
 بيان صادر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

2020يار أ 13بيروت،   

 

 بناءلخطة التعافي المالية كإطاٍر  باإلجماعلقد أخذت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علماً بتبني الحكومة اللبنانية 

 . الصحيح االتجاه كخطوة أولى في  الدوليقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد كما و، لإلصالحات المستقبلية

والتعديالت وباإلصالحات وعمق األزمة  بطبيعة تعترفللخطة كونها  الدولياطلعت المجموعة على تقييم البنك و

مزدهر ومبني على النمو المستدام والقطاعات اإلنتاجية، في مناخ وظروف  اقتصادلضمان قيام  الضروريةالهيكلية 

 .الشعب اللبناني والزدهار مواتية لألعمال ولتنمية القطاع الخاص

إلجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه  توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة وإدراكاً ألهمية 

اشراك جميع المعنيين، ال سيما الشعب اللبناني في  مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية علىتشجع  السرعة،

 البرلمانمن الحكومة و كالً وكذلك، تشجع المجموعة  المشاورات حول محتويات الخطة وسبل اإلسراع في تطبيقها.

 ً الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة  لتنفيذ اإلصالحات المطلوبة في الظروف الالزمة لتهيئة على العمل سويا

 11في  اجتماعها بباريسالصادر عن  وإذ تستذكر المجموعة البيان .إستجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيينالكاملتين 

التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر،   االلتزاماتاإلصالحات الالزمة، والتي تشمل تنفيذ    بشأن  2019كانون األول  

ومعالجة التحديات   الراهنةوالنقدية والمالية    االقتصاديةاألزمة   تخطيتعرب المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على  

ع المجتم  وتدعو المجموعةاألمنية واإلنسانية، فضالً عن تداعيات جائحة كورونا على البالد،  و  االجتماعيةو  االقتصادية

 .األزمة الحالية لمعالجةلبنان  مساعيإلى دعم الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية 

التي يعاني منها  المعاناةوتزايد الفقر و االقتصاديةتدهور األوضاع تعرب مجموعة الدعم الدولية عن قلقها إزاء 

األكثر  السكان المنتمين لشرائحوتشجع المجموعة الحكومة على مواصلة التزامها بحماية العدد المتزايد من . اللبنانيون

مالية خارجية إضافية للحصول على مساعدات جميع التدابير الضرورية بسرعة  اإلسراع بإنجازفقراً واحتياجاً وعلى 

 اإلنسانية المتفاقمة للسكان. االحتياجاتلتلبية 

 الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي. االستقرارعلى الحفاظ  أهميةمجموعة الدعم الدولية التأكيد على  تعيدو

حول  2020ايار  4بالمقتطفات الصحفية الصادرة عن مجلس األمن عقب اجتماعه في  وترحب مجموعة الدعم الدولية

ره وأمنه وسالمة اراضيه وسيادته واستقالله وتكرر دعمها القوي للبنان وشعبه من أجل استقرا 1701تطبيق القرار 

ً لقرارات مجلس األمن  عدم التدخل في شؤونه الداخليةالسياسي و  1559( و2006) 1680( و2006) 1701وفقا

(2004.) 

 

  مالحظة للمحررين

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

من قبل أمين عام االمم  2013المتحدة والواليات المتحدة االميركية مع االتحاد االوروبي وجامعة الدول العربية .تم اطالقها في أيلول 

ته وتحديداً من أجل تشجيع المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة الستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دول

ألزمة  الدعم للجيش اللبناني والالجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت با

  .السورية


