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المنسقة الخاصة لألمم المتحدة تھنئ لبنان على إجراء االنتخابات وتتطلع الى دور فعال للمجلس النیابي الجدید وإلى تشكیل سریع للحكومة

أّیار 2022 17

ھنأت المنّسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان السیدة یواّنا فروِنتسكا لبنان على إجراء االنتخابات النیابیة یوم االحد 15 أّیار في لبنان، مما مّكن الشعب اللبناني من
.ممارسة حقھ الدیمقراطي في اختیار ممثلیھ وإسماع أصواتھم

وقالت المنسقة الخاصة: "سررت برؤیة السلطات اللبنانیة تجري االنتخابات النیابیة ضمن المھل الدستوریة.  من المھم أن یكون للشعب اللبناني رأي في اختیار
القیادة السیاسیة التي یعتقد أنھا قادرة على مواجھة تحدیات البلد. إن االنتخابات كانت تعبیراً حیویاً عن مشاركة المواطنین اللبنانیین، والتي ینبغي أن تساھم في
".تقویة مؤسسات البالد

ورحبت المنسقة الخاصة بالدور الذي لعبھ مراقبو االتحاد األوروبي ومراقبون دولیون ومحلیون آخرون في العملیة االنتخابیة واخذت علماً بإصدار بعثة
.االّتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات لبنان بیانھا االولي

وتأكیداً على أن االنتخابات لیست نقطة النھایة بل ھي نقطة انطالق، حثت المنسقة الخاصة القادة السیاسیین اللبنانیین على وضع مصالح البالد في المقام األول
.وعلى المشاركة بشكل بناء لضمان عدم وجود فراغ أو شلل في عملیة صنع القرار التنفیذي، ال سیما من خالل التشكیل السریع لحكومة ذات منحى إصالحي

وفي ھذا الصدد، اشارت المنسقة الخاصة إلى الدور المھم للمجلس النیابي الجدید في العمل مع الحكومة إلعطاء األولویة لتنفیذ اإلصالحات وتعافي لبنان، بما في
".ذلك من خالل اتفاق نھائي مع صندوق النقد الدولي. وأضافت: "كما سیكون اعتماد القوانین الالزمة أمراً حاسماً لتسریع عملیة اإلصالح

وشددت المنسقة الخاصة على أن عملیة اإلنقاذ والتعافي في لبنان ستظل غیر مكتملة في ظل غیاب المشاركة الكاملة للمرأة وتمثیلھا. وقالت المنسقة الخاصة:
"الحظت أن ثمانیة نساء انُتِخَبن إلى المجلس النیابي. آمل أن ُیبنى على ھذا األمر من أجل تحسین تمثیل المرأة في جمیع عملیات صنع القرار الوطني في
.المستقبل". كما اكدت على الحاجة إلى مشاركة الشباب وإشراكھم

وفي إشارة إلى الشراكة والتعاون الطویلي األمد بین األمم المتحدة ولبنان، أعربت المنسقة الخاصة عن استعداد األمم المتحدة لمواصلة دعم لبنان من خالل إطار
.(األمم المتحدة للتعاون من اجل التنمیة المستدامة المعتمد مؤخًرا وتنفیذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، خاصًة قرار مجلس األمن 1701 (2006

.وجددت المنسقة الخاصة دعم األمم المتحدة ألمن لبنان واستقراره وازدھاره واستقاللھ السیاسي وسالمة أراضیھ


