دليـــل
المــــــرأة

لإلنتخــــــابات
النيابية ٢٠١٨

حقوق الطبع © ٢٠١٨

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة .وال يجــوز

أي جــزء مــن هــذا المنشــور أو تخزينــه
استنســاخ ّ
فــي نظــام إســترجاع أو نقلــه بــأي شــكل أو بأية
وســيلة ،إلكترونيــة كانــت أو آليــة ،أو بالنســخ
الضوئــي أو بالتســجيل ،أو بأيــة وســيلة أخــرى،

بــدون الحصــول علــى إذن مســبق مــن برنامــج

األمــم المتحــدة اإلنمائــي.

إن المضمــون الــوارد فــي هــذه المطبوعــة ،ال
ّ
يعبــر بالضــرورة عــن آراء برنامــج األمــم المتحــدة
ّ

اإلنمائــي أو عــن آراء الجهــات المانحــة.

نظام االقتراع وعدد النواب

يتألــف مجلــس النــواب مــن مايــة وثمانيــة وعشــرين عضــواً تكــون مــدة واليتهــم أربــع ســنواتُ ،ينتخبــون علــى أســاس النظــام النســبي
ويوزعــون علــى  15دائــرة انتخابيــة ،ويكــون اإلقتــراع عامــاً وســرياً وفــي دورة واحــدة.
ّ

نائب

سنوات

دائرة

في حق االقتراع
لــكل لبنانيــة أو لبنانــي أكمــل الســن المحــددة فــي الدســتور ( 21عامــا) ســواء أكانــوا مقيميــن أم غيــر مقيميــن علــى األراضــي اللبنانيــة،
ومتمتعيــن بحقوقهــم المدنيــة والسياســية أن يمارســوا حقهــم فــي االقتــراع.

الحرمان من حق االقتراع
ُيحرم من ممارسة حق االقتراع:

 -1األشخاص الذين حكم بحرمانهم من
الحقوق المدنية.

 -2األشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من
الرتب والوظائف العمومية.

 -3األشخاص الذين حرموا من رتبهم
ووظائفهم إلى أجل ،وذلك لحين إنقضائه.

 -4األشخاص الذين حكم عليهم بجناية.

 -5األشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح
الشائنة اآلتية :السرقة ،االحتيال ،االختالس،
الرشوة ،االغتصاب ،التزوير ،شهادة الزور.

 -6األشخاص المحجور عليهم قضائياً .

 -7األشخاص الذين ُأعلن إفالسهم إحتيالياً ،
أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص
عليها في المواد من  689الى  698من قانون
العقوبات.

 -8األشــخاص الذيــن ُحكــم عليهــم
بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي
المــواد مــن  329الــى  334مــن قانــون
العقوبــات.

ال يستعيد االشخاص المبينون أعاله حق االقتراع إال بعد إعادة اعتبارهم.

إقتراع و ترشيح المجنس

في اقتراع العسكريين

ال يجوز للمجنســين لبنانياً أن يقترعوا أو أن يترشــحوا لالنتخابات

ال يشــترك فــي اإلقتــراع العســكريون غيــر المتقاعديــن مــن مختلــف

إال بعــد انقضــاء عشــر ســنوات علــى تنفيــذ مرســوم تجنيســهم

الرتــب ســواء أكانــوا مــن الجيــش أم مــن قــوى األمــن الداخلــي

لبنانيــة بإقترانهــا بلبنانــي.

الجمركيــة ومــن هــم فــي حكمهــم.

وال يطبــق هــذا القانــون علــى المــرأة األجنبيــة التــي تصبــح

واألمــن العــام وأمــن الدولــة واشــرطة مجلــس النــواب والضابطــة

حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي

أتمــوا الخامســة والعشــرين مــن العمــر ،مقيديــن فــي قائمــة
ال يجــوز أن يترشــح لعضويــة مجلــس النــواب إال مــن كانــوا لبنانييــن ّ
الناخبيــن ،متمتعيــن بحقوقهــم المدنيــة والسياســية.

في عدم األهلية للترشيح

 -1ال يجــوز لألشــخاص المذكوريــن أدنــاه ،أن يترشــحوا خــال مــدة قيامهــم بمـــهامهم أو وظائفهــم ،وخــال المهــل التــي تلــي تاريــخ

انتهــاء خدماتهــم أو تاريــخ قبــول اســتقاالتهم وفقــاً لمــا يأتــي:
أ -أعضــاء المجلــس الدســتوري
والقضاة على مختلف فئاتهم
ودرجاتهــم ،إال إذا تقدمــوا
باستقاالتهم وانقطعوا فعلياً
عــن وظيفتهــم ،قبــل ســنتين
علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء
واليــة المجلــس.

ب -الموظفــون مــن الفئتيــن
األولــى والثانيــة ،إال إذا
باســتقاالتهم
تقدمــوا
فعليــاً
عــن
وانقطعــوا
وظيفتهــم قبــل ســتة أشــهر
علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء
واليــة المجلــس النيابــي.

ج -ال يجــوز أن يترشــح لعضويــة مجلــس النــواب
العســكريون علــى اختــاف الرتــب ســواء أكانــوا
مــن الجيــش أم مــن قــوى األمــن الداخلــي
واألمــن العــام وأمــن الدولــة والضابطــة
الجمركيــة وشــرطة مجلــس النــواب ومــن هــم
فــي حكمهــم ،اال بعــد احالتهــم علــى التقاعــد
أو التقــدم باســتقالتهم قبــل ســتة أشــهر علــى
األقــل مــن تاريــخ انتهــاء والية المجلــس النيابي.

د -رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارة المتفرغــون
فــي المؤسســات العامــة والهيئــات العامــة
وشــركات االقتصــاد المختلــط والشــركات
ذات الرأســمال العــام ومؤسســات الحــق
العــام ومديروهــا العامــون ،إال إذا تقدمــوا
باســتقاالتهم وانقطعــوا فعليــاً عــن مهامهــم
قبــل ســتة أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء
واليــة المجلــس النيابــي.

هـــ -رؤســاء ونــواب رؤســاء المجالــس البلديــة
ورؤســاء اتحــادات البلديــات ،إال إذا تقدمــوا
باســتقاالتهم وفقــاً ألحــكام قانــون البلديــات
وانقطعــوا فعليــاً عــن مهامهــم قبــل (ســتة
أشــهر وســنتين معلقــة) علــى األقــل مــن تاريــخ
انتهــاء واليــة المجلــس النيابــي.

و -رئيــس ونائــب الرئيــس واعضــاء الهيئــة
المشــرفة علــى االنتخابــات

٦

أشهر

طلبات الترشيح
على كل من يرشح نفسه لالنتخابات النيابية أن يقدم:
ً
تصريحــا إلــى وزارة الداخليــة والبلديات-المديريــة

موقعـ ًـا منــه
العامــة للشــؤون السياســية والالجئيــن
ّ

ً
ـخصيا ومصدقـ ًـا علــى توقيعــه لــدى الكاتــب العــدل
شـ
ً
وفقــا للنمــوذج تضعــه هــذه األخيــرة ويتضمــن:
1.1اسم المرشح/ة الثالثي

2.2تحديــد المقعــد والقضــاء والدائــرة الــذي يرغــب بترشــيح
نفســه/ها عنهــا

3.3اخراج قيد افرادي ال يتجاوز تاريخه شهراً واحداً
4.4سجل عدلي ال يتجاوز تاريخه شهراً واحداً
5.5صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار

6.6إيصــال مالــي مــن صنــدوق الماليــة يثبــت إيداعــه رســم
الترشــيح المحــدد بثمانيــة مالييــن ليــرة لبنانيــة

7.7شــهادة مصرفيــة تثبــت فتــح حســاب الحملــة االنتخابيــة،
تتضمــن اســم مدقــق الحســابات المعتمــد مــن قبــل
المرشــح/ة

8.8نســخة عــن قائمــة الناخبيــن النهائيــة تثبــت قيــد
المرشــح/ة فيهــا موقعــة من موظف األحوال الشــخصية
مقــرر لجنــة القيــد االبتدائيــة فــي الدائــرة المعنيــة

9.9تصريــح مــن المرشــح/ة منظــم لــدى الكاتــب العــدل
يتضمــن اســم مدقــق الحســابات علــى ان يــودع نســخة

مصدقــة عنــه لــدى هيئــة االشــراف علــى االنتخابــات
النيابيــة

1010كتــاب منظــم لــدى الكاتــب العــدل يعطــي الهيئــة
االذن باالطــاع والكشــف علــى الحســابات المصرفيــة
المتعلقــة بالحملــة اإلنتخابيــة الخاصــة بالمرشــح/ة

وبت الطلبات
إقفال باب الترشيح
ّ

 -1يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد لالنتخابات بستين يوماً .

 -5يعتبــر عــدم صــدور قــرار مــن الوزارة بعد انقضاء خمســة أيام على

 -2علــى المرشــح/ة أن يــودع الــوزارة تصريــح ترشــيحه مرفقــاً بكامــل

تســجيل تصريــح الترشــيح لديهــا بمثابــة قبــول لــه .ويترتــب علــى

إيصــاال مؤقتــا إشــعاراً باســتالم
 -3تعطــي الــوزارة للمرشــح /ة
ً

 -6اذا رفضــت الــوزارة قبــول تصريــح الترشــيح ،للمرشــح/ة الحــق

المســتندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشــيح.
التصريــح ومســتنداته.

الــوزارة تســليم المرشــح/ة اإليصــال النهائــي بتســجيل ترشــيحه.

ضمــن مهلــة ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه قــرار الرفــض الصريــح،

 -4تبــت الــوزارة تصاريــح الترشــيح ضمــن مهلــة خمســة أيــام مــن تاريخ

أن يراجــع مجلــس شــورى الدولــة .وعلــى هــذا المجلــس ان يفصــل

ـاال نهائيــاً بتســجيل تصريــح ترشــيحه ،كما يترتب عليهــا ،في حال
إيصـ ً

الحالــة نهائيــاً .

ورودهــا ،ويترتــب عليهــا ،في حال قبول الترشــيح ،تســليم المرشــح/ة

رفــض تصريــح الترشــيح إعالم المرشــح/ة بأســباب هــذا الرفض.

باعتراضــه خــال ثالثــة أيــام مــن وروده ،ويكــون قــراره فــي هــذه

الرجوع عن الترشيح

ال يجــوز للمرشــح/ة أن يرجــع عــن ترشــيحه إال بموجــب تصريــح

قانونــي مصــدق لــدى الكاتــب العــدل يــودع لــدى الــوزارة قبــل
موعــد االنتخابــات بخمســة واربعيــن يومــاً علــى االقــل .فــي حــال

ـد
إعــان المرشــح/ة انســحابه بعــد المــدة المذكــورة أعــاه ،ال ُيعتـ ّ
باإلنســحاب فــي مــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة.

االعالن عن
المرشحين المقبولين
بعــد إقفــال بــاب الترشــيح تعلــن الــوزارة أســماء

المرشــحين المقبوليــن وتبلّ ــغ ذلــك فــورا إلــى
المحافظيــن والقائمقاميــن وهيئــة االشــراف

علــى االنتخابــات وتنشــرها حيــث يلــزم.

لوائح المرشحين
يتوجــب علــى المرشــحين ان ينتظمــوا فــي لوائــح قبــل أربعيــن
يومــاً كحـ ٍ
ـد أقصــى مــن موعــد االنتخابــات ،علــى أن تضــم كل الئحــة

كحـ ٍ
ـد أدنــى ( %40أربعيــن بالمايــة) مــن عــدد المقاعــد فــي الدائــرة

مقعــدا
اإلنتخابيــة بمــا ال يقــل عــن  3مقاعــد وعلــى أن تتضمــن
ً
ـدا علــى األقــل مــن كل دائــرة صغــرى فــي الدوائــر المؤلفــة
واحـ ً
مــن أكثــر مــن قضــاء واحــد.
وتتحمــل الالئحــة مســؤولية عــدم إســتيفاء مقعــد يعــود لهــا ولــم

ترشــح أحــداً عنــه.

علــى الــوزارة ان تحتــرم الترتيــب التسلســلي لألســماء الــواردة فــي
اللوائــح التــي بموجبهــا انتظــم المرشــحون فــي الدوائــر الصغــرى،

وال ُيعتــد بانســحاب أي مرشــح/ة مــن الالئحــة بعــد تســجيلها ،كمــا
عليهــا ان تتقيــد بترتيــب اللوائــح علــى ورقــة االقتــراع وفقــا لتاريــخ

تسجيلها .

تلقــى طلبــات المرشــحين الذيــن لــم ينظمهــا فــي لوائــح وفقــاً

لنــص هــذه المــادة.

تسجيل اللوائح

علــى المرشــحين ان ينضــووا فــي لوائــح وان يفوضــوا احدهــم بموجــب توكيــل موقــع منهــم جميعــا لــدى الكاتــب العــدل لكــي يقــوم
بتســجيل هــذه الالئحــة لــدى الــوزارة وذلــك فــي مهلــة اقصاهــا اربعــون يومــاً قبــل الموعــد المحــدد لالنتخابــات ،وال يقبــل بعــد هــذا

التاريــخ تســجيل اللوائــح او التعديــل فــي تشــكيلها .وعلــى مفــوض الالئحــة أن يقــدم عنــد تســجيله:
●●االسم الثالثي لجميع أعضائها

●●ايصاالت قبول ترشيح األعضاء

●●الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى لالئحة

●●تعيين الدائرة التي تترشح فيها الالئحة

●●اسم الالئحة ولونها

●●صورة شمسية ملونة لكل مرشح

●●تصريــح بتعييــن مدقــق الحســابات وفقــاً الحــكام هــذا القانــون وموافقتــه
علــة هــذا التعييــن

●●شهادة مصرفية تثبت فتح حساب لالئحة باسم مفوض الالئحة
تعطــي الــوزارة ايصــاال بقبــول تســجيل الالئحة(خــال  24ســاعة) اذا كان الطلــب
مســتوفيا جميــع الشــروط القانونيــة ،امــا اذا لــم يكــن هــذا الطلــب مســتوفيا كل

او بعــض هــذه الشــروط فتعطــي الــوزارة العضــاء الالئحــة المطلــوب تســجيلها

مهلــة  24ســاعة الجــل تصحيــح طلــب التســجيل تحــت طائلــة رفضــه .تســري هــذه

المهلــة اعتبــارا مــن تاريــخ ابــاغ مفــوض الالئحــة المشــار اليــه فــي البنــد أعــاه،

يكــون القــرار الصــادر عــن الــوزارة برفــض التســجيل قابــا للطعــن امــام مجلــس
شــورى الدولــة خــال مهلــة  24ســاعة مــن تاريــخ ابــاغ مفــوض الالئحــة المشــار
اليــه اعــاه علــى أن يبــت مجلــس شــورى الدولــة بالطعــن خــال مهلــة مماثلــة
ويكــون قــراره فــي هــذه الحالــة نهائيــا.

أوراق االقتراع
يجــري االقتــراع بواســطة اوراق االقتــراع الرســمية المنصــوص
عليهــا فــي المــادة  91مــن هــذا القانــون والتــي تضعهــا الــوزارة

مســبقا بالنســبة لــكل دائــرة صغــرى وتوزعها مع المــواد االنتخابية

االعالن عن
اللوائح المقبولة

الــى موظفــي اقــام االقتــراع.

تتضمن اوراق االقتراع الرسمية:

●●اسماء جميع اللوائح واعضائها

فــور انتهــاء مهلــة تســجيل اللوائــح تعلــن

●●لون الالئحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها

واســماء اعضائهــا وتبلغهــا الــى المحافظيــن

●●الدائرة الصغرى الذي يترشح عنه

االنتخابــات النيابيــة وتنشــرها حيــث يلــزم.

●● مربــع فــارغ يخصــص لممارســة الناخــب/ة حقــه فــي االدالء مــن

الــوزارة اســماء اللوائــح المقبــول تســجيلها

والقائمقاميــن

وهيئــة

االشــراف

علــى

●●االسم الثالثي لكل مرشح ومذهبه

●●صورة شمسية الى جانب اسم كل مرشح/ة
ضمــن الالئحــة ،بصوتــه التفضيلــي.

يقترع الناخبون بهذه االوراق حصرا من دون سواها وال يجوز له استعمال اية اوراق اخرى الجل ممارسة حق االقتراع.

االقتراع لالئحة والصوت التفضيلي
1.1لــكل ناخــب/ة ان يقتــرع الئحة

3.3فــي حــال اقتــرع الناخــب/ة

المتنافســة ،ويحــق لهــم

تفضيلــي ضمــن الئحــة أخــرى

واحــدة مــن بيــن اللوائــح

لالئحــة

وادلــى

بصــوت

ٍ
تفضيلــي
بصــوت
االقتــراع
ٍ
لمرشــح مــن دائــرة
واحــد
ٍ

صغــرى آخــر غير الــذي ينتمي

الالئحــة التــي يكــون قــد

تفضيلــي وتحتســب الالئحــة

االنتخابيــة الصغــرى من ضمن

اختارهــا.

2.2فــي حــال لــم يقتــرع الناخب/ة
بصــوت

تفضيلــي

يبقــى

اقتراعــه صحيحــا ،وتحتســب

فقــط الالئحــة .أمــا إذا ادلــى

بأكثــر مــن صــوت تفضيلــي
واحــد ضمــن الالئحــة ،فــا

يحتســب أي صــوت تفضيلــي

وتحتســب الالئحــة لوحدهــا.

أو ضمــن الئحــة عــن دائــرة

إليــه ،فــا ُيحتســب أي صــوت
لوحدهــا.
4.4فــي حال لــم يقترع الناخب/ة

ٍ
بصــوت
الي الئحــة وادلــى
تفضيلــي

ضمــن

الئحــة

واحــدة فتحتســب الالئحــة
والصــوت التفضيلــي.

في االوراق الباطلة

في االوراق البيضاء

تعــد باطلــة كل ورقــة تشــتمل

تعتبــر االوراق التــي لــم تتضمن

تلــك الــواردة فــي أحــكام هــذا

بيضــاء

علــى ايــة عالمــة اضافيــة غيــر

القانــون ،كمــا تعــد باطلــة كل

ورقــة اقتــراع غيــر رســمية.

اي اقتــراع لالئحــة ولالصــوات
التفضيليــة

اوراقــا

تحتســب مــن ضمــن عــدد اصــوات
المقترعيــن المحتســبين.

تعتبــر بطاقــة الهويــة أو جــواز الســفر
المســتندين
اللبنانــي العــادي الصالــح
َ
الرســميين لالقتــراع
الوحيديــن
َ
َ

االنتخابات

النيابية ٢٠١٨

يعتبــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي شــبكة التنميــة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة

وهــو يدعــو إلــى التغييــر وإلــى تحقيــق نفــاذ البلــدان إلــى المعرفــة والخبــرة والمــوارد مــن
أجــل مســاعدة الشــعوب علــى التمتــع بحيــاة أفضــل.

يهــدف مشــروع دعــم اإلنتخابــات اللبنانيــة ،التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،إلــى
تعزيــز قــدرات أصحــاب المصلحــة مــن أجــل إنتخابــات شــفافة وشــاملة فــي لبنــان .ضمــن

منهــج متعــدد العناصــر ،ويســعى إلــى دعــم وزارة الداخليــة والبلديــات فــي تنظيــم وإدارة
االنتخابــات ،واإلشــراف علــى الحمــات االنتخابيــة ،وتوفيــر مبادرات تثقيــف الناخبين ،باإلضافة

إلــى دعــم حــل النزاعــات اإلنتخابيــة ،وخلــق مبــادرات لتحســين فــرص مشــاركة النســاء فــي
العمليــة اإلنتخابيــة .مشــروع دعــم اإلنتخابــات اللبنانيــة هــو بتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي.

www.lb.undp.org
UNDPLebanon

www.lebanon-elections.org
UNDP_Lebanon
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