
وزارة الخارجية أوضحت اآللية الواجب اتباعها لحصول وسائل 
  التصاريح الالزمة في االنتخابات خارج لبنان االعالم على

 

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان اآلتي: "حرصا منها على شفافية العملية االنتخابية في خارج لبنان ونزاهتها، وتأكيدا منها  -وطنية 
وات، صعلى ضرورة إتاحة المجال أمام كل وسائل اإلعالم اللبنانية واألجنبية للمشاركة بتغطية عملية اقتراع المنتشرين اللبنانيين وفرز األ

اتفقت وزارة الخارجية والمغتربين مع هيئة اإلشراف على االنتخابات على اآللية الواجب إتباعها لحصول وسائل اإلعالم على التصاريح 
 .الالزمة لدخول مراكز وأقالم االقتراع

  
ح من توجب عليها أوال الحصول على تصريفبالنسبة إلى وسائل اإلعالم اللبنانية التي ترغب في إرسال مراسلين ومصورين الى خارج لبنان، ي

الهيئة يتضمن أسماء األشخاص الذين تنوي إيفادهم الى الخارج، أما إذا كانت وسيلة اإلعالم قد سبق وأن حصلت على تصريح من هيئة 
ها ن أسماء أعضاء فريقاإلشراف لتغطية االنتخابات في داخل لبنان، فيمكنها االكتفاء بهذا التصريح واستعماله في الخارج شرط أن تكو

 اإلعالمي الذين ترغب بإرسالهم الى الخارج واردة ضمن التصريح المعطى لها. وفي كال الحالتين، يتوجب على أي وسيلة إعالمية لبنانية أن
لبعثة من منحهم ، كي تتمكن اتبرز هذا التصريح لدى البعثات اللبنانية المعنية مرفقا ببطاقات تثبت انتماء اإلعالميين الى هذه الوسيلة اإلعالمية

 .تصريحا بدخول مراكز االقتراع بعد التأكد من مستنداتهم المطلوبة
  

اللبنانية  ةأما في ما يتعلق بوسائل اإلعالم األجنبية التي ترغب في تصوير العملية االنتخابية في الخارج، فيتعين عليها أن تتقدم بطلب لدى البعث
البعثة بإرسال هذا الطلب عبر البريد اإللكتروني الى هيئة اإلشراف على االنتخابات التي يعود لها حق منح هذه في البلد المعني على أن تقوم 

 .الوسيلة التصريح الالزم. وفي حال الموافقة أو الرفض، تبلغ الهيئة البعثات بقرارها عبر البريد اإللكتروني
  

إمكان وسائل اإلعالم اللبنانية واألجنبية الراغبة في تغطية وقائع انتخابات الخارج من ويهم وزارة الخارجية والمغتربين أيضا أن توضح أنه ب
ولغاية  9207491نيسان أن تتقدم، اعتبارا من يوم غد الخميس  72و 72غرفة عمليات النقل المباشر التي ستقيمها الوزارة في مقرها يومي 

بالمستندات الثبوتية )بطاقة هوية وبطاقة وظيفة(  قة دخول. ويقدم الطلب مرفقابطلب تسجيل األسماء للحصول على بطا 7107491األربعاء 
 : charbelnemer80@gmail.com."على البريد اإللكتروني
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