
17/6/2017تاریخ/44/رقمالقانونموادبعضتعدیلإلىیرميقانونإقتراح

(قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)

بھدف تفعیل تمثیل المرأة في مجلس النواب

مادة وحیدة:

المقاعدمنأدنىحّداًللمرأةیحفظالذيالنظامنسائیة""كوتابعبارةُیفھمالقانون،ھذاأحكامتطبیقبھدفأوالً:
التالیة من ھذا القانون.في المجلس النیابي وفقاً لما سیلي تفصیلھ في األحكام

انتخاب(قانون17/6/2017تاریخ/44/رقمالقانونمن/2/المادةنصإلى(ج)الفقرةتضافثانیاً:
أعضاء مجلس النواب) لُیصبح نص المادة المذكورة كما یلي:

اإلنتخابیةوالدوائرالنیابیةالمقاعدفي(الجدیدة):/2/المادة

الجدولوفقاإلنتخابیةالدوائربحسبالجنسینكالوعلىالطوائفعلىوتوزیعھاالنیابیةالمقاعدعددُیحددأ-
یتجزأالجزءاًالجدولھذاویعتبرأساسھا،علىالمقاعدلھذهالترشیحویتم)1رقم(الملحقالقانونبھذاالمرفق

من ھذا القانون.

طوائفھم للمرشحین عن تلك الدائرة.ب- یقترع جمیع الناخبین في الدائرة اإلنتخابیة على اختالف

والمسیحیین،المسلمینبینبالتساويتخّصص،الدنیا،بالحدودالنیابيالتمثیلفيالمرأةحّقضمانبھدفج-
أكثرلھاخّصصتالتيللمذاھبتعودالنیابیة،المقاعدإجماليمناألقلعلىمقعداً/26/بعددنسائیةكوتا

).1رقم(الملحقالقانونبھذاالمرفقللجدولوفقاًاالنتخابیة،الدوائرفيعدداًالمقاعد

انتخاب(قانون17/6/2017تاریخ/44/رقمالقانونمن/52/المادةنصإلى)3(الفقرةتضافثالثاً:
أعضاء مجلس النواب) لُیصبح نص المادة المذكورة كما یلي:

المرشحینلوائحفي(الجدیدة):/52/المادة

االنتخابات،موعدمنأقصىكحٍدیوماًأربعینقبللوائحفيینتظمواأنالمرشحینعلىیتوجب.1
البمااالنتخابیةالدائرةفيالمقاعدعددمنبالمائة)(أربعین%40أدنىكحٍدالئحةكلتضمأنعلى
الدوائرفيصغرىدائرةكلمناألقلعلىواحداًمقعداًتتضمنأنوعلىمقاعد/3/عنیقل

ذاتالدوائرفياألدنىالحداحتسابفياألكبرالكسرویعتمدصغرى.دائرةمنأكثرمنالمؤلفة
المقاعد المفردة.

أعلىلصاحبالمقعدویحّولعنھأحداًترشحولملھایعودمقعداستیفاءعدممسؤولیةالالئحةتتحمل.2
ومن الطائفة التي نقص فیھا العدد.األصوات التفضیلیة في اللوائح األخرى في الدائرة الصغرى



عنتقّلالنسبةتخصیصطریقعناالنتخابیةاللوائحعلىالترّشحفيحّقھاللمرأةُیحفظأ..3
اإلنتخابیة.اللوائحفيالنساءمنللمرشحاتبالمائة)(أربعون/40%/

أو غیر المكتملة.ب. ُیحسب الكسر إلى األعلى، سواء على اللوائح المكتملة

ج. ال تسّجل اللوائح التي تفتقر لھذه النسبة كحّد أدنى.

ھذهوفيللنساءالمحفوظةالمقاعدعلىالكوتانظامضمنترشیحھاتدرجأنفيمرّشحةلكّلالخیاریعودد.
نظامخارجمنحكماًترشیحھافیكونوإالالنسائیة"،الكوتامقعد"عنعبارةالترشیحطلبفيتدّونالحالة

المذكور.

المرشحونانتظمبموجبھاالتياللوائحفيالواردةلألسماءالتسلسليالترتیبتحترمأنالوزارةعلى.4
تتقیدأنعلیھاكماتسجیلھا،بعدالالئحةمنمرشحأيبانسحابُیعتدوالالصغرى،الدوائرفي

بترتیب اللوائح على ورقة اإلقتراع وفقاً لتاریخ تسجیلھا.

5.ً لنص ھذه المادة.تلغى طلبات المرشحین الذین لم ینتظموا في لوائح وفقا

17/6/2017تاریخ/44/رقمالقانونمن/74/المادةنصمن)2(الفقرةإلى(و)البندُیضافرابعاً:

المذكورة كاآلتي:(قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لُیصبح نص المادة

الخاصاإلعالموسائلموجباتفي(الجدیدة):/74/المادة

معانتخابیة.الئحةأومرشحأيتأییدھاإعالنالخاصاإلعالموسائلمنوسیلةألیةیجوزال.1
التفریقاإلنتخابیةالحملةفترةخاللإلیھاالمشاراالعالموسائلعلىیترتباالستقاللیة،مبدأمراعاة

مختلففيوذلكأخرىجھةمنوالتعلیقاتاآلراءوبینجھةمنوالحقائقالوقائعبینالواضح
نشراتھا اإلخباریة أو برامجھا السیاسیة.

التقیدوالمرشحیناللوائحوعلىالخاصاإلعالموسائلعلىیترتباالنتخابیةالحملةفترةأثناء.2
بالموجبات اآلتیة:

من اللوائح أو من المرشحین.االمتناع عن التشھیر أو القدح أو الذم وعن التجریح بأي.1

علىتحریضاًأوالعرقیةأوالمذھبیةأوالطائفیةللنعراتإثارةیتضمنماكلبثعناالمتناع.2
الجریمة أو األعمال التخریبیة.ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأییداً لإلرھاب أو

أوالتكفیرأوالتخوینأوالتخویفأوالضغطوسیلةیشكلأنشأنھمنماكلبثعناالمتناع.3
التلویح بالمغریات أو الوعد بمكاسب مادیة أو معنویة.

حذفھا أو إساءة عرضھا.االمتناع عن تحریف المعلومات أو حجبھا أو تزییفھا أو.4



تحمیلطائلةتحتأعالهالمذكورةالخروقاتتظھرمادةأيبثإعادةأونقلعناالمتناع.5
المؤسسة مسؤولیة خرق ھذا القانون.

مشاركتھامنیحّدأوومكانتھاالمرأةكرامةمنیحّطأنیمكنماكلترویجأونشرعناالمتناع.6
في الحیاة السیاسیة.

17/6/2017تاریخ/44/رقمالقانونمن/99/المادةنصمن)7(الفقرةإلى(ج)البندُیضافخامساً:

المذكورة كاآلتي:(قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لُیصبح نص المادة

النسبيالنظامفي(الجدیدة):/99/المادة

الحاصل االنتخابي.یتم تحدید عدد المقاعد العائدة لكل الئحة انطالقاً من-1

علىكبرىانتخابیةدائرةكلفيالمقترعینعددقسمةإلىیصاراالنتخابي،الحاصلتحدیدألجل-2
عدد المقاعد فیھا.

الحاصلتحدیدمجدداًویعادالمقاعداحتسابمناالنتخابيالحاصلتنللمالتياللوائحإخراجیتم-3
اإلنتخابي بعد حسم األصوات التي نالتھا ھذه اللوائح.

األولىالقسمةمنالمتبقیةاألصواتمناألكبرالكسرنالتالتيالمؤھلةللوائحالمتبقیةالمقاعدتمنح-4
بقاءحالوفيكافة.المتبقیةالمقاعدتوزیعحتىعینھابالطریقةالعملیةھذهتتكررأنعلىبالتراتبیة

كانتالتيالالئحةإلىالمقعدمنحإلىُیصارمؤھلتین،الئحتینبیناألكبرالكسروتعادلواحدمقعد
عندھافُیمنحذاتھاالمقاعدعلىالالئحتینحیازةحالةوفيالمقاعد.مناألكبرالعددعلىحصلتقد

وفيالتفضیلیة.األصواتمناألعلىالمئویةالنسبةأوالً،حّلالذيمرشحھا،نالالتيلالئحةالمقعد
فُیمنحالالئحتین،فياألولىالمرتبةلمرشحيالتفضیلیةاألصواتمنالمئویةالنسبةتعادلحال

التفضیلیة.األصواتمناألعلىالمئویةالنسبةثانیاً،حّلالذيمرشحھا،نالالتيلالئحةالمقعد
وھكذا دوالیك.

منواحدةقائمةفيالمرشحینأسماءترتیبیتممؤھلة،الئحةكلنالتھالذيالمقاعدعددتحدیدبعد-5
الصغرىدائرتھفيالتفضیلیةلألصواتالمئویةالنسبةمنمرشحكلنالھلماوفقاًاألدنىإلىاألعلى

لكلالتفضیلیةاألصواتمنالمئویةالنسبةتحتسبصغرى.دوائرمنتتألفالالتيدائرتھفيأو
علیھاحازتالتيالتفضیلیةاألصواتمجموععلىالتفضیلیةأصواتھقسمةأساسعلىمرشح

ال تتألف من دوائر صغرى.اللوائح المؤھلة في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي

سناً،األكبرالمرشحالترتیبفيیتقدممرشحین،بینالتفضیلیةاألصواتمنالمئویةالنسبةتعادلحالفي
العلیا.وإذا تساووا في السن ُیلجأ إلى القرعة من قبل لجنة القید



جمیعتضمالتيالواحدةالقائمةرأسمنبدءاًالفائزینالمرشحینعلىالمقاعدتوزیععملیةتجري-6
األصواتمنمئویةنسبةأعلىعلىحصلالذيللمرشحاألولالمقعدفیعطىاللوائح،فيالمرشحین
انتمى،الئحةأليوذلكالقائمةفيالثانیةالمرتبةصاحبللمرشحالثانيالمقعدویمنحالتفضیلیة

اللوائحلباقيالمنتمینللمرشحینالدائرةمقاعدكاملتوزیعحتىالثالثللمقعدبالنسبةوھكذا
المؤھلة.

تراعى في توزیع المقاعد على اللوائح الشروط التالیة:-7

مذھبحصةاكتمالبعدإذالصغرىالدائرةفيو/أوللمقاعدالطائفيللتوزیعوفقاًشاغراًالمقعدیكونأنأ-
مرشحيباقيالمنافسةمنحكماًیخرجاإلنتخابیةالدائرةضمنالنسائیةالكوتاو/أوالصغرىالدائرةو/أو

بعد أن یكون استوفى حصتھ من المقاعد.ھذا المذھب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة االنتخابیة

إلىینتميمرشحاًالتوزیععملیةبلغتفإذاالمقاعد،منالمحددنصیبھااستوفتقدالالئحةتكونالأنب-
إلى المرشح الذي یلیھ.الئحة استوفت حصتھا من المقاعد یتم تجاوز ھذا المرشح

القانونھذامن/٢/المادةمن(ج)الفقرةألحكاموفًقاالنسائیةالكوتالمقاعدالمحّددالتوزیعیطبقأنج-
التالیة:األحكاممراعاةمع)1رقم(الملحقبھالمرفقوالجدول

النساءبیناألصواتمناألكبرالعددالحائزةالمرشحةتكونالنسائیة،الكوتانظامتحقیقوبھدفإستثنائیاً،
من(الذكر)المرشحمحلوتحلالمقعد،بھذاالفائزةھيالدائرةفيللكوتاالمخصصةالمقاعدعنالمرشحات

المذھب عینھ الذي حاز العدد األقل من األصوات بین الفائزین.

الرسمیة.المادة الثانیة: ُیعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة

األسباب الموجبة:

أوتمایزدونالمواطنینجمیعبینوالواجباتالحقوقفيالمساواةعلىقائماًدستوریاًنظاماًیعتمدلبنانأنبما
الدستور اللبناني،تفضیل وذلك وفًقا لما نّصت علیھ الفقرة "ج" من مقدمة

یتمتعونوھمالقانونلدىسواءاللبنانیینكل"أنعلىنصتاللبنانيالدستورمنالسابعةالمادةأنوبما
،والواجبات العامة دونما فرق بینھم"بالسواء بالحقوق المدنیة والسیاسیة ویتحملون الفرائض

منالنساءتتمكنلنالقرار،صنععملّیةفيللمرأةالعادلةالمشاركةغیابفيأنھالواضحمنأنھوبما
السیاسیة واإلجتماعیة والثقافیة،اإلشتراك في رسم السیاسات العامة، على اختالف خلفیاتھّن

أنیمكنالأنھالمتعاقبةعشرالخمسةالنیابیةالمجالسفيالشحیحالنسائيالتمثیلإلىوبالنظرثبتأنھوبما
العملفيالمرأةحقیحفظقانونينصوضعخاللمنإالّحالیاًللنساءالفعلیةالسیاسیةالمشاركةتتحقق



وأجیالھ،الشعبفئاتلشّتىالسیاسيالتمثیلصحة"علىالقائمالدستوريالمرتكزیحّققبماأوالً،النیابي
الطائف)،(اتفاقالوطنيالوفاقوثیقةمن/3/البندمن/ج/الفقرةعلیھنّصتالذيالتمثیل"ذلكوفاعلیة

ولوللمرأةالنیابيالتمثیلأمامالعقباتلتذلیلكمدخلالنسائیة""الكوتالنظامالعالميالتأییدتناميوبعدأنھوبما
سبقتناعربیةبالداًأنالسیماومكّرساً،متاحاًأمراًالنیابيالتمثیلفيالمرأةحّقأصبحمحدودة،زمنیةلفترة

إلى ذلك ومنھا تونس والمغرب والجزائر واألردن ومصر والعراق،

للبدءإیجابیاًوتدخالًاللبنانيالدستورفيعلیھالمنصوصالمساواةلمبدأتفعیالًتشّكلالنسائیةالكوتا أنوبما
الھدفأنإلىإضافًةكاّفة،أشكالھعلىالجنسینبینالتمییزولمكافحةاألدنىبحّدهالفرصتكافؤبتطبیق

السیاسیةالحیاةفيحقوقھاوتمارسالطبیعیةمكانتھالـتـتبوأاللبنانیةالمرأةأماماآلفاقفتحھومنھااألساسي
/7/المادةفيعنھاالمعّبرالمساواةصمیمفيیدخلفإنھوتالیاًتأسیسیة،كمرحلةرمزينیابيتمثیلعبرولو

الصادر/572/رقمالقانونبموجبلبنانقبلمنالموّقعةCEDAWاتفاقیةأنأنبدلیلاللبناني،الدستورمن
خاصةتدابیراألطرافالدولاتخاذیعتبرال" أنھ:علىالرابعةماّدتھافينّصت،24/7/1996بتاریخ
ولكنھاالتفاقیة،ھذهبھتأخذالذيبالمعنىتمییزاًوالمرأةالرجلبینالفعلیةبالمساواةالتعجیلتستھدفمؤقتة
التدابیربھذهالعملوقفیجبكمامنفصلة،أومتكافئةغیرمعاییرعلىاإلبقاءنحو،أيعلىُیستتبع،أالّیجب

متى تحققت أھداف التكافؤ في الفرص والمعاملة"،

قدراتھامناستفادتھلجھةككلالمجتمعوعلىمباشربشكلالمرأةعلىبالفائدةتعودالنسائیةالكوتاأنوبما
على األقل،وطاقاتھا وخبراتھا وألنھا تمّثل نصف المجتمع اللبناني

فئاتحقوقمناقتطاعاًولیسالنیابيالتمثیلفيالمرأةلحقحفظاًالمقترحةالنسائیةالكوتافھمیجدرأنھوبما
الطائفي دون أن یمّس بھ،المجتمع األخرى، خصوصاً أن اقتراح القانون جاء ضمن التوزیع

مقعداً/26/بعددنسائیةكوتاتخصیصحیثمنالدنیا،بالحدودالنیابيالتمثیلفيالمرأةحّقضمانوبھدف
للنساءأیضاًیمكنوالتيللكوتاالمخصصةغیرالمقاعددونذلكالنیابیة،المقاعدإجماليمناألقلعلى

الترشح عنھا أسوًة بسائر المواطنین بطبیعة الحال،

لــذلــك،

/44/رقمالقانونموادبعضتعدیلإلىالراميالحاضرالقانونبإقتراحالكریمالنیابيالمجلسمننتقّدم

النوابمجلسفيالمرأةتمثیلتفعیلبھدفالنواب)مجلسأعضاءانتخاب(قانون17/6/2017تاریخ
تشریعیة.متمنّین على الزمالء النواب الكرام إقراره في أول جلسة


