الجسهورية اللبشانية
مجلس الشواب

قانون رقم  171تاريخ 0222/1/6

السعجل بسوجب القانون رقم  291تاريخ 1222/5/12
والقانون رقم  676تاريخ  18نيدان 1225

السعجل بسوجب القانون رقم  692تاريخ 1225/8/12

قانون

يخمي إلى تعجيل أحكام قانون انتخاب أعزاء مجلس الشواب
الفرل األول
في عجد الشواب والجوائخ االنتخابية
والجعوة لالنتخاب وشخوط التخشيح
السادة األولى :يتألف مجمذ الشػاب مغ ماية وثسانضة وعذخيغ عزػا وتكػن مجة واليتيع أربع سشػات ،عمى
أن تكػن والية أول مجمذ ُيشتخب بعج صجور ىحا القانػن حتى  31أيار سشة .2005

عجلت هحه السادة بسوجب البشدج أوال مدا السدادة الوحيدجة مدا القدانون رقدم  676تداريخ  18نيددان  1225لتردبح
ّ
على الذكل اآلتي:

« أوال :
السادة :0

تشتهي مجة والية مجلس الشواب الحالي في ».1225/6/12

تتألف الجوائخ االنتخابضة وفقا لسا يمي ،ويحجد عجد السقاعج فضيا وفقا لمججول رقع ( )1السخفق

بيحا القانػن:

وتزع األحضاء التالضة:
 -1دائخة مشصقة مجيشة بضخوت األولى،
ّ
األشخفضة ـ السدرعة ـ الرضفي.
وتزع األحضاء التالضة:
 -2دائخة مشصقة مجيشة بضخوت الثانضة،
ّ
السرضصبة ـ الباشػرة ـ الخمضل.

وتزع األحضاء التالضة:
 -3دائخة مشصقة مجيشة بضخوت الثالثة،
ّ
دار السخيدة ـ رأس بضخوت ـ زقاق البالط ـ السجور ـ السخفأ ـ مضشاء الحرغ.
وتزع قزائي:
 -4دائخة جبل لبشان األولى،
ّ
جبضل ـ كدخوان.
وتزع قزاء:
 -5دائخة جبل لبشان الثانضة،
ّ
الستغ.

وتزع قزائي:
 -6دائخة جبل لبشان الثالثة،
ّ
بعبجا ـ عالضو.
وتزع قزاء:
 -7دائخة جبل لبشان الخابعة،
ّ
الذػف.

وتزع أقزضة ومشاشق:
 - 8دائخة الذسال األولى،
ّ
عكار ـ الزشضة ـ بذخي.

وتزع أقزضة ومشاشق:
 -9دائخة الذسال الثانضة،
ّ
شخابمذ ـ السشضة ـ زغختا ـ البتخون ـ الكػرة.

وتزع أقزضة ومشاشق:
 -10دائخة الجشػب األولى،
ّ
مجيشة صضجا ـ الدىخاني ـ صػر ـ بشت جبضل.
وتزع أقزضة:
 -11دائخة الجشػب الثانضة،
ّ
مخجعضػن ـ حاصبضا ـ الشبصضة ـ جديغ.
وتزع قزائي:
 -12دائخة البقاع األولى،
ّ
بعمبظ ـ اليخمل.
وتزع قزاء:
 -13دائخة البقاع الثانضة،
ّ
زحمة.
وتزع قزائي:
 -14دائخة البقاع الثالثة،
ّ
البقاع الغخبي ـ راشضا.
السادة :3

ويتع التخشضح لمسقاعج
يحجد عجد نػاب كل شائفة في كل مشصقة أو قزاء في الجوائخ االنتخابضة ّ
الشضابضة فضيا وفقا لمججول رقع ( )2السمحق بيحا القانػن.

السادة :4

جسضع الشاخبضغ في الجائخة االنتخابضة عمى اختالف شػائفيع يقتخعػن لمسخشحضغ عغ تمظ
الجائخة.

السادة :5

يكػن االقتخاع عاما وسخيا وعمى درجة واحجة.

السادة :6

أتع
ال يجػز أن يشتخب عزػا في السجمذ الشضابي إال مغ كان لبشانضا مقضجا في قائسة الشاخبضغّ ،
الخامدة والعذخيغ مغ عسخه ،متستعا بحقػقو السجنضة والدضاسضة ،متعمسا ،وال يجػز انتخاب

تجشدو.
الستجشذ بالجشدضة المبشانضة إال بعج انقزاء عذخ سشػات عمى ّ
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السادة :7

تُجعى اليضئات االنتخابضة بسخسػم وتكػن السيمة بضغ تاريخ نذخ ىحا السخسػم واجتساع اليضئات
االنتخابضة ثالثضغ يػما عمى األقل.
وتُجخى االنتخابات العامة خالل الدتضغ يػما التي تدبق مػعج انتياء والية السجمذ الشضابي
وذلظ فضسا خال الحالة التي ُيحل فضيا السجمذ.

ُيعضغ مػعج االنتخاب في يػم واحج لجسضع الجوائخ ويجػز أن يعضغ مػعج خاص لكل دائخة أو
تتع االنتخابات في جسضع الجوائخ خالل السيل
أكثخ إذا اقتزت ذلظ سالمة األمغ ،عمى أن ّ

السبضشة في الفقخة الدابقة.
السادة :8

إذا شغخ أحج السقاعج بدبب الػفاة أو اإلستقالة أو ألي سبب آخخ ،تجخي االنتخابات لمسقعج
الذاغخ خالل ستضغ يػما ابتجاء مغ تاريخ شغػره ويعتبخ السخكد شاغ اخ مغ تاريخ الػفاة ومغ
تاريخ قخار مجمذ الشػاب في الحاالت األخخى ،أو مغ تاريخ نذخ قخار السجمذ الجستػري في
الجخيجة الخسسضة في حال إبصال انتخاب أحج الشػاب مغ قبمو .غضخ أنو ال يشتخب خمف لمشػاب

الحيغ تذغخ مخاكدىع قبل انتياء والية السجمذ الشضابي بدتة أشيخ أو أقل.
الفرل الثاني

في ما يجوز أن يكون ناخبا
السادة :9

لكل لبشاني أو لبشانضة أكسل الحادية والعذخيغ مغ عسخه الحق في أن يكػن ناخبا إذا كان يتستّع
بحقػقو السجنضة والدضاسضة وغضخ مػجػد في إحجى حاالت عجم األىمضة السشرػص عمضيا في

السادة :12

ُيحخم مغ مسارسة حقػقيع االنتخابضة:
 -1األشخاص الحيغ حكع بحخمانيع الحقػق السجنضة.

القانػن.

 -2األشخاص الحيغ حكع بحخمانيع مؤبجا الختب والػضائف العسػمضة.
 -أما الحيغ حخمػا وضائفيع إلى أجل فال يجػز قضج أسسائيع إال بعج انقزاء ىحا األجل.

 -3األشخاص الحيغ حكع عمضيع بجشاية أو جشحة.

تعتبخ شائشة الجخائع التالضة :الدخقة ،االحتضال ،سحب شظ بجون مقابل ،سػء االئتسان،

السدور ،الجخائع
اإلختالس ،الخشػة ،الضسضغ الكاذبة ،اإلغتراب ،التيػيل ،التدويخ ،استعسال
ّ
السخّمة باألخالق العامة السشرػص عمضيا في الباب الدابع مغ قانػن العقػبات ،الجخائع

الستعمقة بدراعة وصشاعة السػاد السخجرة واإلتجار بيا.

 - 4األشخاص السحجػر عمضيع قزائضا شضمة مجة ىحا الحجخ.
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 - 5األشخاص الحيغ ُيعمغ إفالسيع.
 - 6األشخاص الحيغ ُيحكع عمضيع بالعقػبات السشرػص عمضيا في السػاد  329ألى  334مغ
قانػن العقػبات.

السبضشػن أعاله حقػقيع االنتخابضة إال بعج إعادة اعتبارىع.
 وال يدتعضج األشخاص ّالفرل الثالث

في القوائم االنتخابية
السادة :11

يقضج أحج في غضخ قائسة واحجة.
القضج في القػائع االنتخابضة إلدامي وال ّ

السادة :10

تزع السجيخية العامة لألحػال الذخرضة ،لكل دائخة انتخابضة ،قػائع انتخابضة مسكششة بأسساء
الشاخبضغ وفقا لدجالت األحػال الذخرضة ،وتتزسغ ىحه القػائع أسساء جسضع الشاخبضغ الحيغ
بمغت مجة إقامتيع األصمضة أو الحقضقضة ،في الجائخة االنتخابضة ،ستة أشيخ عمى األقل بتاريخ بجء

إعادة التجقضق بالقػائع االنتخابضة ،أي في  15كانػن األول مغ كل سشة.
السادة :13

السادة :14

السادة :15

تتزسغ قػائع الشاخبضغ فضسا يتعمق بكل ناخب رقع تدجضل عائمتو في سجالت األحػال الذخرضة
وإسع عائمتو وإسسو وجشدو وإسع أبضو وتاريخ والدتو ومحىبو.
القػائع االنتخابضة دائسة ،إال أنو يعاد الشطخ فضيا سشػيا بعج اإلعالن عغ ذلظ بػاسصة الشذخات
الخسسضة والرحف واإلذاعة خالل األسبػع الحي يدبق فتح ميمة إعادة الشطخ.
تشذأ في كل دائخة انتخابضة لجشة قضج أو أكثخ ،وتتألف كل لجشة ،خالفا ألي نز آخخ مغ قاض
عامل رئضدا ومغ أحج رؤساء السجالذ البمجية في الجائخة أو أحج أعزاء ىحه السجالذ ومغ

مػضف األحػال الذخرضة مقخ ار ،ويسكغ أن تدتذضخ المجشة السختار فضسا يختز بقخيتو.

ويمحق بكل لجشة ،عشج الحاجة ،مػضف أو أكثخ مغ مػضفي األحػال الذخرضة بقخار يرجر
ُ
عغ مجيخ عام األحػال الذخرضة.
يعضغ رؤساء لجان القضج وأعزاؤىا بسخاسضع ترجر بشاء عمى اقتخاح وزيخي العجل والجاخمضة.
ّ

السادة :16

تتػلى لجان القضج السيسات اآلتضة:
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أ -الشطخ في شمبات الترحضح عمى القػائع االنتخابضة وفقا لسا ىػ وارد في السادتضغ  23و25

مغ ىحا القانػن ،وإصجار ق اخرات بذأنيا تبّمغ إلى أصحاب العالقة وإلى السجيخية العامة لألحػال

الذخرضة لتشفضح الترحضح وفقا لسزسػن ىحه الق اخرات.

ب  -تمقي نتائج االنتخابات بعج إقفال أقالم االقتخاع ودرس السحاضخ والسدتشجات واتخاذ

الق اخرات السشاسبة بذأنيا ،ثع القضام بعسمضة جسع األصػات وتشطضع الججول العام بالشتضجة التي
ناليا كل مخشح ورفعيا إلى رؤساء لجان القضج العمضا السخترة وفقا لسا ىػ وارد في السادتضغ
 58و 59مغ ىحا القانػن.

السادة :17

تقػم "السرمحة التقشضة" في السجيخية العامة لألحػال الذخرضة سشػيا بتجويغ اإلضافات
والذصػبات عمى القػائع االنتخابضة ،استشادا إلى ما يأتي:

أ -عمى رؤساء أقدام ومػضفي األحػال الذخرضة أن يقجمػا سشػيا إلى السرمحة التقشضة ما بضغ

الخامذ عذخ مغ كانػن األول والخامذ مغ كانػن الثاني:

 -أسساء األشخاص الحيغ تتػفخ فضيع الذخوط القانػنضة لقضج أسسائيع.

 أسساء األشخاص الحيغ ستتػافخ فضيع ىحه الذخوط بتاريخ تجسضج القائسة االنتخابضة. -أسساء الحيغ أىسل قضجىع أو تػفػا أو شصبت أسساؤىع مغ سجالت األحػال الذخرضة.

عمى الشاخبضغ الحيغ مزى عمى تاريخ والدتيع مئة سشة أن يقجمػا إلى قمع الشفػس التابعضغ لو
بضغ الخامذ عذخ مغ كانػن األول والخامذ مغ كانػن الثاني شيادة حضاة مػقعة مشيع ومغ

مختار محل إقامتيع ،حدب األصػل.

ب -إذا انقزت السجة السحكػرة في الفقخة الدابقة ولع يتقجمػا بذيادة الحضاة ،عمى السجيخية العامة

لألحػال الذخرضة أن تُدقط أسساءىع مغ قػائع الشاخبضغ في الجائخة .ال يحػل ىحا الذصب دون
شمب إعادة قضجىع في ميمة شيخ واحج مغ تاريخ نذخ القػائع عسال بأحكام السادة  23مغ ىحا
القانػن.

السادة :18

 -تخسل دائخة الدجل العجلي في كل محافطة سشػيا إلى السجيخية العامة لألحػال الذخرضة

بضغ الخامذ عذخ مغ كانػن األول والخامذ مغ كانػن الثاني ،بضانا بأسساء األشخاص

السحكػم عمضيع بجخائع مغ شأنيا حخمانيع مغ مسارسة حق االنتخاب وفقا ألحكام السادة 10

القانػن.

السادة :19

مغ ىحا

 تخسل السحاكع العجلضة سشػيا إلى السجيخية العامة لألحػال الذخرضة بضغ الخامذ عذخ مغكانػن األول والخامذ مغ كانػن الثاني ،بضانا باألحكام الشيائضة الستعمقة باإلفالس والحجخ.
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السادة :02

قبل األول مغ شباط مغ كل سشة تجقق السرمحة التقشضة لجى السجيخية العامة لألحػال الذخرضة
القػائع االنتخابضة السشقحة وتػافق عمضيا وتػّقعيا.
تجون أسباب التشقضح في حقل خاص مقابل كل إضافة إلى الالئحة أو ححف مشيا .وإذا ُنقل إسع
ّ
ناخب مغ قائسة إلى أخخى ،وجب ذكخ إسع القخية أو الحي الحي كان مقضجا فضو سابقا وتاريخ

شصبو.
السادة :01

قبل العاشخ مغ شباط مغ كل سشة تخسل السجيخية العامة لألحػال الذخرضة ندخا عغ القػائع
االنتخابضة السشقحة والسػّقعة إلى البمجيات وإلى السختاريغ وإلى مخاكد السحافطات والقائسقامضات،
ويتع
بػاسصة الجرك أو الذخشة ،لشذخىا بحضث يحق ألي كان أن ي ّ
صمع عمضيا أو يشدخياّ ،

اإلعالن عغ ذلظ بػاسصة وسائل اإلعالم لسجة خسدة أيام عمى األقل.
طع
يش ّ

يكّمفو

رجال الجرك أو الذخشة محز اخ بإيجاعيا ويػّقعػنو مع السختار أو رئضذ البمجية أو مغ
ويخفعػنو إلى المجشة السشرػص عمضيا في السادة  15مغ ىحا القانػن بػاسصة السحافع أو

القائسقام أو مغ يقػم بػضضفتيسا.
السادة :00

ألي كان أن يحرل عمى األقخاص ( )Disquesالتي تحتػي عمى القػائع اإلنتخابضة إبتجاء
يحق ّ
ويحجد
مغ تاريخ نذخىا وفقا لمسادة الدابقة ،وذلظ مغ الجائخة السخترة لجى السرمحة التقشضة.
ّ

ثسغ قخص الكسبضػتخ ( )Floppyبسبمغ عذخة آالف لضخة والقخص ( )CDبسبمغ خسدضغ ألف
لضخة ،تدتػفى بػاسصة شػابع مالضة تمرق عمى الصمب.

السادة :03

ابتجاء مغ تاريخ نذخ القػائع اإلنتخابضة واالعالن عشيا أي في العاشخ مغ شباط مغ كل سشة،
يحق لمشاخبضغ التقجم مغ لجان القضج السخترة لمجوائخ االنتخابضة بالصمبات العائجة لترحضح أي

خصأ في القػائع االنتخابضة.

 -عمى الشاخب الحي سقط قضجه أو وقع خصأ فضو أو بإسسو عمى القائسة االنتخابضة ،بدبب

اإلىسال أو الخصأ أو ألي سبب آخخ ،أن يقجم شمبو إلى لجشة القضج خالل ميمة شيخ واحج مغ

تاريخ نذخ القػائع االنتخابضة ،وعمضو أن يخفق بصمبو السدتشجات واألدلة التي تثبت صحة ما جاء

في الصمب.
مقضج في إحجى قػائع الجوائخ االنتخابضة أن يصمب إلى لجشة القضج شصب أو
 يحق لكل ناخب ّقضج إسع شخز جخى قضجه في ىحه القائسة خالفا لمقانػن ،ولكل مغ السحافع والقائسقام والسختار

السختز أن يسارس ىحا الحق وذلظ خالل مجة الذيخ التي تشتيي في العاشخ مغ أذار مغ كل
سشة.
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وتبت بيا وترجر ق اخرات بذأنيا قبل الخامذ عذخ مغ
 تقػم لجان القضج بجرس الصمبات تباعا ّشيخ آذار مغ كل سشة .وتخسل ندخا عشيا إلى أصحاب العالقة وإلى السجيخية العامة لألحػال
الذخرضة لتشفضح مزسػنيا.
السادة :04

تشذأ لكل دائخة إنتخابضة لجشة قضج عمضا تتألف مغ رئضذ غخفة إستئشاف في السحافطة رئضدا

ومغ قاض عامل ومفتر مغ التفتضر السخكدي عزػيغ ومغ رئضذ دائخة أو رئضذ قدع

الشفػس أو مػضف أحػال شخرضة عزػا مقخ ار.

يعضغ رؤساء لجان القضج العمضا وأعزاؤىا بسخاسضع ترجر بشاء عمى إقتخاح وزيخي العجل
 ّوالجاخمضة.
تكػن ميسة لجان القضج العمضا:

يقجم أصحاب العالقة ،شمبات إستئشاف
أ  -الشطخ في شمبات إستئشاف ق اخرات لجان القضجّ .
ق اخرات لجان القضج بإستجعاء بدضط ،بخالل خسدة أيام مغ تاريخ تبّمغيع ق اخرات ىحه المجان.

 وعمى لجان القضج العمضا أن تبت بصمبات اإلستئشاف قبل الخامذ والعذخيغ مغ آذار مغ كلسشة.

ب  -تمقي محاضخ الشتائج الرادرة عغ لجان القضج والججاول السمحقة بيا ودرسيا وجسع

األصػات وتشطضع محزخ بالشتائج الشيائضة التي ناليا كل مخشح في الجائخة وفقا لسا ىػ وارد في

السادة  60مغ ىحا القانػن.
السادة :05

تخسل السجيخية العامة لألحػال الذخرضة إلى وزيخ الجاخمضة قبل الثالثضغ مغ آذار مغ كل سشة،
تبضغ الحقا
ندخا مػقعة عغ القػائع اإلنتخابضة السشقحة نيائضا إستشادا إلى ق اخرات لجان القضج .إذا ّ
لػزيخ الجاخمضة ،وجػد أخصاء ونػاقز في القػائع اإلنتخابضة ،مغ أي نػع كان ،يحضل القزضة
فػ ار إلى لجشة القضج السخترة ،التي تبت بيا بخالل ثالثة أيام.

السادة :06

يخسل وزيخ الجاخمضة ندخا عغ القػائع اإلنتخابضة الشيائضة التي وردتو مغ السجيخية العامة لألحػال

الذخرضة ،إلى مرمحة الذؤون الدضاسضة واإلدارية في مجيخية الجاخمضة العامة ،العتسادىا بأي
إنتخابات تجخي بخالل السيمة التي تبجأ مغ  30آذار ولغاية  30آذار مغ الدشة التي تمضيا.

السادة :07

تجسج القائسة
مع االحتفاظ بالتشقضحات السجخاة تشفضحا ألحكام السادة  25مغ ىحا القانػنّ ،
اإلنتخابضة في  30آذار مغ كل سشة وتبقى نافحة حتى  30آذار مغ الدشة التالضة.
الفرل الخابع
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الذخوط السؤهلة للتخشيح،
عجم األهلية والجسع بيا الشيابة والوظائف العامة
السادة :08

الفقخة األولى السعجلة بسوجب القانون رقم  1222/291تاريخ :1222/5/12

إن العدكخيضغ ومغ ىع في حكسيع عمى إختالف الختب سػاء أكانػا مغ الجضر وأمغ الجولة أم

مغ قػى األمغ الجاخمي واألمغ العام والزابصة الجسخكضة باستثشاء أفخاد خجمة العمع ال يذتخكػن

في اإلقتخاع.
 -إن العدكخيضغ ومغ ىع في حكسيع عمى إختالف الختب سػاء أكانػا مغ الجضر وأمغ الجولة

أم مغ قػى األمغ الجاخمي واألمغ العام والزابصة الجسخكضة ال يسكغ انتخابيع أعزاء لمسجمذ

الشضابي وإن كانػا محالضغ عمى اإلستضجاع أو عمى اإلحتضاط ،غضخ أنو يجػز انتخابيع إذا كانػا
محالضغ عمى التقاعج أو قبمت إستقالتيع قبل تاريخ اإلنتخاب بدتة أشيخ.

السادة :09

ال يجػز الجسع بضغ عزػية مجمذ الشػاب ورئاسة أو عزػية مجمذ إدارة مؤسدة عامة أو
وضضفة عامة أو أية وضضفة في السؤسدات العامة السدتقمة والذخكات ذات اإلمتضاز والبمجيات
وأية وضضفة ديشضة يتشاول صاحبيا راتبا أو تعػيزا ما مغ خدانة الجولة ،وكل مػضف يشتخب نائبا

يعتبخ مشفرال حكسا مغ وضضفتو إذا لع يبمّغ رفزو عزػية السجمذ الشضابي بخالل شيخ يمي

إعالن نتضجة إنتخابو.

 -وال يجػز الجسع بضغ عزػية مجمذ الشػاب والػكالة القانػنضة عغ الجولة أو إحجى مرالحيا

أو مؤسداتيا العامة السدتقّمة أو البمجيات.

 -وال يجػز أيزا أن يعصى إمتضاز أو إلتدام لشائب.

السادة :32

مع مخاعاة أحكام السادتضغ  22و 31مغ القانػن رقع  665تاريخ  ،1997/12/29ال يجػز
إنتخاب األشخاص السحكػريغ فضسا يمي في أية دائخة إنتخابضة مجة قضاميع بػضائفيع وخالل الدتة

أشيخ التي تمي تاريخ إستقالتيع وإنقصاعيع فعمضا عغ وضائفيع:
-1
-0
-3

السػضفػن مغ الفئتضغ األولى والثانضة.
القزاة مغ جسضع الفئات والجرجات.

رؤساء مجالذ إدارة السؤسدات العامة ومجيخوىا وأعزاؤىا.
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السادة :31

حل
 - 1إذا شغخ أحج السقاعج الشضابضة بدبب الػفاة أو اإلستقالة أو ألي سبب آخخ ،أو إذا ّ
السجمذ قبل نياية واليتو بدتة أشيخ عمى األقل ،جاز انتخاب السػضفضغ السحكػريغ في السادة
الدابقة وأيزا العدكخيضغ ومغ ىع في حكسيع عمى اختالف الختب سػاء أكانػا مغ الجضر وأمغ

الجولة أم مغ قػى األمغ الجاخمي واألمغ العام والزابصة الجسخكضة إذا إستقالػا وانقصعػا فعمضا
عغ وضائفيع خالل خسدة عذخ يػما تبجأ مغ تاريخ مخسػم دعػة اليضئات اإلنتخابضة .وتعتبخ

اإلستقالة مقبػلة مغ تاريخ تقجيسيا.

الحق بالسصالبة
 - 0لمسػضفضغ واألشخاص الحيغ يدتقضمػن ويخشحػن أنفديع لإلنتخابات الشضابضة
ّ
بسعاش التقاعج أو تعػيس الرخف شخط أن يشالػا عذخيغ بالسئة عمى األقل مغ أصػات

السقتخعضغ عمى وجو قانػني.
السادة :30

يفرل مغ الشضابة بقخار مغ السجمذ الشائب الحي يحكع عمضو أثشاء نضابتو بسا يػجب حخمانو

السادة :33

كل تػكضل إنتخابي مختبط بذخط أو قضج يعتبخ لغػا وال يعتج بو بػجو مغ الػجػه.

مسارسة حقػقو اإلنتخابضة وفقا لمسادة  10مغ ىحا القانػن.

الفرل الخامس

في تقجيم طلبات التخشيح
السادة :34

يجػز لسغ تػّفخت فضو الذخوط لضكػن عزػا في السجمذ الشضابي أن يخشح نفدو عغ أي دائخة
كانت ،غضخ أنو ال يجػز ألحج أن يخشح نفدو في غضخ دائخة إنتخابضة واحجة في آن واحج،

وعشجما تجخي اإلنتخابات عمى مخاحل ال يجػز لسغ رشح نفدو في دائخة أن يخشح نفدو مججدا

في دائخة أخخى خالل السيمة نفديا التي تجخي فضيا اإلنتخابات العامة.
السادة :35

مرجق لجى الكاتب
عمى مغ يخشح نفدو لإلنتخابات العامة أو الجدئضة أن يعضغ في ترخيح
ّ
العجل ،مػّقع مشو شخرضا القزاء أو السشصقة التي يخغب تخشضح نفدو عشيا ضسغ الجائخة
اإلنتخابضة ،وأن يػدع في الػقت نفدو صشجوق السالضة مبمغا قجره عذخة ماليضغ لضخة لبشانضة.

يدتخد التأمضغ كل مغ نجح في اإلنتخابات ،أما الخاسبػن فال يدتخدون التأمضغ إال إذا حرمػا

عمى ندبة  %10وما فػق مغ أصػات السقتخعضغ في الجائخة اإلنتخابضة.
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يػدع الترخيح مخكد و ازرة الجاخمضة مقابل إيرال مؤقت قبل مػعج اإلنتخاب بخسدة عذخ
يػما عمى األقل ،وبعج خسدة أيام يعصى اإليرال الشيائي إال إذا تبضغ أن تخشضحو مخالف

ألحكام ىحا القانػن.

إذا إمتشعت الدمصة السخترة عغ إعصائو اإليرال لغضخ األسباب السبضشة أعاله يسكشو

مخاجعة مجمذ شػرى الجولة باستجعاء بدضط غضخ خاضع لمخسع .وعمى ىحا السجمذ أن يفرل
بإعتخاضو نيائضا في غخفة السحاكخة خالل ثالثة أيام.
أما إذا إنقزت ميمة التخشضح ولع يتقجم لسقعج معضغ إال مخشح واحج ،فضعتبخ ىحا السخشح فائ اد
بالتدكضة ويػجو وزيخ الجاخمضة فػ ار كتابا بحلظ إلى رئضذ مجمذ الشػاب وال يرار إلى إجخاء

إنتخابات لمسقعج السحكػر.
السادة :36

يعج باشال .والترخيحات التي تقجم مغ شخز واحج في غضخ
كل ترخيح مخالف لمسادة الدابقة ّ
دائخة تعج باشمة إذا كانت مقجمة بتاريخ واحج .وإذا كانت مقجمة بتػاريخ مختمفة فال يعتج إال

السادة :37

مرجق لجى الكاتب العجل
ال يجػز لمسخشح أن يخجع عغ تخشضحو إال بسػجب ترخيح قانػني
ّ
يػدع مخكد و ازرة الجاخمضة قبل مػعج اإلنتخابات بعذخة أيام عمى األقل .وإذا أدى ىحا الخجػع

باألخضخ مشيا وتعتبخ التراريح الباقضة باشمة.

إلى استحالة إنتخاب العجد الالزم في الجائخة جاز قبػل تخشضحات ججيجة تقجم قبل اإلقتخاع بثالثة
أيام.

 كل مغ يخجع عغ تخشضحو وفقا لألحكام السبشضة في ىحه السادة ،يحق لو إستخداد نرف السبمغالحي أودعو.

السادة :88

تبّمغ أسساء السخشحضغ الحيغ أعصػا اإليرال الشيائي بال إبصاء إلى السحافطضغ والقائسقامضغ ثع
تعمق عمى أثخ وصػليا في األماكغ التي تمرق فضيا اإلعالنات الخسسضة.
الفرل الدادس

في األعسال اإلنتخابية
السادة :39

تقدع الجائخة اإلنتخابضة بقخار مغ وزيخ الجاخمضة إلى عجة أقالم لإلقتخاع ويكػن لكل قخية يبمغ عجد
الشاخبضغ فضيا مائة ،قمع إقتخاع واحج عمى األقل ،أما في السجن والقخى التي يديج عجد ناخبضيا

عمى السائة فضكػن لكل أربعساية ناخب قمع إقتخاع عمى األقل.
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ويسكغ زيادة ىحا العجد إلى أكثخ مغ أربعساية ناخب في القمع الػاحج إذا إقتزت ذلظ سالمة
العسمضة اإلنتخابضة ،عمى أن ال يتعجى العجد الدتساية ناخب ،وال يجػز أن يديج عجد أقالم
االقتخاع في كل مخكد عغ ستة عذخ قمسا.

يشذخ قخار التقدضع وتحجيج أقالم اإلقتخاع خالل الخسدة عذخ يػما التي تمي تاريخ مخسػم

دعػة الشاخبضغ.

وال يجػز تعجيل ىحا القخار خالل األسبػع الحي يدبق مػعج اإلنتخاب.
السادة :42

يجخي إنتخاب الشػاب في أقالم اإلقتخاع وتعضغ برخاحة األمكشة السخررة لإلقتخاع.

السادة :41

تبجأ عسمضات اإلقتخاع في الداعة الدابعة صباحا وتشتيي في الداعة الثامشة عذخة وتدتسخ يػما

السادة :40

يعضغ السحافع لكل قمع إقتخاع في نصاق محافطتو رئضدا وكاتبا أو أكثخ قبل الذخوع في اإلنتخاب

واحجا فقط وتجخي دائسا يػم األحج.

بخسدة أيام عمى األقل ويداعج الخئضذ أربعة معاونضغ ،يختار الخئضذ نرفيع ويختار الشرف

اآلخخ الشاخبػن الحاضخون عشج إفتتاح قمع اإلقتخاع مغ بضغ الشاخبضغ الحيغ يعخفػن القخاءة
والكتابة ،ولمسحافع أن يعضغ مػضفضغ إحتضاشضضغ لمحاجة.

 يجب أن يكػن الخئضذ ونرف عجد السعاونضغ عمصاألقل حاضخيغ شػال مجة األعسالاإلنتخابضة.

ولمسخشح الحق في أن يشتجب لجخػل كل قمع إقتخاع أحج ناخبي الجائخة اإلنتخابضة ولجخػل جسضع

أقالم اإلقتخاع عجدا مغ ناخبي الجائخة نفديا بشدبة مشجوب واحج لكل قمسي إقتخاع في القخى
مرجقة مغ السحافع أو
وبشدبة مشجوب واحج لكل خسدة أقالم إقتخاع في السجن ،وذلظ بتراريح
ّ
القائسقام.

السادة :43

لخئضذ قمع اإلقتخاع وحجه الدمصة لمسحافطة عمى الشطام داخل قمع اإلقتخاع وال يجػز ألية قػة
مدمحة أن تقف داخل قمع اإلقتخاع بال شمب مشو ،ويجب عمى الدمصات السجنضة والقػات السدمحة
أن تمبي مصالبو.

إال أن الصمب الحي يتقجم بو رئضذ قمع االقتخاع ال يسكغ أن يسشع السخشحضغ أو مشجوبضيع مغ

مسارسة حق رقابة األعسال اإلنتخابضة.

وال يسكغ شخد مشجوب أحج السخشحضغ إال إذا أقجم عمى اإلخالل في الشطام أو في حالة جخم

مذيػد يبخر تػقضفو ويذار إلى ذلظ في السحزخ مع ذكخ أسباب الصخد والػقت الحي شخد فضو.
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السادة :44

يفرل رئضذ قمع اإلقتخاع مؤقتا في السذاكل التي ليا عالقة باألعسال اإلنتخابضة وتجون ق اخراتو
في السحزخ ويجب أن تخبط بالسحزخ الػثائق والطخوف وأوراق اإلنتخاب التي تتعّمق

بو بعج أن يػّقع عمضيا جسضع أعزاء قمع اإلقتخاع.
السادة :45

شضمة األعسال اإلنتخابضة تشذخ عمى مجخل قمع اإلقتخاع ندخة رسسضة عغ القائسة اإلنتخابضة
وندخة عغ القخار الػزاري الحي يشذىء ويحجد قمع اإلقتخاع وتػضع ندخة عغ قانػن اإلنتخاب

والئحة بأسساء مشجوبي السخشحضغ عمى شاولة القمع حضث يسكغ لمشاخبضغ والسخشحضغ ومشجوبضيع

صمعػا عمضيا.
أن ي ّ
السادة :46

يجخي اإلقتخاع بػاسصة ضخوف مرسغة غضخ شفافة مغ أنسػذج واحج لجسضع الشاخبضغ تقجميا
و ازرة الجاخمضة وتػضع تحت ترخف الشاخبضغ عمى شاولة القمع أمام الخئضذ وىحه الطخوف

السصبػعة عمضيا عبارة " و ازرة الجاخمضة" تسيخ بخاتع السحافطة أو القزاء مع التاريخ وتخسل مغ
السحافع أو القائسقام بػاسصة الذخشة أو الجرك لكل رئضذ قمع إقتخاع قبل اإلقتخاع عمى أن يكػن

عجدىا مداويا لعجد الشاخبضغ السقضجيغ عمى القػائع اإلنتخابضة العائجة لمقمع ويخسل في الػقت نفدو
لخئضذ قمع اإلقتخاع عجد مداو لعذخيغ بالساية مغ الطخوف غضخ السسيػرة .يشطع مغ قبل رجال
الجرك أو الذخشة محزخ بتدمضع الطخوف يػقعو رئضذ قمع اإلقتخاع ويخسل إلى لجشة قضج األسساء

في الجائخة بػاسصة القائسقام أو مغ يقػم بػضضفتو.

 -عمى رئضذ القمع قبل الذخوع في عسمضة اإلقتخاع أن يتحقق مغ أن عجد الطخوف السسيػرة

يعادل تساما عجد الشاخبضغ السقضجيغ.

 -إذا وقع نقز بعجد الطخوف السسيػرة بدبب قػة قاىخة أو عسمضة خجاع تخمي إلى السداس في

صحة اإلقتخاع أو ألي سبب آخخ ،فعمى رئضذ القمع أن يدتبجل ىحه الطخوف بالطخوف غضخ
السسيػرة التي استمسيا والتي يجب أن يسيخىا بخاتع القمع مع التاريخ ويذار إلى سبب ىحا
اإلبجال في السحزخ .أما الطخوف غضخ السسيػرة التي لع تدتعسل فتزع إلى السحزخ.

السادة :47

لمشاخب عشج دخػلو القمع أن يحسل برػرة مدتتخة ورقة تتزسغ أسساء السخشحضغ الحيغ يخيج
انتخابيع أو أن يأخح ورقة بضزاء مغ بضغ األوراق البضزاء السػضػعة عمى الصاولة في السعدل
يكتب عمضيا أسساء السخشحضغ الحيغ يخيج إنتخابيع.

 -يعّمق في السعدل السشرػص عمضو في السادة  50مغ ىحا القانػن الئحة كبضخة بأسساء

السخشحضغ وتػضع فضو أيزا أوراق بضزاء وأقالم رصاص في متشاول الشاخبضغ.
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السادة :48

ال يجػز ألحج أن يذتخك في اإلقتخاع إال إذا كان إسسو مقضجا في القائسة اإلنتخابضة أو كان
حاصال عمى قخار مغ المجشة بقضج إسسو.

يعّمق حق اإلقتخاع لمسػقػفضغ واألشخاص السػضػعضغ في مأوى األمخاض العقمضة وإن لع

يكػنػا تحت الحجخ القانػني ،السقضجة أسساؤىع عمى القائسة اإلنتخابضة.
السادة :49

البصاقة االنتخابضة مجانضة .وال يحق لمشاخب أن يذتخك في اإلقتخاع ما لع يبخز ىحه البصاقة.
يدتسخ تدمضع البصاقات اإلنتخابضة لغاية الضػم الدابع الحي يدبق أي عسمضة إنتخابضة .تتزسغ

البصاقة اإلنتخابضة:

رقع العائمة ،اإلسع والذيخة ،إسع األب  ،تاريخ الػالدة ،السحىب والرػرة الذسدضة.

عمى الشاخب عشج دخػلو مخكد اإلقتخاع أن يقجم بصاقتو اإلنتخابضة كي يدسح لو باإلقتخاع في

قمع اإلقتخاع ،بعج التجقضق الالزم.

يػّقع رئضذ القمع والكاتب وأحج معاوني رئضذ القمع السذار إلضيع في السادة  42مغ ىحا
القانػن أمام الشاخب ،الطخف أو الطخوف العائجة لإلنتخاب ،ويدّمسو أو يدمسيا إلى الشاخب وفقا

السعج لحجبو عغ األنطار،
لمعسمضة أو العسمضات االنتخابضة السحجدة ،ويمدم الشاخب بجخػل السعدل
ّ
ويزع في كل ضخف ورقة واحجة تذتسل عمى أسساء بقجر عجد الشػاب الحيغ يخاد انتخابيع ،أو
أعزاء السجمذ البمجي أو السختار أو السجمذ اإلختضاري ،وال يجػز أن تذتسل الػرقة عمى

ويبضغ لخئضذ القمع بأنو ال يحسل إال الطخف أو
أكثخ مغ ىحا العجد ،وعشجما يجعى باسسو يتقجم ّ
يسديا ثع يأذن
يسدو أو ّ
الطخوف السخررة لالنتخاب ،فضتحقق الخئضذ مغ ذلظ بجون أن ّ
لمشاخب بأن يزع بضجه كال مغ الطخوف في كل صشجوق اقتخاع ،ثع يثقب رئضذ القمع البصاقة
االنتخابضة في السحل السخرز لحلظ ويعضجىا لراحبيا.

ال يحق لمشاخب أن يػكل غضخه وضع الطخف في صشجوق االقتخاع ،إال أنو ُيدسح لمشاخب
السراب بعاىة تجعمو عاج اد عغ وضع ورقتو في الطخف وإدخال ىحا الطخف في صشجوق
االقتخاع أن يدتعضغ بشاخب آخخ يختاره بشفدو.

عمى رئضذ قمع اإلقتخاع أن يتأكج مغ أن الشاخب قج تقضج تساما بسا ورد نرو في ىحه السادة

وأن الشاخب قج اختمى بشفدو في السعدل تحت شائمة عجم الدساح لو باإلقتخاع.

يثّبت إقتخاع الشاخب بتػقضعو أو بػضع برستو وتػقضع أحج أعزاء قمع اإلقتخاع بجانب اسسو

عمى الئحة الذصب الخاصة بكل عسمضة انتخابضة.
السادة :52

يكػن لكل قمع إقتخاع معدل واحج عمى االقل وال يجػز أن يػضع بذكل يحجب األعسال
االنتخابضة.
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السادة :51

تكػن الئحة الذصب مصابقة لمقائسة اإلنتخابضة وتتزسغ عالوة عمضيا ثالث خانات مخررة
األولى لتػقضع الشاخب والثانضة لتػقضع عزػ القمع السكمف بالتثبت مغ اإلنتخاب والثالثة

لمسالحطات التي يسكغ ان يدببيا إقتخاع الشاخب وتكػن أوراق ىحه الالئحة مختبصة ببعزيا
ومخقسة ويؤشخ القائسقام أو مغ يقػم بػضضفتو عمى كل صفحة مغ صفحاتيا.

يذار في أعمى الرفحة األولى إلى عجد صفحات الئحة الذصب ويجب أن تكػن ىحه العبارة

مرجقة ومػقعة ومؤرخة مغ قبل القائسقام أو مغ يقػم بػضضفتو.
السادة :50

ال يكػن لرشجوق اإلقتخاع إال فػىة واحجة معجة إلدخال الطخف الحي يحتػي عمى ورقة
اإلقتخاع.

وقبل الذخوع في اإلقتخاع يفتح الخئضذ الرشجوق ويتحقق مغ أنيا فارغة ثع يقفميا بقفمضغ

مختمفضغ ،يبقى مفتاح أحجىسا بضجه ويدمع السفتاح الثاني إلى السعاون األكبخ سشا .وإذا حجث عشج
ختام عسمضة اإلقتخاع أن السفتاحضغ غضخ مػجػديغ لجى الخئضذ فإنو يتخح جسضع التجابضخ الالزمة
لفتح الرشجوق بال إبصاء.

السادة :53

عمى الخئضذ أن ال يختع عسمضة اإلقتخاع إال بعج أن يكػن الشاخبػن الحاضخون في باحة قمع

السعضشة لعسمضة اإلختتام قج إقتخعػا.
اإلقتخاع في الداعة
ّ

السادة :54

بعج ختام عسمضة اإلقتخاع يفتح صشجوق اإلقتخاع وتحرى الطخوف التي فضيا ،فإذا كان عجدىا
يديج عغ عجد األسساء السذصػبة أو يشقز عشو يذار إلى ذلظ في السحزخ .يفتح الخئضذ أو

سجون أو األسساء
أحج السعاونضغ الطخوف ،كل واحج عمى حجة ،ويق أخ برػت عال اإلسع ال ّ
السجونة عمى ورقة اإلقتخاع التي يحػييا الطخف وذلظ تحت الخقابة الفعمضة لمسخشحضغ أو مشجوبضيع
أو رقابة الشاخبضغ في حال عجم تػاجج ىؤالء.

تدجل ىحه األسساء واألصػات التي يشاليا كل مخشح عمى ورقة فخز األصػات عمى ندختضغ

تحت رقابة الشاخبضغ أو السخشحضغ أو مشجوبضيع ويػّقع عمى ىحه األوراق رئضذ القمع وجسضع
األعزاء.
عمى و ازرة الجاخمضة أن تجيد أقالم اإلقتخاع بآالت عخض تدسح بتدمضط مزسػن ورقة اإلقتخاع
عمى شاشة مخكدة في القاعة بذكل يدسح ألعزاء ىضئة القمع ومشجوبي السخشحضغ عشج إجخاء
عسمضة الفخز ،باإلشالع بػضػح عمى األسساء السجونة في أوراق اإلقتخاع.
السادة :55

إذا إشتسمت إحجى أوراق اإلقتخاع عمى عجد مغ السخشحضغ يخبػ عمى عجد الشػاب السصمػب
انتخابيع فإن أسساء السخشحضغ السحكػريغ قبل اآلخخيغ مغ كل شائفة ىي دون سػاىا التي يعتج
بيا عشج فخز األصػات.
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السادة :56

أ -تعج باشمة أيزا ،األوراق التي تذتسل عمى عالمات تعخيف ،األوراق التي تذتسل عمى

عبارات ميضشة لمسخشحضغ أو ألشخاص آخخيغ ،أو السػجػدة ضسغ ضخوف تحسل مثل ىحه

اإلشارات.

تعج باشمة أسساء السخشحضغ التي تختمف في كتابتيا عسا ىػ متعارف عمضو مغ قبل
ب -ال ّ
السػاششضغ كاألسساء األجشبضة أو السخكبة إذا كانت تجل داللة كافضة عمى أصحابيا ال سضسا إذا لع
يكغ في الجائخة اإلنتخابضة مخشحا يحسل اإلسع نفدو أو إسسا مساثال لو.

وإذا وجج في الػرقة نفديا إسسان لسخشحضغ متذابيضغ ال يسكغ التسضضد بضشيسا ،فتزع ىحه الػرقة

مع األوراق الباشمة إلى السحزخ مع الطخوف العائجة ليا بعج أن تػّقعيا ىضئة قمع اإلقتخاع وتحكخ
لمزع.
فضو األسباب الجاعضة
ّ
السادة :57

يعمغ الخئضذ عمى أثخ فخز األصػات وتحقضقيا نتضجة اإلقتخاع السؤقتة ويمرق فػ ار اإلعالن الحي
يتزسغ الشتضجة ىحه عمى باب غخفة اإلقتخاع ويعصي لكل مغ السخشحضغ أو مشجوبضيع بشاء
مرجقة شبق األصل عغ ىحا اإلعالن.
لصمبيع صػرة
ّ
بعج إعالن الشتضجة عمى الرػرة السبضشة أعاله تحخق جسضع األوراق والطخوف ما خال التي يجب
ضسيا إلى السحزخ.
ّ

السادة :58

عشجما تعمغ الشتضجة السؤقتة لإلقتخاع في القمع ،يشطع رئضذ القمع محز اخ باألعسال عمى ندختضغ
يػّقع جسضع صفحاتو جسضع أعزاء قمع اإلقتخاع.
عمى رئضذ القمع أن يزع في مغّمف ،قػائع الذصب التي وّقع عمضيا الشاخبػن وأوراق اإلقتخاع
التي اعتبخت باشمة والطخوف العائجة ليا ومحزخ األعسال السحكػر سابقا وورقة فخز أصػات

السخشحضغ .ويتّع إعتساد ىحه السدتشجات فقط مغ قبل لجان القضج أو أي مخجع آخخ.
يختع ىحا السغّمف بالذسع األحسخ ويشقمو رئضذ القمع والكاتب إلى مخكد لجشة القضج بسػاكبة

أمشضة حضث يرار إلى تدمضسو مع السدتشجات التي يتزسشيا إلى رئضذ لجشة القضج أو مغ يشتجبو
فتتػلى فتحو ،فضسا بعج بحزػر مسثمي السخشحضغ .ويعتبخ رئضذ القمع والكاتب مدؤولضغ إذا
وصل السغمف مفتػحا.
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السادة :59

تقػم لجان القضج بجراسة السحاضخ والسدتشجات وتتخح الق اخرات الالزمة بذأنيا ،وتعمغ األرقام
الػاردة في كل محزخ عمى سسع الحاضخيغ (السخشحضغ أو مشجوبضيع) ،كسا تتػّلى فخز
األصػات التي ناليا كل مخشح وجسعيا وتخفع نتضجة جسع األصػات بسػجب محزخ وججول

الشتضجة السمحق بو يػقعيسا جسضع أعزاء المجشة ،إلى المجان العمضا في الجوائخ االنتخابضة.

تدسي مجيخية الجاخمضة العامة مػضفا يتدمع السغمفات والسدتشجات مغ لجشة القضج ،تباعا ،وفػر
 ّإنتيائيا مغ عسميا في كل مغمف .ويػّقع السػضف السحكػر عمى بضان إستالم كل مغمف
ومدتشجاتو.

فػر إنتياء المجشة مغ جسع وتشطضع محزخ الشتائج ،يتدّمع السػضف السحكػر ندخة مػّقعة عغ

السحزخ مع ججول الشتائج السمحق بو لقاء تػقضعو باإلستالم.
السادة :62

فػر استالميا كل محزخ وججول الشتضجة السمحق بو مغ لجان القضج ،تقػم المجشة العمضا بقخاءة

تجون الشتضجة
مجسػع األصػات التي ناليا ّ
كل مخشح ،وبجسع الشتائج الػاردة مغ لجان القضج ،ثّع ّ
طع
الشيائضة في الجائخة اإلنتخابضة عمى الججول الشيائي ،باألرقام وباألحخف مع تفقضصيا ،وتش ّ
محز اخ بحلظ ،وثع تػّقع عمى السحزخ وعمى الججول العام لمشتائج السخفق بو بكامل أعزائيا.

وتعمغ عشجئح أمام السخشحضغ أو مشجوبضيع الشتضجة الشيائضة التي ناليا كل مخشح .تدّمع لجشة القضج

العمضا ،السحافع ،السحزخ الشيائي والججول العام لمشتائج ،وتشطع مدتشجا بالتدّمع والتدمضع يػّقعو
يدسضو وأحج أعزاء لجشة القضج العمضا الحي يدسضو رئضذ المجشة.
السحافع أو مغ ّ

ويخفع السحافع الشتائج مع السحزخ الشيائي والججول العام السمحق بو ،فػ ار ،إلى و ازرة الجاخمضة
ػجو
التي تتػلى إعالن الشتائج الشيائضة وأسساء السخشحضغ الفائديغ عبخ وسائل اإلعالم رسسضا .وي ّ
وزيخ الجاخمضة ،فػ ار كتابا إلى رئضذ السجمذ الشضابي ،في ما يعػد لإلنتخابات الشضابضة ،يبّمغو
بسػجبو أسساء السخشحضغ الفائديغ ونتائج األصػات التي ناليا كل مخشح.

فضػجو وزيخ الجاخمضة كتابا إلى السحافطضغ
أما في ما يعػد لإلنتخابات البمجية واإلختضارية
ّ
والقائسقامضغ يبمغيع بسػجبو أسساء السخشحضغ الفائديغ ،كسا يبّمغ و ازرة الذؤون البمجية والقخوية
أسساء السخشحضغ الفائديغ في اإلنتخابات البمجية.
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السادة :61

إن الخالفات والرعػبات التي يسكغ أن تحرل أثشاء العسمضات اإلنتخابضة في قمع ما تخزع لسا

تجون المجشة في محزخىا
تقخره المجشة السشرػص عمضيا في السادة  15مغ ىحا القانػنّ .
الشيائي الق اخرات التي تتخحىا بيحا الرجد إذا إرتأت أن ليحه الخالفات والرعػبات أىسضة تبخر

ذلظ.
السادة :60

يعتبخ فائ اد في اإلنتخابات مغ يشال العجد األكبخ مغ أصػات السقتخعضغ في الجائخة مغ بضغ

السخشحضغ عغ الصائفة ذاتيا وعغ القزاء ذاتو أو السشصقة في حجود السقاعج السخررة لكل
شائفة في ىحا القزاء أو السشصقة وفقا لمججول رقع ( )2السخفق بيحا القانػن.
وإذا تداوت األصػات فضفػز السخشح أالكبخ سشا.
الفرل الدابع

في الجعاية اإلنتخابية
السادة :63

تعفى الجعاية اإلنتخابضة مغ رسع الصابع.

السادة :64

تعضغ الدمصة اإلدارية في كل مجيشة أو مكان جامع مػاضع خاصة إللراق اإلعالنات
ّ
اإلنتخابضة شضمة مجة اإلنتخاب وتّسشع الضافصات في عخض الذػارع.

السادة :65

طخ عمى كل مػضف في الجولة أو البمجيات وعمى السختاريغ تػزيع أوراق إقتخاع أو
يح ّ

ُيسشع نذخ أي إعالن أو صػر لمسخشحضغ في غضخ السػاضع السعضشة لإلعالنات.

مخصػشات أو نذخات لسرمحة أحج السخشحضغ أو ضجه أو لسرمحة مجسػعة مغ السخشحضغ أو
ضجىع.

السادة :66

طخ تػزيع كل نذخة أو مخصػشة لرالح مخشح أو عجد مغ السخشحضغ أو ضجىع يػم
يح ّ

اإلنتخاب .وعشج حرػل مخالفة مغ ىحا الشػع ترادر األوراق والسشذػرات والسخصػشات
ويعاقب السخالف بالحج األعمى لمغخامة السشرػص عمضيا في السادة  69مغ ىحا القانػن.

السادة :67

طخ االحتفاظ بتحاكخ اليػية أو بضانات القضج اإلفخادية أو البصاقات اإلنتخابضة مغ قبل
يح ّ

السخشحضغ بػاسصة وكالئيع قبل اإلنتخابات وفي يػم اإلقتخاع .وكل مخالفة مغ ىحا الشػع يعاقب

مختكبيا بالغخامة القرػى السشرػص عمضيا في السادة  69مغ ىحا القانػن.
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السادة  68السعجلة بسوجب السادة الوحيجة ما القانون رقم  694تاريخ :0225/8/04
طخ عمى كل وسائل اإلعالم السخئضة والسدسػعة وكحلظ السكتػبة غضخ الدضاسضة ،تعاشي
يح ّ

اإلعالن اإلنتخابي الدضاسي خالل الحسمة اإلنتخابضة السحجدة حر اخ مغ تاريخ دعػة اليضئات

اإلنتخابضة حتى إجخاء اإلنتخابات وإعالن الشتائج الشيائضة تحت شائمة التعصضل واإلقفال التام دون
اإلقفال الشيائي لكل بخامجيا لفتخة أقراىا ثالثة أيام بقخار يرجر عغ محكسة السصبػعات بشاء
إلدعاء مغ الشضابة العامة.

تالحق الشضابة العامة الػسضمة السخالفة أمام محكسة السصبػعات ،تمقائضا أو بشاء عمى شمب
الستزخر .ولمسذكػ مشيا أن تقجم إلى السحكسة محكخة في ميمة أربع وعذخيغ ساعة مغ وقت

تبمضغيا.

عمى محكسة السصبػعات أن ترجر قخارىا في ميمة ثالثة أيام عمى األكثخ .ولكل مغ الشضابة
العامة والسحكػم عمضيا أن تدتأنف القخار أمام محكسة التسضضد في ميمة أربع وعذخيغ ساعة.

تبجأ بالشدبة لمشضابة العامة ،مغ وقت صجوره ولمسحكػم عمضيا مغ وقت تبمضغو.
ال يػقف اإلستئشاف تشفضح القخار ما لع تتخح محكسة التسضضد ق اخ ار بػقف تشفضحه في ميمة أربع
وعذخيغ ساعة مغ وقت تقجيع الصعغ أماميا.

أما وسائل اإلعالم التي قزت محكسة السصبػعات بإقفاليا فتصبق عمضيا ميمة األيام الثالثة

إبتجاء مغ تاريخ صجور ىحا القانػن وتعػد إلى العسل فػر نذخه.
الفرل الثاما
في العقوبات

السادة :69

السادة :72

كل مخالفة ألحكام ىحا القانػن ال يذسميا قانػن العقػبات وفي األخز السػاد  329إلى 334
يعاقب مختكبيا بالغخامة مغ ثالثة ماليضغ إلى خسدة ماليضغ لضخة لبشانضة.
عضغ فضو
يعاقب كل مػضف ،تخّمف بجون عحر مذخوع عغ اإللتحاق بسخكد قمع االقتخاع الحي ّ
رئضدا أو كاتبا ،بالحبذ مجة شيخ واحج أو بغخامة قجرىا ممضػن لضخة لبشانضة .وفي ىحه الحالة

تعتسج التقاريخ الصبضة السقجمة مغ المجشة الصبضة الخسسضة فقط.
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أخل بالسػجبات السفخوضة عمضو ولع يتبع
ويعاقب كل مغ رئضذ قمع اإلقتخاع أو كاتبو ،إذا ّ
السحجدة لو في ىحا القانػن بالحبذ مغ ثالثة أشيخ إلى ثالث سشػات أو بالغخامة مغ
األصػل
ّ

ممضػن إلى ثالثة ماليضغ لضخة لبشانضة.

وفي ىحه الحالة ،وخالفا ألحكام السادة  61مغ قانػن السػضفضغ الرادر بالسخسػم االشتخاعي

تحخك دعػى الحق العام باإلدعاء الذخري مغ قبل
رقع  59/112تاريخ  ،1959/6/12ت ّ
السخشح أو بشاء الدعاء الشضابة العامة أو بشاء عمى شمب مغ رئضذ لجشة القضج السخترة ،وال
تحتاج السالحقة إلى مػافقة اإلدارة التي يشتسي إلضيا ىحا السػضف.
الفرل التاسع
أحكام متفخقة

السادة :71

بدبب األوضاع اإلستثشائضة في بعس مشاشق الجشػب ،ولمجورة اإلنتخابضة التي ستجخي بعج نذخ

ىحا القانػن بسا فضيا اإلنتخابات الفخعضة التي قج تجخي خالل ىحه الجورة ،تعتبخ الجائختان

السحجدة في السادة الثانضة مغ ىحا القانػن دائخة إنتخابضة
اإلنتخابضتان في الجشػب األولى والثانضة
ّ
واحجة ويجخي اإلنتخاب فضيا عمى ىحا األساس.
السادة :70

لحضغ اإلنتياء مغ وضع البصاقة اإلنتخابضة السػحجة لإلنتخابات الشضابضة والبمجية واإلختضارية،

تعتسج في العسمضات اإلنتخابضة التي ستجخي بعج تاريخ نذخ ىحا القانػن ،البصاقة اإلنتخابضة
السخررة لإلنتخابات البمجية واإلختضارية الرادرة عغ و ازرة الجاخمضة  -السجيخية العامة

لألحػال الذخرضة.
السادة :73

السادة :74

تحجد دقائق تصبضق أحكام ىحا القانػن بسخاسضع تتخح في مجمذ الػزراء بشاء عمى إقتخاح وزيخ
الجاخمضة.
تمغى جسضع الشرػص السخالفة ألحكام ىحا القانػن أو التي ال تتفق مع مزسػنو وعمى األخز
القانػن الرادر بتاريخ  26نضدان سشة 1960وتعجيالتو ،والسػاد  1و  3و  4و 5و6

و 7و  8و 9و10و11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و 18و  19مغ القانػن رقع665

تاريخ  ،1997/12/29واألحكام التصبضقضة السخالفة في القانػن رقع  75تاريخ .1975/9/27
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السادة :75

يعسل بيحا القانػن فػر نذخه في الجخيجة الخسسضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* أضيف ،بسوجب السادة الثانية ما القانون رقم  1222/291تاريخ  ،1222/5/12إلى أحكام القانون رقم
 272تاريخ  1222/2/6الشص اآلتي:

برػرة استثشائضة ،ولمجورة االنتخابضة التي تجخي بعج نذخ ىحا القانػن بسا فضيا االنتخابات الفخعضة

التي قج تجخي خالل ىحه الجورة ،وفي الجوائخ االنتخابضة التي يتعحر فضيا االقتخاع عمى بعس

الشاخبضغ أو كميع ،يحجد عجد ومػاقع مخاكد أقالم اقتخاع خاصة ،بسخاسضع ترجر بشاء عمى اقتخاح
وزيخ الجاخمضة ،عمى أن تخاعى أحكام السادة  99مغ قانػن االنتخاب الرادر بتاريخ

.0222/1/6
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جدول رلم 1
المراكز النٌابٌة فً الدوائر االنتخابٌة
الدائرة

عدد
المماعد

سنً شٌعً درزي

1

منطمة مدٌنة
بٌروت االولى

6

0

0

منطمة مدٌنة
بٌروت الثانٌة

6

0

1

9

منطمة مدٌنة
بٌروت الثالثة

7

0

1

4

جبل لبنان االولى

8

5

جبل لبنان الثانٌة

8

6

جبل لبنان الثالثة

11

1

8

8

الشمال االولى

11

5

9

الشمال الثانٌة

17

6

12

الجنوب االولى

10

0

9

11

الجنوب الثانٌة

11

1

5

7

1

1

0

7

9

5

0

9
1
1

1

1

0
1

1

9

0

6

4
1

0

1

10

البماع االولى

12

0

6

1

1
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البماع الثانٌة

7

1

1

1

0

14

البماع الثالثة

6

0

1

1

07 07 108

8

المجموع العام

1
1

4
0

1

1

1

1

1

0

جبل لبنان
الرابعة

ارمن
ارمن
انجٌلً
روم
علوي مارونً روم
كاثولٌن اورثوذكس
كاتولٌن اورثوذكس

اللٌات
(الطوائف الشرلٌة
والغربٌة)

1

1
0

94

1

1

1
1

8

14

1

1

5

1
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جدول رلم 0
المراكز النٌابٌة فً المناطك وااللضٌة
الدائرة

المنطمة

عدد
المماعد

اللٌات
روم انجٌلً ارمن ارمن
روم
سنً شٌعً درزي علوي مارونً
كاتولٌن ارثوذكس (الطوائف
كاتولٌن ارثوذكس
الشرلٌة
والغربٌة)

1

منطمة االشرفٌة –
مدٌنة المزرعة
بٌروت الصٌفً
االولى

6

0

0

منطمة المصٌطبة
مدٌنة الباشورة
بٌروت – الرمٌل
الثانٌة

6

0

1

9

منطمة
 دارمدٌنة
المرٌسة
بٌروت
– راس
الثالثة
بٌروت
– زلاق
البالط
– المدور
– المرفاء
مٌناء
الحصن

7

0

1

4

جبل لبنان
االولى

5

جبل لبنان
الثانٌة

المتن

6

جبل لبنان
الثالثة

بعبدا

6

عالٌه

5

7

جبل لبنان
الرابعة

الشوف

8

0

8

الشمال
االولى

عكار

7

9

الضنٌة

0

0

بشري

0

1

1

1

1

1

1

جبٌل

9

كسروان

5

5

8

4

0

1

1

1

1

0

0

1

9

0

0

0

9

1

1

1

0

1

1

1

0

0
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(تابع) جدول رلم 0
المراكز النٌابٌة فً المناطك وااللضٌة
الدائرة

اللٌات
روم انجٌلً ارمن ارمن
عدد سنً شٌعً درزي علوي مارونً روم
كاتولٌن ارثوذكس (الطوائف
كاتولٌن ارثوذكس
المماعد
الشرلٌة
والغربٌة)

المنطمة

9

الشمال الثانٌة

12

الجنوب االولى

بنت جبٌل

9

11

الجنوب الثانٌة مرجعٌون و حاصبٌا

5

النبطٌة

9

جزٌن

9

1

طرابلس

8

5

المنٌة

1

1

زغرتا

9

9

البترون

0

0

الكورة

9

مدٌنة صٌدا

0

لرى صٌدا

9

0

صور

4

4

9

1

1

9

0

1

0

1

1

1

9

0

1

10

البماع االولى

بعابن و الهرمل

12

0

6

1

1
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البماع الثانٌة

زحلة

7

1

1

1

0

14

البماع الثالثة

البماع

6

0

1

1

07 07

8

المجموع العام

108

1

0

94

1

1

1

8

14

1

1

5

1
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