39المادة 

م يكن    سابعة مساًءيعلن رئيس القلم ختام عملية االقتراع بحلول الساعة ال ا ل اخبو  ، م ة ن ن في  ن حاضرو ثم
ة ال ز باح ة لمرآ ذ يصار إالداخلي د، حينئ دلوا بصوتهم بع م ي راع ل دة االقت د الم ى تمدي ن ل نهم م لحين تمكي

  .لى هذه الواقعة في المحضراالقتراع ويشار إ
  
  

  الفصل الثامن 
  في أعمال الفرز وإعالن النتائج 

  
  : 49المادة 

ال لهيئة القلم ومندوبي سمح بالبقاء داخل القلم إقتراع وال ُيقفل باب االبعد ختام عملية االقتراع، ُي
  .المتجولين والمراقبين المعتمدين أو/المرشحين الثابتين و

ذا آان عددها يزيد أو ينقص عن عدد األسماء فإ. التي يتضمنها المغلفاتيفتح صندوق االقتراع وتحصى 
 .المشطوبة في لوائح الشطب، يشار إلى ذلك في المحضر

االقتراع لها من  سماء التي تّمى حدة، يقرأ بصوت عاٍل االسم أو األلع و مساعده آل مغلفالرئيس أ فتحي
  .في حال وجودهم والمراقبين المعتمدين ،و مندوبيهمك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أقبل الناخبين، وذل



 

  
  : 95المادة  

را يجهاز الكام سليطجهزة تلفزيونية بحيث يتم تأالقتراع بكاميرات خاصة وقالم اعلى الوزارة أن تجهز أ
عضاء هيئة قلم على شاشة التلفزيون، مما يتيح أل على ورقة االقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها

ثناء تمدين، من االطالع بسهولة على األسماء الواردة فيها أاالقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المع
  .صواتة فرز األعملي

  
  : 96 المادة 
ى عدد االقتراع لهم، يزيد عل وراق االقتراع على عدد من المرشحين الذين تّمإذا اشتملت إحدى أ - 

خرين من آل طائفة هي دون النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذآورين قبل اآل
  . صواتعتد بها عند فرز األسواها التي ُي

وراق التي تشتمل على عبارات عالمات تعريف واأل التي تشتمل علىوراق ، األيضًاأتعد باطلة  - 
(  .مهنية للمرشحين أو الشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه االشارات

الجريدة  – 2008آانون االول  27الصادر بتاريخ  59إضافة بموجب قانون التعديل رقم 
 ). 30/12/2008تاريخ  59الرسمية عدد 

مرشحين التي تختلف في آتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين ال تعد باطلة اسماء ال - 
آاالسماء االجنبية أو المرآبة اذا آانت تدل داللة آافية على اصحابها ال سيما اذا لم يكن في 

إضافة بموجب قانون التعديل (  .الدائرة االنتخابية مرشحا يحمل االسم نفسه أو اسما مماثال له
تاريخ  59الجريدة الرسمية عدد  – 2008آانون االول  27تاريخ الصادر ب 59رقم 

30/12/2008(. 
واذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين ال يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة  - 

الظروف العائدة لها بعد ان توقعها  هيئة قلم االقتراع و مع االوراق الباطلة الى المحضر مع 
 27الصادر بتاريخ  59إضافة بموجب قانون التعديل رقم (  .سباب الداعية للضمتذآر فيه اال
 .)30/12/2008تاريخ  59الجريدة الرسمية عدد  – 2008آانون االول 

إضافة (  .وتعتبر االوراق البيضاء تصويتا صحيحا وال تحتسب من ضمن االوراق الباطلة - 
الجريدة الرسمية عدد  – 2008انون االول آ 27الصادر بتاريخ  59بموجب قانون التعديل رقم 

   .)30/12/2008تاريخ  59
  

  : 97المادة  
عالن الذي ، ويلصق فورًا اإلويوقع عليها صوات نتيجة االقتراع المؤقتةالرئيس على إثر فرز األيعلن 

ل هم صورة طبق األصيو مندوباالقتراع، ويعطي آًال من المرشحين أ قلميتضمن النتيجة هذه على باب 
  .بناًء لطلبهم عالنعن هذا اإل

  
  : 89المادة  

قلم، ينظم رئيس القلم محضرًا باألعمال على نسختين، يوقع عندما تعلن النتيجة المؤقتة لالقتراع في ال
  .عضاء هيئة القلم جميع صفحاتهاأ

التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق ن يضع في ملف خاص لوائح الشطب على رئيس القلم أ
  .صوات المرشحينقتراع، ومحضر األعمال المذآور سابقًا، وورقة فرز أاال

بالشمع األحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مرآز لجنة القيد بمواآبة أمنية حيث  يختم هذا المغلف
و من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد ليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد ألى تسيصار إ
  .ور ممثلي المرشحينبحض

  .أو غير مطابق لإلعالن ذا وصل المغلف مفتوحًامسؤولين إومساعده ويعتبر رئيس القلم 
  



 

  :99المادة 
تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات الالزمة بشأنها وتعلن األرقام الواردة في 

ما تتولى التحقق من عدد األصوات التي ، آ)مرشحين أو مندوبيهم(آل محضر على مسمع الحاضرين 
نالها آل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع األصوات وفقًا للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين 

  .بعد توقيعها من قبل جميع أعضائها إلى لجنة القيد العليا في الدائرة اإلنتخابية
ارة الداخلية والبلديات موظفًا الستالم محاضر تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين في وز

عملها في آل مغلف، ويوقع الموظف  األقالم والمستندات المرفقة بها تباعًا، بعد انتهاء لجنة القيد من
على بيان استالم آل مغلف ومستنداته، آما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين المذآور 
  .من قبلها

  
  :010المادة 
في الدائرة مع جداول  ى لجنة القيد العليا في الدائرة االنتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيدتتلق
  .ائج الملحقة بهاالنت

في فقط تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح األخطاء المادية والحسابية 
  .حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك

نتخابية على اإلثم تتولى جمع األصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة 
الجدول النهائي باألرقام واألحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل 

  .أعضائها
  .نالها آل مرشحتعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية التي 

  
  :110المادة 

تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام آل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم 
محضرًا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس 

  .اللجنة
نهائي والجدول العام الملحق به فورًا إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى ترسل النتائج مع المحضر ال

هذه النتيجة فورًا إلى رئيس  ويبلغ الوزير إعالن النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين،
  .مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري
ضمن رزم تشير إلى األقالم الواردة منها،  راعاالقت وراق، أتحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية

وذلك لمدة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر 
  .وفق األصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري

  
  
  

  الفصل التاسع
  طات األخرىانيابي وبعض النشفي عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس ال 

  
  :210ة الماد

أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة . 1
أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلديات أو 

ز الجمع بين عضوية آما ال يجو. و شرآة ذات رأسمال عامأ شرآة ذات امتياز أو شرآة اقتصاد مختلط
آل من ينتخب . ما من خزينة الدولة و تعويضًاأ ية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبًامجلس النواب وأ

عضوية مجلس النواب خالل شهر يلي ذا لم يبلغ رفضه من وظيفته إ حكمًا يعتبر منفصًال   من هؤالء نائبًا
  .خابهعالن نتيجة انتإ



 

ة      . 2 ة عن الدول ة القانوني واب والوآال أو إحدى مصالحها أو   ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الن
رة     مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو اتحاد البلديات أو أي من المؤسسات أ ذآورة في الفق و الشرآات الم

  .الته ساقطة حكمًامن هؤالء الوآالء تعتبر وآ آل من ينتخب نائبًا. االولى من هذه المادة
  
  :310المادة 
ر زوجه       ال يعطى ديات، ويعتب ة أو البل النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العام

 .وأوالده بمثابة الشخص الواحد
  
  

  الفصل العاشر
  راضي اللبنانيةاللبنانيين غير المقيمين على األ في اقتراع

  
  :410المادة 

ان ل لبن ة أيحق لك ى األراضي اللبناني يم عل ر مق فارات والقنصليات ي غي ي الس راع ف ارس حق االقت ن يم
ة وأ    ن يكون اسمه شرط أ ،اللبنانية وفقًا ألحكام هذا القانون وائم االنتخابي انع    واردًا في الق ة م ن ال يكون ثم

  .قانوني يحول دون حقه في االقتراع
  

  :510المادة 
راع    نيين غير المقيمين على األراضي اللبنانية األاللبنا تطبَّق على عملية اقتراع حكام العامة التي ترعى اقت

  .اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة ألحكام هذا الفصل
  

  :610المادة 
ة في           ربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبناني ة والمغت دعو وزارة الخارجي انون، ت فور صدور هذا الق

يهم       الخارج، بالطرق ال وفر ف ذين تت انيين ال ا مناسبة، اللبن لإلعالن عن    ،عاله أ ذآورةشروط الم  التي تراه
اب موقّ   وذلك بحضورهم الشخصي أ ، سمائهماإلقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أرغبتهم ب ع و بموجب آت

فارة أ  ي الس ًا لألصول، ف ت وفق ة المت  ومثب ات المطلوب ة المعلوم ع آاف ا م ي يختارونه لية الت ة و القنص علق
  .بهويتهم ورقم سجلهم

ب أ جيل   يج اة للتس ة المعط اوز المهل ات      31ن ال تتج د االنتخاب بق موع ي تس نة الت ن الس انون االول م آ
  .النيابية، يسقط بعدها حق االقتراع في الخارج في االنتخابات النيابية التالية

  
  :710المادة 

ديات بواسطة     أسبوع، إ  ت المعنية، تباعًا وفي نهاية آلترسل السفارات والقنصليا ة والبل ى وزارة الداخلي ل
  .سماءهم لديهاشخاص الذين سجلوا أألسماء ابين، أوزارة الخارجية والمغتر

نظم،       ة وت وائم االنتخابي تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود االسم في الق
فارة أو قنصلية بأ    المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنت بعد انتهاء تقلة لكل س يهم     خابية مس وفر ف ذين تت سماء ال

ى أ  الشروط القانونية، موز ة، عل ة       عة حسب الدوائر االنتخابي دائرة االنتخابي ل عدد المسجلين في ال ن ال يق
  .صليناخبًا، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم االقتراع في محل إقامتهم األ 200الواحدة عن 

  
  :810المادة 
تقلة إ زارة الداخلية والبلديات، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، القوائم االنتخابية ترسل و ى آل   المس ل

ا  من السفارات والقنصليات المعنية التي   م ممارسة حق         يجب عليه ذين يحق له رعين ال ، حسب عدد المقت
دد      اوز ع ال تج ي ح د ف م واح ن قل ر م راع، أو أآث م لالقت داد قل ديها، إع راع ل دائرة  االقت ي ال جلين ف المس

  .و في أي مرآز آخر مناسبربعماية، وذلك في مرآز السفارة أو القنصلية أاأل



 

  
  :091المادة 

ة    و القنصل، بالتنسيق مع    يعين السفير أ  ديات بواسطة وزارة الخارجي ة والبل م    وزارة الداخلي ة آل قل ، هيئ
ي   على أ املين في ال   ن ال تقل عن رئيس وآاتب من ب فارة أو القنصلية، أ  ن الموظفين الع دين  و من  س المتعاق

  .عند الضرورة، ويحدد صالحيات آل منهم
  .عالن النتائججود مندوبين عن المرشحين خالل إجراءات االقتراع والفرز وإو يجوز

  
  :011المادة 

ام أعشرة  يجري االقتراع في الخارج قبل  ر   ي ى األآث ان، حسب         عل ات في لبن ين لإلنتخاب من الموعد المع
ة        الدوا دها وزارة الداخلي فافة من نموذج واحد تعتم ر ش ئر اإلنتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمَّغة غي

  .والبلديات وممهورة بخاتمها
  .تفتح صناديق االقتراع من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة ليًال
  .سمه على القائمة اإلنتخابيةد إيوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه إلى الناخب بعد أن يتحقق من هويته وورو

  .و جواز سفره اللبناني العادي الصالحانية أيقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبن
دخول المعزل ويضع     ى أ       يلزم الناخب ب ة واحدة تشتمل عل د     في الظرف ورق ذين يري سماء المرشحين ال

  .انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق االقتراع
راع بجانب إ     يثبت اقتراع الن م االقت ى الئحة    اخب بتوقيعه أو بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قل سمه عل

  .نتخابيةلشطب الخاصة بكل عملية إا
  

  :111المادة 
فير أو القنصل شخصيًا أ          بعد  راع بحضور الس تح صندوق أو صناديق اإلقت راع يف ة االقت و من  ختام عملي

اهرة ينتدبانه في حال ت رز أ    . عذر حضورهما ألسباب ق تم إحصاء الظروف وف راع بحضور   وي وراق االقت
  .هيئة القلم

  
  :211المادة 

نظم محضر بالع دد األ ي ان بع ع بي ة م ة االنتخابي ل مرشح ويوقّ ملي ا آ ي ناله فير صوات الت ل الس ن قب ع م
  .والقنصل وتلصق النتائج على باب قلم االقتراع

ة أعاله، تحرق جمي     عبعد إ ا خال أ   الن النتيجة على الصورة المبين راع  ورع األوراق والظروف م اق االقت
ة ال  رت باطل ي اعتب ات  الت ى عالم ا عل ى إ  حتوائه ة أو عل ارات مهين ى عب ف أو عل حين  تعري مي مرش س

  .متشابهين ال يمكن التمييز بينهما
  

  :311المادة 
اخبون وأ   يضع رئيس القلم في مغلف قوائم ال ا الن ع عليه راع التي اعتب   شطب التي وقَّ ة  وراق االقت رت باطل

رز أ    والظروف العائدة لها ومحض  ة ف ة وورق ة االنتخابي تم المغلف بالشمع   ُيخ . صوات المرشحين  ر العملي
ل إ ر وُيرس ائل     االحم رع وس ربين بأس ة والمغت طة وزارة الخارجي ان بواس ي لبن ة ف د المعني ان القي ى لج ل
  .االتصال الممكنة

  
  :411المادة 

راع   تأمينًا لتطبيق أحكام هذا الفصل، وضم انًا لحق اللبنانيين غير المقيمين على األراضي اللبنانية في االقت
ام     ات الع ي انتخاب ارًا   2009في أماآن إقامتهم في الخارج في االنتخابات النيابية العامة التي تل ، تتخذ، اعتب

  :من صدور هذا القانون، اإلجراءات اآلتية
  



 

ى وزارة - 1 ل ال   عل ديات، قب ة والبل ر اعالداخلي با ش ن ش طة وزارة    م ل، بواس نة، أن ترس ل س ن آ ط م
راص            ة بشكل أق وائم االنتخابي ان في الخارج، الق فارات وقنصليات لبن ى س الخارجية والمغتربين، إل

 .(CDs)مدمجة 
  
اخبين     - 2 دعو الن ة وت على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعّمم القوائم أعاله بكل الوسائل الممكن

ا وتنقيحه ى االطالع عليه ل  إل وال الشخصية قب ة لألح ة العام ى المديري لها إل د االقتضاء، لترس ا عن
ود وشطبها األصول          . العاشر من آذار من آل سنة     وائم وتصحيح القي يح الق ات تنق ى عملي ق عل تطّب

ر وزارة          انون، وتجري المراسالت عب ذا الق ع من ه واإلجراءات المنصوص عليها في الفصل الراب
 .تحيلها إلى المرجع المختص الخارجية والمغتربين التي

  
 
انون،    - 3 ذا الق اريخ نشر ه ن ت دة م نة واح ة أقصاها س ربين، ضمن مهل ة والمغت تضع وزارة الخارجي

ى أن       ليات، عل فارات والقنص ي الس ين، ف ر المقيم انيين غي راع اللبن ة اقت ق بآلي يلية تتعل ة تفص دراس
ة بج  فارات والقنصليات، بشريًا      تتضّمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعّلق ك الس ة تل هوزي

ى    . لتقريبيةوماديًا، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وآلفتها ا ع الدراسة إل ترف
 .مجلس الوزراء التخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين االعتمادات الالزمة

  
  

  
  
  
  

  الفصل الحادي عشر
  أحكام ختامية 

  :511المادة 
ي ل  االت الت ي الح ق أ ف ائق تطبي انون دق ذا الق دد ه ه، م يح انون بموجب  حكام ذا الق ق ه ائق تطبي دد دق تح

  .مراسيم تتخذ بناًء القتراح وزير الداخلية والبلديات
 
  :611المادة 

 171تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون أو التي ال تتفق مع مضمونه ال سيما القانون رقم 
  .6/1/2000در بتاريخ الصا

  
  :711المادة 

  .في الجريدة الرسمية يعمل بهذا القانون فور نشره
  

  صدر عن رئيس الجمهورية 
  2008تشرين األول  8بعبدا في 
  ميشال سليمان: االمضاء
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              فؤاد السنيورة : االمضاء
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