
 

 

 " المقاء األرثوذكسي"قانون 
 في المجان المشتركة في مجمس النواب وفقًا لما أقر  

 
  :1المادة 

 .121نائبًا بداًل مف  134صبح عدد النواب أالمادة األولى مف مشروع القانوف معدلة بحيث 
تكوف مدة واليتيـ أربع سنوات، ويكوف  مف مئة وثمانية وعشريف عضواً يتألؼ مجمس النواب 

  .وعمى درجة واحدة وسرياً  قتراع عاماً اإل
 

 :2المادة
يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعيا عمى الطوائؼ والمناطؽ بحسب الجدوؿ المرفؽ بالقانوف  ـأ 

ال يتجزأ مف ىذا  ر الجدوؿ جزءاً عتبويتـ الترشيح ليذه المقاعد عمى أساسو، وي   25/2001رقـ 
 .القانوف

ـ   ػ ب طائفة مف قبؿ الناخبيف التابعيف ليا عمى أساس النظاـ  انتخاب النواب المحدديف لكؿ   يت
 .عتبر لبناف دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة منطوؽ الفقرة ج أدناه وحفظ تمثيؿ المناطؽالنسبي وي  

يقترع الناخبوف لمرشحيف مف طائفتيـ فقط، أما الناخبوف المسيحيوف الذيف ينتموف إلى  ػ ج
طوائؼ األقميات فيقترعوف إلى مرشحي األقميات وأما الناخبوف المسمموف الذيف ينتموف إلى 

منيـ الحؽ في  طوائؼ األقميات غير المخصص ليا أي مقعد في المجمس النيابي فيكوف لكؿ  
بوف الييود فيكوف طائفة انتموا وأما الناخ يختاروىـ مف المرشحيف المسمميف إلى أي   تراع لمفقاإل

 .قتراع لمف يختاروىـ مف المرشحيف المسمميف أو المسيحييفليـ الحؽ في اإل
 

 :في لوائح المرشحين: 3المادة 
أقصى مف موعد  كحد   يتوجب عمى المرشحيف أف ينتظموا في لوائح مكتممة قبؿ أربعيف يوماً 

 .نتخاباتإلا
يوازي العدد  الالئحة مرشحيف مف طائفة واحدة بعدد   شترط في تشكيؿ الموائح بأف تضـ  ي  

 .المخصص ليذه الطائفة مف مجموع أعضاء المجمس النيابي مع مراعاة توزعيـ عمى المناطؽ
د ف تتقي  أة والبمديات مرشح مف الالئحة بعد تسجيميا، وعمى وزارة الداخمي عتد بانسحاب أي  وال ي  

 .لتاريخ تسجيميا قتراع وفقاً بترتيب الموائح عمى ورقة اإل
 
 
 



 

 

 :في تسجيل الموائح: 4المادة 
لدى  حدىـ بموجب توكيؿ موقع منيـ جميعاً أف يفوضوا أف ينضووا في لوائح و أعمى المرشحيف 

قبؿ  ربعوف يوماً أقصاىا أالكاتب العدؿ لكي يقـو بتسجيؿ ىذه الالئحة لدى الوزارة وذلؾ في ميمة 
 .و التعديؿ في تشكيمياأقبؿ بعد ىذا التاريخ تسجيؿ الموائح نتخابات، وال ي  الموعد المحدد لإل

يصاالت قبوؿ إسـ الثالثي لجميع أعضائيا، اإل: وعمى مفوض الالئحة أف يقدـ عند تسجيمو
شعار الالئحة اذا ما وجد، ترشيح األعضاء، تعييف الدائرة التي تترشح فييا الالئحة، نسخة عف 

 .لوف الالئحة
جميع  ساعة، اذا كاف الطمب مستوفياً  24بقبوؿ تسجيؿ الالئحة، خالؿ  يصاالً إتعطي الوزارة 

و بعض ىذه الشروط فتعطي الوزارة أ كؿ   ذا لـ يكف ىذا الطمب مستوفياً إما أالشروط القانونية، 
جؿ تصحيح طمب التسجيؿ تحت طائمة ساعة أل 24عضاء الالئحة المطموب تسجيميا ميمة أل

 .رفضو
 .ليو في البند أعالهإبالغ مفوض الالئحة المشار إمف تاريخ  تسري ىذه الميمة اعتباراً 

ماـ مجمس شورى الدولة خالؿ ألمطعف  يكوف القرار الصادر عف الوزارة برفض التسجيؿ قابالً 
مجمس شورى  عمى أف يبت   ،الهعأليو إبالغ مفوض الالئحة المشار إساعة مف تاريخ  24ميمة 

طريؽ مف طرؽ  ي  أقبؿ يال  الدولة بالطعف خالؿ ميمة مماثمة ويكوف قراره في ىذه الحالة نيائياً 
 .المراجعة العادية وغير العادية

 
 :عالن عن الموائح المقبولةفي اإل: 5المادة 

سماء أالموائح المقبوؿ تسجيميا و سماء أعمف الوزارة ت   ،ليياإفور انتياء ميمة تسجيؿ الموائح المشار 
نتخابات النيابية وتنشرىا شراؼ عمى اإللى المحافظيف والقائمقاميف وىيئة اإلإعضائيا وتبمغيا أ

 .يمـز ثحي
 

 :قتراعمراكز اإل: 6المادة 
مف  قتراع تتضمف عدداً مف مراكز اإل لى عدد  إمف الوزير  نتخابية بقرار  تقسـ دائرة لبناف اإل

 .قالـاأل
كثر مجموعة واحدة ربعمائة عمى األأقؿ و قرية يبمغ عدد الناخبيف فييا ماية عمى األ يكوف لكؿ  

طائفة مف الطوائؼ التي يتبع ليا الناخبوف في  قمـ اقتراع واحد لناخبي كؿ   ألقالـ اقتراع تضـ  
 .القرية

ذا اقتضت ذلؾ إ ربعمائة ناخب في مجموعة األقالـ الواحدةأكثر مف ألى إيمكف زيادة ىذا العدد 



 

 

قالـ أف يزيد عدد أف ال يتعدى العدد ستمائة ناخب، وال يجوز أنتخابية عمى سالمة العممية اإل
 .مركز عف عشريف قمـ قتراع في كؿ  اإل

 
لكتروني وذلؾ قبؿ قالـ في الجريدة الرسمية وعمى موقع الوزارة اإلالوزير بتوزيع األينشر قرار 
نتخابات وال يجوز تعديؿ ىذا التوزيع خالؿ ر إلجراء اإلمف التاريخ المقر   قؿ  عمى األ عشريف يوماً 

 .ؿمعم   جدية وبقرار   سباب  أل ال  إنتخابات جراء اإلإسبوع الذي يسبؽ تاريخ األ
 

 :في المندوبين: 7المادة 
عمى ثنيف ثابتيف إقتراع بمعدؿ مندوبيف ف تنتدب ليا ناخبيف لدخوؿ قمـ اإلأالئحة  لكؿ   يحؽ   ـ 1

قالـ مف ثنيف متجوليف لدخوؿ جميع األإف تختار مندوبيف أليا  قمـ اقتراع ، كما يحؽ   األكثر لكؿ  
ثالثة أقالـ اقتراع في القرى ومندوب  خيرة وذلؾ بمعدؿ مندوب واحد لكؿ  بيف الناخبيف في ىذه األ

 .خمسة أقالـ اقتراع في المدف واحد لكؿ  
 .صوؿ تحددىا الوزارةأل تصاريح خاصة لممندوبيف وفقاً و القائمقاـ أيعطي المحافظ  ـ 2
 

 :قتراعفي مستمزمات أقالم اإل: 8المادة 
نتخابية مف لواـز وقرطاسية قتراع بما تقتضيو العممية اإلقالـ اإلأتقوـ الوزارة بتزويد  ـ1

قمـ بصندوؽ اقتراع مصنوع مف مادة صمبة شفافة ذات فوىة  ومطبوعات، كما تقوـ بتزويد كؿ  
 . واحدة

مف قبميا  قتراع الرسمية المطبوعة سمفاً قالـ بعدد مف أوراؽ اإلتقوـ الوزارة بتزويد رؤساء األ ـ2
 عدد الناخبيف المقيديف بالنسبة إلى كؿ طائفة، كما تسمميـ عدداً  وظروفيا المميورة تعادؿ تماماً 

مف عدد الناخبيف %  20غير مميورة بنسبة  قتراع الرسمية وظروفاً وراؽ اإلمف أ إضافياً 
 .المقيديف

 كثرأو أقتراع معزؿ واحد يكوف لقمـ اإل ـ3
ية عممية انتخابية بدوف وجود المعزؿ تحت طائمة بطالف العممية في القمـ أجراء إيحظر  ـ4

 .المعني
 
 
 
 
 



 

 

 :قتراعفي أوراق اإل: 9المادة 
لتي تضعيا الوزارة اقتراع الرسمية المنصوص عمييا أعاله و وراؽ اإلأقتراع بواسطة يجري اإل ـ1

 .قتراعقالـ اإلألى موظفي إنتخابية بالنسبة إلى دائرة انتخابية وتوزعيا مع المواد اإل مسبقاً 
عضائيا كما تتضمف المواصفات أسماء جميع الموائح و أقتراع الرسمية وراؽ اإلأتتضمف  ـ2

 لوف الالئحة وشعارىا ومربع فارغ مخصص لكؿ  : ماسي   نموذج الذي تعده الوزارة الاألالمحددة في 
توضع . أو المنطقة الذي يترشح عنو و القضاءأسـ الثالثي لكؿ مرشح وطائفتو واحدة منيا، اإل

لى جانبيا مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب ا  مرشح صورة شمسية لو و  سـ كؿ  إلى جانب إ
 .حكاـ ىذا القانوفأل مف ضمف الالئحة، بصوتو التفضيمي وفقاً دالء حقو في اإل

جؿ خرى ألأأوراؽ  يةأدوف سواىا وال يجوز لو استعماؿ  يقترع الناخب بيذه األوراؽ حصراً  ـ3
 . قتراعممارسة حؽ اإل

 
 :في اإلجراءات التحضيرية: 11المادة 

ويتأكد مع ىيئة القمـ والمندوبيف مف قتراع، يفتح رئيس القمـ الصندوؽ قبؿ الشروع بعممية اإل ـ1
 .، بحسب تعميمات الوزارةمحكماً  أنو فارغ، ثـ يقفمو إقفاالً 

نتخابية نتخابية، تنشر عمى مدخؿ كؿ قمـ اقتراع نسخة رسمية عف القائمة اإلطيمة العممية اإل ـ2
قانوف عف  وتوضع نسخة. نشاء القمـ وتحديدهإالعائدة لو ونسخة عف قرار الوزير القاضي ب

سماء مندوبي المرشحيف عمى طاولة في غرفة القمـ إضافة الى الممصقات أنتخاب والئحة باإل
نتخابية بحيث يمكف لمناخبيف ولممرشحيف ولمندوبي لمواد التوضيحية عف مجرى العممية اإلاو 

 .ف يطمعوا عميياأىؤالء 
و كتابة أو رمز أنتخابية وحتى انتيائيا، كؿ صورة تزاؿ مف داخؿ كؿ قمـ، قبؿ بدء العممية اإل ـ3
نوع كاف ما خال المواد التوضيحية التي توفرىا الوزارة، وذلؾ عمى مسؤولية  و شعار مف أي  أ

 .رئيس القمـ
قتراع المرقمة عدد أوراؽ اإل قتراع أف يتحقؽ مف أف  عمى رئيس القمـ قبؿ الشروع في عممية اإل  ـ4

 .عدد الناخبيف المقيديف ؿ تماماً والظروؼ المميورة يعاد
قتراع والظروؼ المميورة بسبب قوة قاىرة ترمي إلى المساس في إذا وقع نقص بعدد أوراؽ اإل

سبب آخر، فعمى رئيس القمـ أف يستبدؿ ىذه األوراؽ والظروؼ باألوراؽ  صحة اإلقتراع أو ألي  
يميرىا بخاتـ القمـ مع التاريخ ضافية والظروؼ غير المميورة التي استمميا والتي يجب أف اإل

ضافية والظروؼ غير المميورة قتراع اإلأما أوراؽ اإل. ويشار إلى سبب ىذا اإلبداؿ في المحضر
 .إلى المحضر التي لـ تستعمؿ فتضـ  

 



 

 

 :قتراعفي عممية اإل: 11المادة 
إلى بطاقة  داً قتراع، يقوـ رئيس القمـ بالتثبت مف ىويتو، استناعند دخوؿ الناخب إلى قمـ اإل ـ1

ىويتو أو جواز سفره المبناني العادي الصالح وعند وجود اختالؼ مادي في الوقوعات بيف بطاقة 
اليوية أو جواز السفر مف جية ولوائح الشطب مف جية أخرى، يعتد برقـ بطاقة اليوية أو برقـ 

 .جواز السفر
إسـ الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة لمقمـ وأنو ينتمي إلى  بعد تثبت ىيئة القمـ مف أف   ـ2

قميات والييود بحسب ما ىو منصوص عنو في الطائفة المخصص ليا القمـ مع مراعاة اقتراع األ
قتراع وذلؾ بعد اف يوقع مع يزود رئيس القمـ الناخب بورقة اإلج مف ىذا القانوف، /2المادة 

الورقة وبظرؼ مميور بالخاتـ الرسمي بعد توقيعو عميو ويطمب  الكاتب عمى الجانب الخمفي مف
نتخابي بحرية، وذلؾ تحت طائمة منعو مف لى وراء المعزؿ لممارسة حقو اإلإ لزامياً إليو التوجو إ

 .قتراعاإل
ف يختار الالئحة أرؼ وىو ال يزاؿ وراء المعزؿ بعد قتراع في الظضع الناخب ورقة اإليـ 3
 .ليذا القانوف وفقاً سماء المرشحيف أو 

 .كثر مف ورقة اقتراع واحدةأف يضع في الظرؼ أال يجوز لمناخب 
، فيتحقؽ رئيس أيتقدـ الناخب مف ىيئة القمـ ويبيف لرئيسيا  نو ال يحمؿ سوى ظرؼ واحد مختـو

 .قتراعف يضعو بيده في صندوؽ اإلأالظرؼ ويأذف لو ب ف يمس  أالقمـ مف ذلؾ دوف 
يتأكد مف اف الناخب قد اختمى بنفسو في المعزؿ تحت طائمة منعو مف  مى رئيس القمـ افع ـ4
 .قتراع عند خروجو مف المعزؿويمنع عمى الناخب إشيار ورقة اإل. قتراعاإل
شارة خاصة عمى اصبعو توفر إبتوقيعو عمى لوائح الشطب وبوضع  يثبت اقتراع الناخب ـ5

ساعة 24بعد  ال  إشارة مف النوع الذي ال يزوؿ قالـ عمى اف تكوف ىذه اإلموادىا الوزارة لجميع األ
 .قتراع مجدداً صبعو مف اإلإشارة عمى ىذه اإل ناخب يكوف حامالً  منع أي  قؿ ، وي  عمى األ

دالء بصوتو اذا لـ ناخب مف اإل ف يمنع أي  أيتوجب عمى رئيس القمـ، تحت طائمة المسؤولية،  ـ6
 .حكاـ الفقرة الرابعة مف ىذه المادةأيراع 

 .قتراعغيره بممارسة حؽ اإل ال يحؽ لمناخب أف يوكؿ أحداً  ـ7
 
 
 
 
 
 



 

 

 :في االقتراع لالئحة والصوت التفضيمي: 12المادة 
قتراع بصوت ف يقترع لالئحة واحدة مف بيف الموائح المتنافسة، ويحؽ لو اإلأناخب  لكؿ   ـ1

 .تفضيمي لمرشح مف ضمف الالئحة التي يكوف قد اختارىا
. حتسب فقط الالئحة، وت  يقترع الناخب بالصوت التفضيمي يبقى اقتراعو صحيحاً في حاؿ لـ  ـ2
حتسب صوت تفضيمي وت   حتسب أي  دلى بأكثر مف صوت تفضيمي ضمف الالئحة، فال ي  أذا إما أ

 .الالئحة لوحدىا
و أفي حاؿ اقترع الناخب لالئحة وأدلى بصوت تفضيمي ضمف ىذه الالئحة وبصوت تفضيمي  ـ3

 .حتسب الالئحة لوحدىاصوت تفضيمي وت   حتسب أي  الئحة أخرى فال ي   أكثر ضمف
حتسب الئحة وأدلى بصوت تفضيمي ضمف الئحة واحدة فت   ي  في حاؿ لـ يقترع الناخب أل ـ4

 .الالئحة والصوت التفضيمي
 

 :في النظام النسبي: 13المادة 
 .نتخابيكبر مع الحاصؿ اإلو قاعدة الكسر األأقاعدة الكوتا المزدوجة 

ـ   ـ1  .نتخابيمف الحاصؿ اإل الئحة انطالقاً  تحديد عدد المقاعد العائدة لكؿ   يت
 لبناف في ما خص   لى قسمة عدد المقترعيف في كؿ  إصار نتخابي، ي  إلجؿ تحديد الحاصؿ األ  ـ2
 .ج مف ىذا القانوف عمى عدد المقاعد العائدة لمطائفة/2طائفة مع مراعاة المادة  كؿ  
ـ   ـ3 تحديد  عاد مجدداً نتخابي مف احتساب المقاعد وي  خراج الموائح التي لـ تنؿ الحاصؿ اإلإ يت

 .صوات التي نالتيا ىذه الموائحنتخابي بعد حسـ األالحاصؿ اإل
صوات المتبقية مف تمنح المقاعد المتبقية لموائح المؤىمة التي نالت الكسر األكبر مف األ ـ4

ر ىذه العممية بالطريقة عينيا حتى توزيع المقاعد المتبقية تتكر  ف أولى بالتراتبية عمى القسمة األ
 .كافة

لى منح المقعد إصار وفي حاؿ بقاء مقعد واحد وتعادؿ الكسر األكبر بيف الئحتيف مؤىمتيف، ي  
وفي حالة حيازة الالئحتيف . لى الالئحة التي كانت قد حصمت عمى العدد األكبر مف المقاعدإ

منح عندىا المقعد لالئحة التي ناؿ ي   (نالتا العدد ذاتو مف أصوات المقترعيف)عمى المقاعد ذاتيا، 
صوات وفي حاؿ تعادؿ األ. وات التفضيميةأوال، العدد األعمى مف األص مرشحيا، الذي حؿ  

نح المقعد لالئحة التي ناؿ مرشحيا، الذي م  يولى في الالئحتيف، التفضيمية لمرشحي المرتبة األ
 .وىكذا دواليؾ. د األعمى مف األصوات التفضيمية، العدثانياً  حؿ  

الئحة مؤىمة، يتـ ترتيب أسماء المرشحيف في الالئحة  بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالتو كؿ  ـ 5
 .مرشح مف أصوات تفضيمية لما نالو كؿ   دنى وفقاً لى األإعمى الواحدة مف األ

 :طائفة بحسب اآللية اآلتية كؿ   يتـ توزيع المرشحيف الفائزيف في ما خص   ـ6



 

 

ترتب أسماء المرشحيف في جميع الموائح المؤىمة في قائمة واحدة مف األعمى الى األدنى،  ـأ 
 .صوات تفضيميةأبحسب ما نالو كؿ مرشح مف 

، في حاؿ تعادؿ عدد األصوات التفضيمية بيف مرشحيف، يتقدـ في الترتيب المرشح األكبر سناً 
 .لى القرعة مف قبؿ لجنة القيد العمياإذا تساووا في السف يمجأ ا  و 

مف رأس القائمة الواحدة التي تضـ  تجري عممية توزيع المقاعد عمى المرشحيف الفائزيف بدءاً  ـب 
كبر عدد مف أجميع المرشحيف في الموائح، فيعطى المقعد األوؿ لممرشح الذي حصؿ عمى 

 ي  د الثاني لممرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلؾ ألمنح المقعصوات التفضيمية وي  األ
الئحة انتمى، وىكذا بالنسبة لممقعد الثالث حتى توزيع كامؿ مقاعد الدائرة لممرشحيف المنتميف 

 .لباقي الموائح المؤىمة
  :يراعى في توزيع المقاعد عمى الموائح الشرطاف التاليافـ 7
لمتوزيع المناطقي لممقاعد، اذ بعد اكتماؿ حصة منطقة ضمف  وفقاً  ف يكوف المقعد شاغراً أ*

ف يكوف استوفت حصتيا مف أمف المنافسة باقي مرشحي المنطقة بعد  الدائرة الواحدة يخرج حكماً 
 .المقاعد

 ذا بمغت عممية التوزيع مرشحاً إاف ال تكوف الالئحة قد استوفت نصيبيا المحدد مف المقاعد، فأ*
 .لى المرشح الذي يميوإتوفت حصتيا مف المقاعد يتـ تجاوز ىذا المرشح لى الئحة اسإينتمي 

 
 :14المادة 

قتضاء بموجب تحدد دقائؽ تطبيؽ ىذا القانوف وتوضع قواعد توضيحية وتكميمية لو عند اإل
 .مراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير الداخمية والبمديات

 
 :15المادة 

 25ما تمؾ الواردة في القانوف رقـ المخالفة ألحكاـ ىذا القانوف وال سي  مغى جميع النصوص ت  
 .1/10/2001تاريخ 

 
 :16المادة 

 .عمؿ بيذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسميةي  
 


