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 6أيار 2018
أسئلة وأجوبة
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النــــاخــــــــب
 .1ما هي مواعيد إجراء االنتخابات النيابية؟
•
•
•
•

 6أيار  :2018موعد االنتخابات النيابية العامة في كافة الدوائر في لبنان
 3ايار  :2018موعد انتخابات موظفي أقالم االقتراع
 27نيسان  :2018موعد االنتخابات للناخبين المقيمين في الدول العربية واالسالمية
 29نيسان  :2018موعد االنتخابات للناخبين المقيمين في الدول الغربية

 .2وفق أي قانون ستجري االنتخابات النيابية؟
ستجري االنتخابات وفق قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي رقم  44الصادر في  17حزيران 2017
 .3ما هي مدة والية المجلس النيابي؟
 4سنوات
 .4ما هو سن االقتراع االدنى ال ُمجاز له االنتخاب؟
ّ
يحق له االقتراع.
مدو ٌن أسمه في قوائم الناخبين
كل لبناني (ولبنانية) أت ّم  21من العمرّ ،
 .5عمري  21ولكن اسمي غير مدرج في قوائم الناخبين!
لكي يدرج اسمممممممما في قوائم الناخبين يجب أن تكون قد أتممت ال 21عاما ُ في  30أذار  2018أي أن
تكون من مواليد  30اذار  1997أو ما قبل.
َ .6من هم المحرومون من حق االقتراع؟
•
•
•
•
•

•

األشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية
األشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العمومية
األشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل ،وذلا لحين انقضاء هذا األجل
األشخاص الذين حكم عليهم بجناية
األشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة اآلتية :السرقة ،االحتيال ،إصدار شا دون مؤونة،
سوء االئتمان ،االختالس ،الرشوة ،اليمين الكاذبة ،االغتصاب ،التهويل ،التزوير ،استعمال المزور،
شمممممممهادة الزور ،الجرائم المخلة باألخالق العامة المنصممممممموص عليها في الباب السممممممماب من قانون
العقوبات ،الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها واالتجار بها
األشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر
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•
•
•
•

األشممخاص الذين أُعلن إفالسممهم احتياليا ،أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصمموص عليها في المواد
من  689الى  698من قانون العقوبات
األشمممخاص الذين ُحكم عليهم بالعقوبات المنصممموص عليها في المواد من  329الى  334من قانون
العقوبات .
المجنس قبل انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه
العسكريون على اختالف رتبهم

ال يستعيد األشخاص المبينون أعاله حق االقتراع اال بعد إعادة اعتبارهم
 .7ما هو المستند القانوني لالنتخاب؟
بطاقة الهوية أو جواز السفر اللبناني العادي الصالح
 .8بحوزتي جواز سفر ديبلوماسي ،هل هو مستند صالح لالقتراع؟
كال
 .9أين أستطيع التقدم للحصول على بطاقة هوية؟
تسممممتطي التقدم للحصممممول على بطاقة هوية (للمرة األولى أو في حالة البدل عن ضممممائ فقط) في مراكز
أقالم النفوس في المناطق ( 48مركزا في كل المناطق) وهي مراكز مج ّهزة بأجهزة أخذ البصممممممممات
الكترونيا الختصار الوقت.
كما تسممتطي دائما التقدم للحصممول على بطاقة هوية عند مختار محلة القيد ولكن يجب االخذ في االعتبار
أن إنجاز الهوية قد يتطلب  3أسابي .
 .10كيف أحصل على بطاقة هوية بدل عن ضائع؟
يتوجب عليا ضم صورة طبق األ صل عن المح ضر الر سمي ال صادر عن قوى األمن الداخلي المتعلق
بفقدان البطاقة ،شرط أال تكون قد تق َّدمتَ بطلب سابق بموجب نفس المحضر واستحصلتَ على هوية بدل
عن ضائ .
 .11هناك خطأ مطبعي في بطاقتي ،هل أستطيع االنتخاب؟
نعم ،في حال وجود اختالف بين البيانات على لوائح الشمممممممطب والبيانات على بطاقة الهوية يعّ تد برقم
البطاقة الذي يجب أن يكون مطابقا للرقم الموجود على لوائح الشطب.
 .12أين احصل على بطاقة الهوية؟
يجب عليا التوجه الى قلم النفوس أو الى المختار.
 .13هل أستطيع االقتراع بإخراج القيد؟
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كال ،إن القانون االنتخابي حدد المسممتندات التي تسممتطي االنتخاب بواسممطتها وهي بطاقة الهوية أو جواز
السفر العادي الصالح حصرا.
 .14أين تنتخب الزوجة المنتقلة الى خانة زوجها حديثاً؟
تنتخب الزوجة في مكان اقتراع زوجها (بحسب مذهب وقيد ومنطقة الزوج) إذا ما كانت قد نقلت سجلّها
اليه قبل 2018\03\10واال فتظل تنتخب في مكان قيدها السابق (سجل أبويها).
 .15أين ينتخب المنتقل قيده الى منطقة سكن جديدة حديثاً؟
ينتخب في مكان قيده الجديد إذا ما نفّذ القرار قبل  2017/12/5واال فيبقى ينتخب في مكان قيده السابق.
 .16متى يتم تصحيح قوائم الناخبين؟
تنشممممر قوائم الناخبين في  1شممممباط وتج َّمد في النالنين من أذار ،يعطى للمواطنين فرصممممة االطالع على
القوائم لتصحيح األخطاء في الفترة الممتدة من 1شباط الى 1أذار.
 .17كيف يتم التصحيح؟
ضمممن المهلة المحددة أعاله ،وبعد تأ ّكدا من عدم إدراج أسممما بسممبب خطأ (وليس بسممبب مان قانوني)
ت ستطي التقدّم باعتراض لدى لجنة القيد م صحوبا بإخراج قيد و سجل عدلي جديدين .ولجنة القيد ستنظر
في األمر وتبلّغا قرارها في مدة  3أيام.
 .18أين أستطيع االطالع على القوائم االنتخابية؟
سمممممملّمت القوائم الى المحافظات والقائمقاميات والى المختارين في جمي المناطق ونشممممممرت على الموق
االلكتروني ،ولكن بعد انقضممممماء مهلة التصمممممحيح وتجميد القوائم ،لم يعد ممكنا االطالع عليها في الموق
وبقي االطالع عليها لدى المحافظات والقائمقاميات والمختارين قائما.
 .19كيف أستطيع الحصول على نسخة منقحة من القوائم االنتخابية؟
تسممتطي الحصممول عليها من المديرية العامة لألحوال الشممخصممية في وزارة الداخلية والبلديات لقاء رسممم
طاب خمسة ونالنين ألف ليرة لكل منطقة.
 .20م َمن تتألف لجنة القيد وأين أجدها؟
قاض عامل رئيسممما ،وأحد رؤسممماء أو أعضممماء
تنشمممأ في كل دائرة لجنة قيد أو أكنر .تتألف كل لجنة من ا
مجالس البلديات في الدائرة إضممافة الى موظف من األحوال الشممخصممية .ويمكن تقديم الطلب لدى عضممو
لجنة القيد الموجود في محل قلم النفوس.
سون؟
 .21هل ينتخب المجن ّ
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ينتخب فقط المكتسب (أوالمكتسبة) الجنسية اللبنانية منذ أكنر من  10سنوات.
 .22هل ينتخب العسكريون؟
كال ال يسمممممممح للعسممممممكريين من مختلف الرتب أكانوا من الجيش أم من قوى األمن الداخلي واألمن العام
وأمن الدولة والضمممممابطة الجمركية أو من شمممممرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم من االنتخاب ما لم
يكونوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ انتهاء والية المجلس البلدي بستة أشهر.

 .23ما هي عناوين لجان القيد؟
متسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اسم الدائرة االنتخابية
دوائر بيروت
بعبدا
المتن
الشوف
جبيل
كسروان
عاليه
زحلة
بعلبا
الهرمل
البقاع الغربي
راشيا
مدينة طرابلس
المنية الضنية
عكار
البترون
زغرتا
الكورة
بشري
مدينة صيدا
قرى صيدا
صور
النبطية
بنت جبيل
مرجعيون
حاصبيا
جزين

اسم المركز حيث تتمركز لجنة القيد العادية والعليا
مركز بيروت للمعارض ()BIEL
قصر العدل – بعبدا
قصر العدل – الجديدة
سراي بيت الدين
سراي جبيل
قصر العدل – جونيه
سراي عاليه
قصر العدل – زحلة
قصر العدل – بعلبا (العادية والعليا)
سراي الهرمل ( العادية)
سراي صغبين (العادية والعليا)
سراي راشيا (العادية)
قصر عدل طرابلس
قصر عدل طرابلس
سراي حلبا مبنى محكمة حلبا المدنية
سراي البترون
سراي زغرتا
سراي أميون – مبنى المحكمة
سراي بشري
قصر العدل – صيدا
قصر العدل – صيدا
مدرسة صور الرسمية المتوسطة للبنات
قصر العدل  -النبطية
مدرسة بنت جبيل الرسمية النانية المختلطة
سراي مرجعيون (العادية والعليا)
مدرسة حاصبيا الرسمية للصبيان (العادية)
سراي جزين
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 .24ما هو الموقع االلكتروني الذي أجد فيه هذه المعلومات؟
▪ موق االنتخابات البلدية  www.elections.gov.lbوفيه كافة التشريعات والقوانين والمراسيم
وتفاصيل االنتخابات إضافة الى وصالت الى الموقعين التاليين:
• موق وزارة الداخلية والبلديات  www.interior.gov.lbوفيه هيكليات الوزارة ومعلومات
صادرة عنها.
• موق مديرية األحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb
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المــــــــرشَّـــــــــــح

 .25ما هو السن األدنى للسماح بالترشّح الى مجلس بلدي أو اختياري؟
 25سنة
 .26كيف أستطيع الترشّح الى االنتخابات النيابية العامة؟
على كل من يرغب في الترشح لالنتخابات النيابية العامة ان يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات  -المديرية
العامة للشؤون السياسية والالجئين ،ما يلي:
 – 1تصريحا موقعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا ألنموذج تضعه المديرية
العامة للشؤون السياسية والالجئين ،ويتضمن:
• اسم المرشح النالني
• تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي ال تتألف من دوائر صغرى ،الذي
يرغب في ترشيح نفسه عنها.
 – 2يرفق ربطا بالتصريح المستندات اآلتية:
• اخراج قيد افرادي ال يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.
• سجل عدلي ال يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.
• صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.
• ايصال مالي من صندوق المالية ينبت ايداعه رسم الترشيح المحدد بنمانية ماليين ليرة لبنانية.
• افادة مصرفية تنبت فتح حساب الحملة االنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون تتضمن اسم
المفوض بتحريا الحساب المعتمد من قبل المرشح.
• نسممخة عن قائمة الناخبين النهائية تنبت قيد المرشممح فيها موقعة من موظف األحوال الشممخصممية
مقرر لجنة القيد االبتدائية في الدائرة المعنية.
• تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات ،على ان يودع نسخة
مصدقة عنه لدى هيئة اإلشراف على االنتخابات النيابية.
• كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة اإلذن باإلطالع والكشمممف على الحسممماب المصمممرفي
المتعلق بالحملة االنتخابية الخاصة بالمرشح.
 .27ما هو مصير طلب الترشح؟
تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها ،ويترتب عليها ،في حال قبول
الترشممميح ،تسمممليم المرشمممح إيصممماال نهائيا بتسمممجيل تصمممريح ترشممميحه ،كما يترتب عليها ،في حال رفض
تصريح الترشيح إعالم المرشح بأسباب هذا الرفض.
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يعتبر عدم صممدور قرار من الوزارة بعد انقضمماء خمسممة أيام على تسممجيل تصممريح الترشمميح لديها بمنابة
قبول له .ويترتب على الوزارة تسليم المرشح اإليصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
 .28كيف وأين أعترض على رفض طلب ترشحي؟
إذا رفضممت الوزارة قبول تصممريح الترشمميح ،للمرشممح الحق ضمممن مهلة ثالثة أيام من تاريخ تبلغه قرار
الرفض الصريح ،أن يراج مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاض للرسم .وعلى هذا المجلس ان
يفصمممل باعتراضمممه في غرفة المذاكرة خالل ثالثة أيام من وروده .ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا ً ال
يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
 .29متى تبدأ وتنتهي مهلة الترشح؟
تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيـــــــح من صباح يوم اإلننين الواق فيه  ،2018/2/5وتنتهي في الســــاعة
( )24,00من يوم النالناء الواق فيــــه .2018/3/6
 .30متى تنتهي مهلة العودة عن الترشح؟
تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيـــــــح من صباح يوم اإلننين الواق فيه  ،2018/2/5وتنتهي في الســــاعة
( )24,00من يوم النالناء الواق فيــــه .2018/3/6
 .31كيف أعود عن ترشحي؟
يجوز للمرشممح أن يرج عن ترشمميحه بموجب تصممريح قانوني مصممدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة
في المهلة أعاله.
في حال إعالن المرشمممممممح انسمممممممحابه بعد المدة المذكورة أعاله ،ال يُعت ّد باالنسمممممممحاب في ما يتعلق بالعملية
االنتخابية.
 .32هل أستطيع الترشّح في دائرة خارج مكان قيدي؟
أجل.
َ .33من هم غير المؤهلين لعضوية مجلس النواب؟
يُحرم من ممارسة حق االقتراع:
-1
-2
-3
-4
-5

األشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
األشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العمومية.
األشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل ،وذلا لحين انقضائه.
األشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
األشمممممممخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشمممممممائنة اآلتية :السمممممممرقة ،االحتيال ،سممممممموء االئتمان،
االختالس ،الر شوة ،اليمين الكاذبة ،االغت صاب ،التهويل ،التزوير ،ا ستعمال المزور ،شهادة الزور،
الجرائم ال ُمخلّة باألخالق العامة المنصممممممموص عليها في الباب السممممممماب من قانون العقوبات ،الجرائم
المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها واالتجار بها.
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 -6األشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
 -7األشممخاص الذين أ ُعلن إفالسممهم احتياليا ،أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصمموص عليها في المواد
من  689الى  698من قانون العقوبات.
 -8األشممممخاص الذين ُحكم عليهم بالعقوبات المنصمممموص عليها في المواد من  329الى  334من قانون
العقوبات.
ال يستعيد االشخاص المبينون أعاله حق االقتراع إال بعد إعادة اعتبارهم.
 .34كيف يتم تأليف اللوائح؟
يتوجب على المرشممممحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوما ً كح ٍد أقصممممى من موعد االنتخابات ،على أن
تضمممممممم كل الئحة كح اد أدنى ( %40أربعين بالمائة) من عدد المقاعد في الدائرة االنتخابية بما ال يقل عن 3
مقاعد وعلى أن تت ضمن مقعدا واحدا على األقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكنر من دائرة
صغرى .ويعتمد الكسر األكبر في احتساب الحد االدنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.
ويحول المقعد لصممممممالح أعلى
تتحمل الالئحة مسممممممؤولية عدم اسممممممتيفاء مقعد يعود لها ولم ترشممممممح أحدا عنه.
ّ
األصوات التفضيلية في اللوائح األخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد.
على الوزارة أن تحترم الترتيب التسممملسممملي لألسمممماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشمممحون في
الدوائر ال صغرى ،وال يُعتد بان سحاب أي مر شح من الالئحة بعد تسجيلها ،كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح
على ورقة االقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.
 .35كيف يتم تسجيل اللوائح؟
على المرشمممممحين ان ينضمممممووا في لوائح وأن يفوضممممموا أحدهم بموجب توكيل موق منهم جميعا لدى الكاتب
العدل لكي يقوم بتسمممجيل هذه الالئحة لدى الوزارة .تعطي الوزارة ايصممماال بقبول تسمممجيل الالئحة خالل 24
ساعة إذا كان الطلب مستوفيا جمي الشروط القانونية.
على مفوض الالئحة ان يقدم عند تسجيله:
•
•
•
•
•
•
•
•

اسم الالئحة ولونها.
تعيين الدائرة التي تترشح فيها الالئحة.
االسم النالني لجمي اعضائها.
الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى لالئحة.
ايصاالت قبول ترشيح األعضاء.
صورة شمسية ملونة لكل مرشح.
تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقا" ألحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين.
شهادة مصرفية تنبت فتح حساب لالئحة باسم مفوض الالئحة.

 .36متى تبدأ وتنتهي مهلة تسجيل اللوائح؟
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على مفوض الالئحة أن يسجلها لدى الوزارة في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد النتخابات،
وال يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديـــــل فــي تشكيلها.
تنتهي مهلة تسجيل اللوائح في الساعة ( )24,00من يوم اإلننين الواق فيه .2018/3/26
 .37ما مصير المرشحين الذين لم ينضووا في لوائح؟
تلغى طلبات ترشيح المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح
.38

فض طلب تسجيل الئحة؟
ما العمل في حال ُر َ

إذا لم يكن الطلب مسمممتوفيا كل او بعض الشمممروط فتعطي الوزارة ألعضممماء الالئحة المطلوب تسمممجيلها مهلة
 24سمممماعة ألجل تصممممحيح طلب التسممممجيل تحت طائلة رفضممممه .تسممممري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابال
مفوض الالئحة المشار اليه في البند أعاله.
يكون القرار الصممممادر عن الوزارة برفض التسممممجيل قابال للطعن امام مجلس شممممورى الدولة خالل مهلة 24
سممماعة من تاريخ ابال مفوض الالئحة المشمممار اليه اعاله على أن يبت مجلس شمممورى الدولة بالطعن خالل
مهلة ممانلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا ال بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
 .39ما هو مصير الموظفين الفائزين بعضوية مجلس النواب؟
ال يجوز الجم بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة
من مؤسممسممات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسممسممة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شممركة ذات
امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام.
كما ال يجوز الجم بين عضموية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضمى صماحبها راتبا او تعويضما ما من
خزينة الدولة.
كل من ينتخب نائبا من هؤالء يعتبر منفصمممممال حكما من وظيفته إذا لم يبله رفضمممممه عضممممموية مجلس النواب
خالل شهر يلي اعالن نتيجة انتخابه.
ال يجوز الجم بين عضممموية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصمممالحها او مؤسمممسممماتها
العامة او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة االولى من
هذه المادة.
كل من ينتخب نائبا من هؤالء الوكالء تعتبر وكالته ساقطة حكما.
 .40هل يسمح بترشُّح العسكريين؟
ال يجوز أن يترشممح لعضمموية مجلس النواب العسممكريون على اختالف الرتب سممواء أكانوا من الجيش أم من
قوى األمن الداخلي واألمن العام وأمن الدولة والضمممممممابطة الجمركية وشمممممممرطة مجلس النواب ومن هم في
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حكمهم ،اال بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باسممتقالتهم وقبولها قبل سممتة أشممهر على األقل من تاريخ انتهاء
والية مجلس النواب.
 .41هل يجوز للقضاة الترشّح؟
ال يجوز ألعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي
أو اإلداري أو المالي أو الشمممممممرعي أو المذهبي أو الروحي ،إال إذا تقدموا باسمممممممتقاالتهم وانقطعوا فعليا عن
وظيفتهم ،قبل سنتين على األقل من تاريخ انتهاء والية المجلس.
.42

هل يجوز لرؤساء البلديات ونوابهم بالترشح؟

ال يجوز لرؤسمماء ونواب رؤسمماء المجالس البلدية ورؤسمماء اتحادات البلديات ،إال إذا تقدموا باسممتقاالتهم وفقا
ألحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مها مهم قبل سمممممممنتين على األقل من تاريخ انتهاء والية مجلس
النواب.
ب صورة استننائية ولمرة واحدة فقط ،على رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحاد البلديات الراغبين بالترشح
لالنتخابات النيابية  2018أن يقدموا اسممممتقالتهم من الرئاسممممة والعضمممموية خالل نالنين يوما من تاريخ نشممممر
القانون في الجريدة الرسمية ( 17حزيران .)2017
 .43هل يجوز لموظفي الفئتين األولى والثانية الترشح؟
ال يجوز لهم الترشح اال إذا تقدموا باستقاالتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل  6أشهر على األقل من تاريخ
انتهاء والية مجلس النواب
كذلا األمر بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس االدارة المتفرغين في المؤسسات العامة والهيئات العامة
وشركات االقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديريها العامين.
.44

هل يجوز ألساتذة الجامعة اللبنانية الترشح؟

يجوز ألفراد الهيئة التعليمية في مالا الجامعة اللبنانية أو المتفرغين لديها أو المتعاقدين معها الترشح النتخاب
مجلس النواب.
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نظام االقتراع
.45

كيف يتم تحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل الئحة؟

يجري تحديد عدد المقاعد التي حصمملت عليها كل الئحة بعد احتسمماب الحاصممل االنتخابي وهو حاصممل قسمممة
عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها .تفوز كل الئحة بمقعد واحد على األقل
إذا نالت عدد أصوات يوازي أو يفوق الحاصل االنتخابي.
يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل االنتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل االنتخابي
بعد حسم االصوات التي نالتها هذه اللوائح.
تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسمممممممر األكبر من االصممممممموات المتبقية من القسممممممممة االولى
بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزي المقاعد المتبقية كافة.
.46

كيف يتم ترتيب المرشحين الفائزين؟

يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من االعلى الى االدنى وفقا لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية
لألصوات التفضيلية في دائرته الصغرى أو في دائرته التي ال تتألف من دوائر صغرى.
.47

كيف تحتسب نسبة األصوات التفضيلية؟

تحتسب النسبة المئوية من األصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع
األصمموات التفضمميلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصممغرى أو في الدائرة التي ال تتألف من
دوائر صغرى.
.48

كيف يتم توزيع المقاعد على الفائزين؟

تجري عمل ية توزي الم قا عد على المرشمممممممحين ال فائزين بدءا من رأس ال قائ مة الوا حدة التي تضمممممممم جمي
المرشممممحين في اللوائح ،فيعطى المقعد األول للمرشممممح الذي حصممممل على أعلى نسممممبة مئوية من االصمممموات
التفضممممميلية ويمنح المقعد الناني للمرشمممممح صممممماحب المرتبة النانية في القائمة وذلا ألي الئحة انتمى ،وهكذا
بالنسبة للمقعد النالث حتى توزي كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
يراعى في توزي المقاعد على اللوائح الشرطان اآلتيان:
 ان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزي الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهبو/أو الدائرة الصممممغرى ضمممممن الدائرة االنتخابية يخرج حكما من المنافسممممة باقي مرشممممحي هذا المذهب و/أو
الدائرة الصغرى بعد ان يكون استوفى حصته من المقاعد.
 ان ال تكون الالئحة قد اسممممتوفت نصمممميبها المحدد من المقاعد ،فاذا بلغت عملية التوزي مرشممممحا ينتمي الىالئحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.
.49

كيف تتم عملية االقتراع؟

تجري عملية االقتراع بواسممطة أوراق اقتراع رسمممية مطبوعة سمملفا تضممعها وزارة الداخلية والبلديات مسممبقا
بالنسبة لكل دائرة صغرى.
.50

ماذا تتضمن أوراق االقتراع الرسمية؟
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تتضمممن اوراق االقتراع الرسمممية اسممماء جمي اللوائح واعضممائها كما تتضمممن لون الالئحة واسمممها ومرب
فار مخصممص لكل واحدة منها .كما تتضمممن أوراق االقتراع اسممم كل مرشممح ومذهبه والدائرة الصممغرى أو
الدائرة التي ال تتألف من دوائر صغرى التي يترشح عنها .وتوض الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية
له والى جانبها مرب فار يخصص لممارسة الناخب حقه في االدالء من ضمن الالئحة ،بصوته.
.51

هل يمكن استعمال أوراق اقتراع أخرى؟

ال يمكن للناخب ان يقترع اال باسمممتعمال األوراق المطبوعة سممملفا من قبل وزارة الداخلية والبلديات .ال يجوز
له استعمال اية اوراق اخرى ألجل ممارسة حق االقتراع.
.52

كيف تتم عملية االقتراع؟

لكل ناخب ان يقترع لالئحة واحدة من بين اللوائح المتنافسممممممة ،ويحق له االقتراع بصممممممو ا
ت تفضمممممميلي ا واحد
لمرشحا من الدائرة االنتخابية الصغرى من ضمن الالئحة التي يكون قد اختارها.
.53

ماذا لو اقترع الناخب بصون تفضيلي ولم يقترع لالئحة؟

في حال لم يقترع الناخب ألي الئحة وادلى بصمو ا
ت تفضميلي ضممن الئحة واحدة فتحتسمب الالئحة والصموت
التفضيلي.
.54

ماذا لو لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي؟

في حال لم يقتر ع الناخب بصوت تفضيلي واقترع لالئحة ،يبقى اقتراعه صحيحا ،وتحتسب فقط الالئحة.
.55

ماذا لو ادلى الناخب بأكثر من صوت تفضيلي واحد؟

إذا ادلى الناخب بأكنر من صمموت تفضمميلي واحد ضمممن الالئحة ،فال يحتسممب أي صمموت تفضمميلي وتحتسممب
الالئحة لوحدها.
.56

ماذا لو اقترع الناخب لالئحة وادلى بصوت تفضيلي لالئحة أخرى؟

في حال اقترع الناخب لالئحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن الئحة أخرى أو ضمن الئحة عن دائرة صغرى
غير التي ينتمي إليها ،فال يُحتسب أي صوت تفضيلي ويحتسب صوت الالئحة لوحدها.
.57

هل سيسمح باقتراع غير المقيمين؟

للمرة األولى سميسممح للمواطنين اللبنانيين غير المقيمين ،المسمجلين في قوائم الناخبين ،باالقتراع في  40بلدا
في السفارات والقنصليات اللبنانية .سيقترع في هذه االنتخابات  82,900ناخب وهم تسجلوا قبل  20تشرين
الناني .2017
سممممممينتخب غير المقيمين في هذه الدورة لمرشممممممحين من الدوائر االنتخابية المسممممممجلين فيها بحسممممممب قيودهم
الشخصية .تماما كما لو كانوا ينتخبون في أقالم االقتراع في لبنان.
.58

متى سيقترع غير المقيمين؟
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ستجري عملية اقتراع غير المقيمين في  27و 29نيسان .2018
.59

ماهي شروط فتح أقالم اقتراع في الخارج؟

الشمممرط األسممماسمممي لفتح قلم انتخابي في سمممفارة او قنصممملية في الخارج هو ان يكون عدد الناخبين المسمممجلين
 200ناخب بمعزل عن الدوائر االنتخابية التي انتموا إليها.
.60

ماذا إذا تسجل ناخب لالقتراع في الخارج وقرر قبل االنتخابات المجيء إلى لبنان واالنتخاب بدائرته؟

ال يمكن ألي ناخب إن تسممممجل لالنتخاب في الخارج وتم فتح أقالم اقتراع في البلد الذي تسممممجل فيه ،المجيء
إلى لبنان واالنتخاب بدائرته.
.61

ماذا لو تسجل ناخب لالنتخاب في الخارج ولم يتجاوز عدد الناخبين المسجلين  200ناخب؟

في حال تسمممممممجل ناخب لالقتراع في الخارج ولم يتجاوز عدد المسمممممممجلين في نفس البلد  200ناخب ،يمكن
للناخب في هذه الحالة المجيء إلى لبنان وممارسة حقه باالنتخاب في دائرته.
.62

كيف تتم عملية االقتراع في الخارج؟

تتم عملية االقتراع في الخارج بواسمممممطة أوراق االقتراع الرسممممممية المطبوعة سممممملفا من قبل وزارة الداخلية
والبلديات.
.63

هل يتم فرز األصوات في الخارج؟

بعد ختام عملية االقتراع ترسمممممممل المحاضمممممممر والمغلفات الخاصمممممممة الكبيرة العائدة ألوراق االقتراع وباقي
المسمممممممتندات االنتخابية الى مصمممممممرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين .في نهاية عملية االقتراع يوم
االحد المحدد في  6أيار ،ترسمممممل المغلفات المذكورة م باقي المسمممممتندات االنتخابية من مصمممممرف لبنان الى
لجان القيد العليا ك ٌل في دائرته لفرزها من قبلها وتونيق نتائجها.
.64

كيف تتم عملية إصدار نتائج االنتخابات؟

للمرة األولى ،ستتم مكننة معالجة النتائج واحتساب المقاعد التي نالتها اللوائح واألصوات التفضيلية التي نالها
المرشمممحون ومن نم تسممممية المرشمممحين الفائزين من خالل برنامج إلكتروني بعد إدخال نتائج كافة األقالم في
كل دائرة انتخابية صممممغرى في لجان القيد االبتدائية التي بدورها سممممترفعها الى لجان القيد العليا ليجري جم
كافة نتائج أقالم الدائرة االنتخابية للحصول على مجموع عدد المقترعين في الدائرة ومن نم احتساب الحاصل
االنتخابي وعدد المقاعد التي حصلت عليها كل الئحة.
لجان القيد العليا سمممممتحدد بواسمممممطة البرنامج االلكتروني من هم المرشمممممحون الفائزون بعد احتسممممماب نسمممممبة
األصوات التفضيلية التي حاز عليها كل مرشح وفقا لآللية المشروحة في أجوبة األسئلة .17-16-15-14
َ .65من يستطيع استعادة رسم التأمين و َمن يخسره؟
لن يعاد رسم التأمين ألي مرشح فائز أو خاسر أو منسحب حتى ولو انسحب ضمن المهل.
 .66ما عدد المندوبين الذين يحق للمرشح انتدابهم لدخول قلم االقتراع؟
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يحق لكل مرشح ضمن الئحة أن ينتدب له ناخبا من الدائرة االنتخابية لدخول قلم االقتراع بمعدل مندوب واحد
لقلم اقتراع واحد .كما يحق لالئحة انتداب مندوبين متجولين لدخول جمي االقالم في الدائرة من الناخبين فيها
بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى ومندوب متجول واحد لكل  5اقالم في المدن.
يعطي المحافظ أو القائمقام تصاريح المندوبين وفقا ألصول تحددها الوزارة.
 .67ما هي شروط الحصول على تصاريح مندوبي المرشحين؟
 -1تقديم الطلب من المرشمح شمخصميا او من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية تتضممن االجازة له بتقديم
الطلبات واستالم التصاريح.
 -2تقديم الطلب من قبل مفوض الالئحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن االجازة له بتقديم الطلبات
واستالم التصاريح على أن توق الوكالة من قبل جمي أعضاء الالئحة.
 -3أن يكون المندوب من ناخبي الدائرة االنتخابية.
 -4ض ّم صورة عن الهوية أو صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.
 -5لت سممممممهيل عملية التدقيق في أسممممممماء المندوبين ،يمكن أن يرفق بالطلب الئحة القيد الوارد فيها اسممممممم
المندوب.
مالحظة :يطلب ترتيب اسممممممماء المندوبين النابتين على الطلب المقدم وفقا لتسمممممملسممممممل أقالم االقتراع في
الدائرة.
 .68هل يحق للمرشحين تعليق الصور واالعالنات االنتخابية في األماكن العامة؟
يحظر تعليق او لصممممق االعالنات االنتخابية وصممممور المرشممممحين في جمي االماكن العامة ،وال سمممميما على
جدران الطرق ومؤسمممسممماتها وأعمدة الكهرباء والمباني الحكومية ،وكذلا على االمالا الخاصمممة اال بإذن من
أصحابها
 .69هل يحق للمرشحين القيام بنشاط انتخابي في محيط مراكز االقتراع؟
كال ،يمن أي نشممماط انتخابي او دعائي وال سممميما مكبرات الصممموت والموسممميقى الصممماخبة واألعالم الحزبية
والمواكب السيارة ضمن محيط مركز االقتراع .يق صد بمحيط مركز االقتراع المسافة الممتدة  50مترا ً عن
مدخل المركز من كل اتجاه على قارعة الطريق ،ووفق الواق على االرض في حاالت اخرى.
وفي مطلق األحوال ،تقفل كافة مراكز االحزاب والتيارات السممياسممية والمكاتب االنتخابية الواقعة ضمممن هذا
المحيط اعتبارا من السمماعة العاشممرة من صممباح يوم السممبت الذي يسممبق كل مرحلة انتخابية ولغاية السمماعة
 18،00من مساء يوم االثنين.
 .70أين ومتى أستطيع الطعن بصحة االنتخابات؟
يُطعن بصحة االنتخاب لدى المجلس الدستوري في مهلة شهر تلي اعالن نتائج االنتخابات.
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في العـمـليـــة االنتخابيـــة
 .71متى وم َمن يتعين قلم االقتراع؟ ال
يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه ،لكل قلم اقتراع رئي سا وكاتبا او أكنر ،يكلفون من بين موظفي الدولة
بناء على لوائح اسمية ترسلها الوزارة  -المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين ،قبل اسبوع على االكنر
من موعد االنتخاب ،على اال يتم ابالغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضمممماء اال قبل خمسممممة ايام
من الموعد المذكور.
يسممممممماعد رئيس القلم معاونان اننان يختار أحدهما من الناخبين الحاضمممممممرين عند افتتاح قلم االقتراع ،ويختار
الناخبون اآلخرون المعاون الناني من بينهم على ان يعرف المعاونان القراءة والكتابة ،يسمممممممجل رئيس القلم
اسمممممي المعاونين في محضممممر قلم االقتراع المنصمممموص عنه في هذا القانون م اخذ توقيعهما ،وللمحافظ أو
القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
 .72في أي ساعة تفتح صناديق االقتراع وفي أي ساعة تغلق؟
تفتح الصناديق في تمام الساعة السابعة صباحا وتغلق في السابعة مساء.
 .73كيف يجري االقتراع؟
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
.74

عند دخول الناخب إلى قلم االقتراع ،يقوم رئيس القلم بالتنبت من هويته ،استنادا إلى بطاقة هويته أو
جواز سفره اللبناني العادي الصالح .وعند وجود اختالف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو
جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى ،يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
يزود رئيس القلم الناخب
بعد تنبت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلمّ ،
بورقة االقتراع وذلا بعد ان يوق م الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم
الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه إلزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه االنتخابي بحرية،
وذلا تحت طائلة منعه من االقتراع.
يختار الناخب الالئحة او اسم المرشح وفقا للمادة  98من القانون .يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين
لرئيسها انه ال يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطوية ضمن الظرف ،فيتحقق رئيس القلم
من ذلا دون ان يمس الورقة ويأذن له بان يضعها بيده في صندوق االقتراع.
على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من االقتراع.
ويمن على الناخب إشهار ورقة االقتراع عند خروجه من المعزل.
ينبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوض اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها
الوزارة لجمي االقالم على ان تكون هذه االشارة من النوع الذي ال يزول اال بعد  24ساعة على
االقل ،ويمن أي ناخب يكون حامال هذه االشارة على اصبعه من االقتراع مجددا.
يتوجب على رئيس القلم ،تحت طائلة المسؤولية ،ان يمن أي ناخب من االدالء بصوته إذا لم يراع
احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ال يحق للناخب أن يوكل أحدا غيره بممارسة حق االقتراع.
سب األوراق البيضاء إذا ُوجدَت في صندوق االقتراع؟
هل تُحت َ َ

وزارة الداخلية والبلديات  -االنتخابات النيابية العامة  6أيار  - 2018أسئلة وأجوبة

16

نعم .تعتبر األوراق التي ال تتضمن أي اقتراع لالئحة وأي اقتراع لصوت تفضيلي أوراقا بيضاء تحتسب من
ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين.
 .75ما هي األوراق التي تعتبر باطلة؟
تعد باطلة كل ورقة تشتمل على اية عالمة اضافية غير تلا الواردة في أحكام هذا القانون ،كما تعد باطلة كل
ورقة اقتراع غير رسمية.
َ .76من هي الجهة أو الجهات المسموح لها بمواكبة العملية االنتخابية وما هي الشروط؟
أ -يحق لهيئات المجتم المدني ذات االختصاص ،تحت اشراف هيئة االشراف على االنتخابات ،مواكبة
االنتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط اآلتية مجتمعة:
 أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية ،حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على األقل من موعدتقديم الطلب الى الهيئة.
 أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي ،وأال تضم في هيئتيها العامة واإلدارية أي مرشحلالنتخابات.
 أن ينص نظامها األساسي ،قبل سنتين على األقل ،على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق اإلنسانأو باالنتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلا الموضوعات.
 أن تبيّن للهيئة مصادر تمويلها. أن تودع الهيئة قط حسابها الخاص بنشاط مراقبتها االنتخابات بعد انتهاء العملية االنتخابية بمهلةشهر على األكنر.
 أن يبله عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصوال لدى المراج الرسمية ذاتاالختصاص مئة منتسب على األقل بتاريخ تقديم الطلب.
 أن تلتزم هيئتها اإلدارية ميناق شرف تضعه الهيئة.ب -تدرس الهيئة طلبات الهيئات األجنبية المعنية باالنتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية
االنتخابية وفقا لشروط وأصول تضعها قبل موعد االنتخابات بشهر على األقل.
مخول مواكبة العملية االنتخابية في حال
ج -يحق للهيئة إلغاء اعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة ّ
اإلخالل بالشروط المحددة في القوانين واألنظمة.
على جمي الهيئات الوطنية والدولية والمراقبين وممنلي الدول والموفدين من قبلها ومترجميهم االلتزام
بأحكام ميناق الشرف الحاضر وبمبادئه ومعاييره ،طوال فترة مراقبة العملية االنتخابية التي تتمنل بجم
المعلومات بطريقة منظمة حول العملية االنتخابية من دون التدّخل في سيرها ،بحيث يمكن لهم ،وبناء على
المعلومات المونقة لديهم ،إصدار تقييم موضوعي وغير متحيّز حول العملية االنتخابية.
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 .77ما هي شروط التغطية االعالمية لوسائل االعالم؟
على وسائل االعالم الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات االقتراع والفرز ان تستحصل من الهيئة على
تصاريح خطية لهذه الغاية وتتقيد بمدونة السلوا التي تضعها الهيئة.
 .78ما هي عقوبة الموظفين (الرئيس والكاتب) المتخلفين عن الحضور يوم االنتخاب بدون عذر مشروع؟
يعاقب الموظف غير الملتحق بقلمه بالحبس مدة شهر واحد أو بدف غرامة قدرها مليون ل ل وفي هذه الحالة
تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية (في المحافظة) فقط.
 .79كيف أستطيع تقديم شكوى يوم االنتخاب في حال تطلب األمر ذلك؟
تستطي االتصال مباشرة بغرفة عمليات وزارة الداخلية والبلديات على الرقم  ،1766كما تستطي مراجعة
المحافظ والقائمقام أو األجهزة األمنية المختصة.

تحديد أوقات العمل خالل فترة االنتخابات:
يُمنَــــــــــــع:
▪ سير الشاحنات :من الساعة  12ظهر السبت الذي يسبق يوم االنتخابات وحتى صباح
االننين.
▪ المواكب السيارة :من الساعة  7صباح يوم السبت الذي يسبق يوم االنتخابات وحتى
الساعة  8صباح النالناء.
▪ الدراجات النارية :من الساعة  7صباح األحد وحتى الساعة  12ليال منه.
▪ المقاهي والمطاعم :من الساعة  1بعد منتصف ليل السبت الذي يسبق يوم االنتخابات
وحتى ظهر االننين .يستننى من هذا المن المطاعم التي ال تقدم مشروبات روحية.
▪ المالهي الليلية :مساء يوم السبت الذي يسبق يوم االنتخابات حتى ظهر االننين.
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