
راقبــت الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات - الدي المرحلــة األولــى مــن االنتخابــات النيابيــة التــي جــرت 
يوم الجمعة 6 أيار 2022، من خالل عملية اقتراع غير المقيمين في عدد من الدول العربية وإيران. 

وقــد انتشــر مراقبــون للجمعيــة فــي عــدد مــن مراكــز االقتــراع فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر والكويــت، 
ــوا كل  ــث واكب ــة، حي ــات فــي وزارة الخارجي ــة مــن داخــل غرفــة العملي ــة االنتخابي ــون مــن الدي العملي ــع مراقب كمــا تاب

تفاصيل اليوم االنتخابي منذ فتح صناديق االقتراع.

وفــي هــذا الســياق، تنــّوه الجمعيــة بتعــاون فريــق وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الــذي تواصــل منــذ الصبــاح الباكــر مــع 
البعثــات  فريــق عمــل الدي بغيــة تســهيل عمــل المراقبيــن وانتشــارهم فــي مراكــز وأقــالم االقتــراع فــي مراكــز 

والسفارات في كل من السعودية وقطر والكويت.

كمــا تســّجل الجمعيــة التنظيــم الجّيــد الــذي اتســمت بــه عمليــات االقتــراع، وتعــاون فريــق وزارة الخارجيــة الــذي تلّقــف 
الشكاوى التي نقلتها الجمعية، وعمل على حل العديد منها بشكل مباشر.

وعلــى امتــداد يــوم االقتــراع، وّثــق مراقبــو الجمعيــة بعــض المخالفــات االنتخابيــة التــي نوردهــا فــي ســياق هــذا التقريــر، 
ــى  ــًة إل ــراع، إضاف ــز االقت ــط وداخــل بعــض مراك ــة فــي محي ــة انتخابي ــى حصــول دعاي ــزت بشــكل أساســي عل وقــد ترّك
تصويــر أوراق االقتــراع الرســمية مــن قبــل بعــض الناخبيــن. وفــي حيــن اشــتكى البعــض مــن عــدم ورود أســمائهم علــى 

لوائح الشطب، أفيد بأّنهم لم يكملوا عملية التسجيل. 

يف التحضريات والتجهيزات اللوجستية

تــم افتتــاح أقــالم االقتــراع فــي الوقــت المحــّدد مــن دون تأخيــر يذكــر. وبحســب مشــاهدات مراقبــي الجمعيــة، كانــت 
جميــع تجهيــزات األقــالم متوفــرة (نســخة عــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب 44/2017، الئحة بأســماء مندوبي 
ــراع المطبوعــة ســلًفا، ظــروف رســمية  ــح الشــطب، أوراق االقت ــراع، نســخة عــن لوائ ــم االقت المرشــحين، محضــر قل
ممهــورة + ظــروف بأســماء الدوائــر االنتخابيــة، صنــدوق اقتــراع شــفاف، قواريــر الحبــر الخــاص، عــازل بوضعيــة تحفــظ 
التــي حضــر فيهــا مراقبــو الجمعيــة كانــت مجّهــزة الســتقبال األشــخاص ذوي  أّن المراكــز  ســرية االقتــراع). كمــا 

االحتياجات الخاصة. 

يف الضغط عىل الناخبني 

مــارس بعــض مندوبــي األحــزاب الضغــط علــى بعــض الناخبيــن خــارج األقــالم للتصويــت بتوجهــات معّينــة، بحســب مــا 
نقل مراقبو الجمعية.

ووّثــق المراقبــون أيًضــا دعايــة انتخابيــة فــي محيــط وداخــل بعــض أقــالم االقتــراع، تحديــًدا فــي الســعودية، مــع تســجيل 
أكثر من خرق للصمت االنتخابي الذي يفترض أن يرافق اليوم االنتخابي.
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يف املشاهدات العامة واملخالفات

ــر  إضافــة إلــى مــا ســبق، ســّجل مراقبــو الدي تصويــر بعــض الناخبيــن أوراق االقتــراع الرســمية خلــف العــازل، مــا يؤّث
علــى ســرية االقتــراع، وقــد ينــدرج فــي خانــة الضغــط علــى الناخبيــن. وأفيــد عــن إلغــاء أكثــر مــن صــوت فــي الريــاض 

بسبب ذلك.

إلى ذلك، ُسّجل توقف للبث المباشر من وزارة الخارجية ألكثر من ربع ساعة خالل النهار بسبب عطل تقني.

ويف مــا يــيل مــا وثّقــه مراقبــو الجمعيــة بالتفصيــل مــن مشــاهدات ومخالفــات يف مراكــز 
االقرتاع التي حرضوا فيها:
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  1. قطر: 

• إقفال أحد األقالم لدقيقتين، ما سّبب امتعاًضا 
للناخبين، إال أن أًيا من مندوبي األحزاب الموجودين 

في القلم لم يعترض على ذلك.

  2. السعودية: 

• دعاية انتخابية للحزب التقدمي االشتراكي داخل 
القنصلية اللبنانية في جّدة. وتنّوه الجمعية بتجاوب 

وزارة الخارجية والمغتربين السريع، حيث طلب 
القنصل اللبناني في جّدة من الجميع إزالة الخيم.

• ُوضعت أعالم حزبية في محيط مراكز االقتراع في 
الرياض. 

• رئيس حزب القوات اللبنانية وّجه نداًء انتخابًيا عبر 
الفيديو إلى مناصري القوات، في خرق للصمت 

االنتخابي. 

• وّزع مندوبون ألحد اللوائح أكياس "باتشي" 
لهيئات القلم في عدد من األقالم في الرياض.



الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات
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  3. الكويت: 

• ُرِصــد فــي القلــم 11 فــي الكويــت منــدوب ألحــد 
ــن  المرشــحين يتواصــل بشــكل مســتمر مــع الناخبي
لــإلدالء بأصواتهــم، رغــم تدخــل رئيــس القلــم. وبعــد 
مالحظــات متكــررة، اســتِبدل المنــدوب بمنــدوب 

آخر.


