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   4بيان رقم

 

 هيئة االشراف على االنتخابات ونشاطات مقرراتكيفية االطالع على بشأن 

 

 تحيط هيئة االشراف على االنتخابات جميع المرشحين واللوائح االنتخابية وكافة وسائل االعالم بانه قد صدر

وبمهام هيئة االشراف على االنتخابات  االنتخابي أنية المعنية بالشحتى تاريخه مجموعة من المقررات االساس

 وهذه المقررات تندرج تحت العناوين التالية:

 :في مجال القرارات : اوأل

: تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطالع الرأي ونشر وبث 11/1/2018تاريخ ب 5ر رقم قرا .1

 توزيع النتائج اثناء الحملة النتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت االنتخابي.او 

: تحديد اجراءات وشروط مواكبة الهيئات االجنبية والمحلية المعنية 11/1/2018بتاريخ  6قرار رقم  .2

 في العملية االنتخابية.

قبل وسائل االعالم  : تحديد قواعد السلوك للتغطية االعالمية من11/1/2018بتاريخ  7قرار رقم  .3

 المرئية و المسموعة و المقروءة و االلكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية االقتراع والفرز.

خابية من قبل : اقرار ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية االنت22/1/2018بتاريخ  8قرار رقم  .4

 المحلية.الهيئات االجنبية و

 في مجال االعالنات: : ثانيأ

: الى جميع وسائل االعالم الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة 23/1/2018بتاريخ  1رقم اعالن  .1

 الراغبة في المشاركة في االعالن والدعاية االنتخابية المدفوعة االجر.



الى جميع وسائل االعالم الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد  :23/1/2018بتاريخ  2اعالن رقم  .2

 في الدعاية واالعالن االنتخابيين.بنان بشأن تقديم طلبات للمشاركة مكاتب تمثيل لها في ل

: الى جميع الشركات والمؤسسات واالشخاص الذين يستثمرون 23/1/2018بتاريخ  3اعالن رقم  .3

 لوحات مخصصة لالعالنات الراغبة في المشاركة في االعالن االنتخابي.

المدني الراغبة في مواكبة االنتخابات  : الى هيئات المجتمع1/02/2018بتاريخ  4اعالن رقم  .4

  مراقبة مجرياتها.و

 في مجال البيانات: : ثالثا

 : تحديد بداية فترة الحملة االنتخابية.1/02/2018بتاريخ  1بيان رقم  .1

 تحديد اصول المراجعات لدى هيئة االشراف على االنتخابات.: 1/02/2018بتاريخ  2بيان رقم  .2

  //:elections.gov.lb/httpاالشراف-هيئة موقعها االلكترونيمنشورة على وان جميع هذه المقررات 

لذلك يمكن لجميع المرشحين واللوائح وكافة وسائل االعالم المرئية و المقروءة و المكتوبة واصحاب شركات 

والهيئات االجنبية والمراقبين المعتمدين لديها االعالنات والمواقع االلكترونية وهيئات المجتمع المدني 

بالشأن االنتخابي االطالع على هذه ومؤسسات استطالع الرأي وسائر االحزاب والجهات السياسية المعنية 

 مذكور.على الموقع ال وعلى سائر نشاطات الهيئة المقررات

ولمزيد من االيضاحات يمكن لجميع الجهات المذكورة مراجعة هيئة االشراف على االنتخابات مباشرة في 

المحددة منطقة الصنائع وفقا لالصول  ARESCO PALACEمقرها الكائن في الطابق السابع من مبنى 

  للمراجعات لديها.
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