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االستعدادات لالنتخابات النيابية القادمة  لمراجعةجل لبنان في بيروت أة الدعم الدولية من اجتمعت اليوم مجموع

 في لبنان. 

 

 رستذكتو، 2022شباط  4من في البيان الصحفي الصادر عن مجلس األثني مجموعة الدعم الدولية على توإذ 

 15المحدد في  هاإلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعد مجددا فإنها تدعوها السابقة، بيانات

 .  2022أيار 

 

تقديمه المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية االنتخابية في لبنان و مرغم التزانه أمجموعة الدعم الدولية  وتالحظ

 اللبنانيلشعب لحق والً وقبل كل شيء أهذه العملية، فإن االنتخابات هي ل اكبير اوسياسي اوتقني اومادي امالي ادعم

 الوفاء بها. ةاللبناني سلطاتمسؤولية سيادية يجب على النها أكما  وجزء من تطلعاته،

 

ل اعمعلى اإلسراع باألحثت مجموعة الدعم الدولية فقد  ،فقط على بعد ثالثة أشهرباتت االنتخابات  لما كانتو

السلطات إلى  المجموعة كما دعت .ذات الصلة الدستورية والمهل نافذالاحتراماً لإلطار القانوني  ةالتحضيري

على العملية االنتخابية  سير وتكثيف االستعدادات الفنية واإلدارية لضمان الموارد الالزمة كافةتوفير سرعة 

 .موعدها المحددفي نحو سليم و

 

الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية الالزمة  مجموعة الدعم الدولية تحثتحديداً، على نحو أكثر و

اإلشراف على االنتخابات  لجنةتمكين وزارة الداخلية والبلديات وووفي الخارج،  لبنان داخلإلجراء االنتخابات 

 .في الوقت المناسبإجراءات تصويت المغتربين ضمان تنظيم و لتأدية وظائفها بالكاممن 

 

اء في العملية االنتخابية إلى االنخراط بشكل مسؤول وبنَسية السيا األطراف افةكمجموعة الدعم الدولية  ودعت

كافة المجموعة  تدعكما  والحفاظ على الهدوء وااللتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين.

 قوائمهم االنتخابية فيمرشحات  تضمين لتشجيع وتأكيدالالزمة  الخطواتاتخاذ كل  الىين الـسياسي فاعلينلا

 . وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجاالت
 

 على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه. مجموعة الدعم الدولية أكدتو

 

 مالحظة للمحررين 

 

المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا تضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من االمم 

 واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة االميركية مع االتحاد االوروبي وجامعة الدول العربية.

من قبل أمين عام االمم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم  2013تم اطالقها في أيلول 

 .هعدة الستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولتوالمسا
 


