الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
هيئة االشراف على االنتخابات

بيان رقم 1
تحديد بداية فترة الحملة االنتخابية

تنص المادة  56من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم  44تاريخ  2017/6/17تنص على ما يلي:
تخضعععععا هذام لقا ال،انوني تمويم الهمنت ابنتخا ي وإنفاق المرشعععععهين واللوانا افناء اترة الهمل ابنتخا ي ي التي ت د من
تاريخ اتا اب الترشيا وتنتهي لدى اقفام صناديق ابقتراع (وردت اي اصم التمويم وابنفاق ابنتخا ي).
وتنص المادة  70من لقا ال،انون على ما يلي:
تخضععععا المواد ابنتخا ي افناء اترة الهمل ابنتخا ي المهددة اي لقا ال،انون التي ت ى على مختلا و ععععانم ابعنم وابعنن
التي ت د من تاريخ ت،ديم الترشيا وتنتهي لدى اقفام صناديق ابقتراع (وردت اي اصم ابعنم وابعنن ابنتخا يين).
و ما انه ب يوجد ارق ين تمويم الهمنت ابنتخا ي وإنفاق المرشععععععهين واللوانا ذما لو م ين اي المادة  56و ين اخضععععععاع
المواد ابنتخا ي المشعار اليها اي المادة  70لألهذام المتعل ،اإلعنن ابنتخا ي المداوع ابجر والتي عيذون لذم منها مردود
مالي يتعلق تمويم الهمنت ابنتخا ي .
و ما انه ب يوجد ارق ين إنفاق المرشععهين تهت اع عنوان هصععم ععواء ع ر التمويم اع ابنفاق الم اشععر او ع ر ابعننات
والدعايات ابنتخا ي  .اإنه ب يوجد اع ت رير قانوني بعتماد تاريخين او موعدين مختلفين ل داي الهمل ابنتخا ي .
لقلك اإن لين ابشعععععععراا على ابنتخا ات تعت ر ان م وعد داي الهمل ابنتخا ي يجب ان ي د اعت ارا من تاريخ اتا اب
الترشيا المهدد صورة ر مي من ق م وزارة الداخلي وال لديات وتنتهي لدى اقفام صناديق ابقتراع وان لقا التاريخ ي رع
على ذم و انم ابعنم ذما على جميا المرشهين واء القين قدموا ترشيههم او القين يتريفون اي ت،ديم لقا الترشيا.
هيى يجب ان تهت ععب من النف،ات ابنتخا ي جميا الم الا الناتج عن اع نشععاال اعنمي ي،وم ه المرشععا او الننه ق م ت،ديم
اللب الترشيا او الت جيم صورة ر مي .
و غي ه ن تال يق لقا ابجراء تأمم الهين من جميا و انم ابعنم المشارذ اي ابعنن والدعاي ابنتخا يين وتجنب ى او
نشر اع دعاي او اعنن انتخا ي يعود لغير المرشهين صورة ر مي .
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