
 

Mövenpick Hotel 
General de Gaulle Avenue, Rawsheh, Beirut, Lebanon 

lebanon2022.eueom.eu                info@eueomlebanon2022.eu                Facebook: EUEOMLebanon22                Twitter: EUEOMLebanon22  

1 

EUROPEAN UNION  
ELECTION OBSERVATION MISSION 

 
LEBANON PARLIAMENTARY ELECTIONS 

15 MAY 2022 

 بيان صحفي 

 ، توصية 23  معتقريرها النهائي اليوم  قّدمتبعثة اإلتحاد األوروبي لمراقبة اإلنتخابات 

 على استعداد لدعم لبنان في تنفيذها واالتحاد األوروبي 

 
تقريرها النهائي عن اإلنتخابات   عصر اليوم  نشرت بعثة اإلتحاد األوروبي لمراقبة اإلنتخابات في لبنان  –  2022تموز    4بيروت،  

توصية لتحسين العمليّة اإلنتخابية في المستقبل. رئيس بعثة اإلتحاد األوروبي والعضو   23، ويتضّمن التقرير  2022البرلمانيّة لعام  

 في البرلمان األوروبي جورج هولفيني عاد إلى لبنان لتقديم التقرير.

تأثرت بالموارد المالية والبشرية   راتتاج الوارد في التقرير النهائي للبعثة هو أنه بالرغم من أن التحضياالستن  "  وقال السيّد هولفيني:

"، وأضاف هولفيني خالل مؤتمر صحافي عقده أيار  15اإلنتخابات النيابية في موعدها في    أجرت  السلطات اإلنتخابية  فإن  المحدودة،

"إال أن طغت على هذه اإلنتخابات ممارسات شراء األصوات واالزبائنية الواسعة النطاق ، مما شوه تكافؤ الفرص وأثر   :في بيروت 

 بشكل خطير على اختيار الناخبين".

أن البعثة  تقريرها، الحظت  الترهيب    في  لكن شابتها حاالت مختلفة من   ، بالحياة  نابضة  ذلك على وسائل   -الحملة كانت  في  بما 

. إضافة الى أن اإلطار القانوني لتمويل الحمالت االنتخابية عانى من أوجه قصور الحمالت  عرقلةاالت  وح  –واصل االجتماعي  الت

ق بالشفافية والمساءلة. على الرغم من أن حرية التعبير احتُرمت باإلجمال، فشلت وسائل اإلعالم في توفير تغطية  خطيرة فيما يتعلّ 

العب السائد بالمعلومات وعالوة على ذلك، فإن سريّة التصويت لم تكن ساحة اإلنترنت مائلة بسبب التّ متساوية ومتوازنة وكانت م

 مضمونة دائًما. 

 مع المعنيّين لتحسين العمليّة اإلنتخابية في المستقبل.  23ستُناقش بعثة اإلتحاد األوروبي، وفقًا لواليتها، التوصيات الـ

( إنشاء مراكز "ميغاسنتر" على أساس التسجيل 1على حاجة )  الضوء  بعثة اإلتحاد األوروبي  رئيس  سلّطمن بين األوليّات السّت،  

إنشاء هيئة اإلشراف على االنتخابات ككيان قانوني منفصل مستقل تماماً  و(  2المسبق للناخبين، من أجل تسهيل مشاركة الناخبين؛ )

منح هيئة اإلشراف على االنتخابات الوالية والقدرة و(  3ية واإلدارية؛ )عن وزارة الداخلية والبلديات، بما في ذلك من الناحية المال

   ين وأطفالهم وأزواجهم ومراجعتها؛ حعلى التحقق من جميع الحسابات الشخصية للمرش

يملكها أو يديرها  ( تنظيم صارم لتوفير السلع أو الخدمات أو المدفوعات من قبل المؤسسات التي  4وأشار السيّد هولفيني على وجوب )

( 5أوصت بعثة اإلتحاد األوروبي أيًضا على ). كما  المرشحون أو األحزاب بما في ذلك الشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية

تمكين هيئة اإلشراف على االنتخابات من فرض غرامات رادعة على المرشحين واللوائح، الذين ال يقدمون تقارير تمويل الحمالت 

( اعتماد تدابير 6الوقت المحدد أو يخالفون السقوف القصوى لإلنفاق على الحملة؛ وأخيًرا، دعا السيّد هولفيني الى )  اإللزامية في 

 خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان. 

البعثةوشدّد   األوروبي  أن توصيات"  على  رئيس  اإلتحاد  تدريجيّ   بعثة  لعملية إصالح  إطاًرا  لبنانيّ تضع  بقيادة  جدًّاة: و ة  المهمّ    من 

والشامل والشفاف  المنتظم  الحوار  مع  عن    مواصلة  التوصيات  المحليّةتنفيذ  المعنيّة  فيهالجهات  بمن  السياسيّة،  القوى  ، الُمنتخبة  ا 

بي على أتمّ اإلستعداد لمساندة لبنان في تطبيق هذه التوصيات : "اإلتحاد األورووختم هولفيني قائاًل المجتمع المدني ووسائل اإلعالم.  

 لتحسين العمليّة اإلنتخابية، إذا لزم األمر، المجدية والُمفيدة."

 

. وانضّم  2022حزيران    16آذار الى    27  منذبعثة اإلتحاد األوروبي لمراقبة اإلنتخابات عملها    السلطات اللبنانيّة، نفّذتتلبيةً لدعوة  

وفد من البرلمان األوروبي الى بعثة اإلتحاد األوروبي لمراقبة اإلنتخابات في اليوم اإلنتخابي. وبلغ عدد المراقبين الذين اعتمدتهم 

 من الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي وكندا والنرويج وسويسرا.دولة  27مراقبًا من  167البعثة 

 

 االطالع على جميع بيانات البعثة وتقريرها النهائي هنا: يمكن

lebanon2022.eueom.eu ǀ Facebook: @eueomlebanon22 ǀ Twitter: @eueomlebanon22 ǀ http://database.eueom.eu  

 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى االتصال 

Alessandro Gori, Press officer, phone: (+961) 76 979 366; email: alessandro.gori@eueomlebanon2022.eu 
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