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 بيروت، لبنان

 

أيلول  2باالجتماع االقتصادي الذي عقد في ورحبوا أعضاء مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان اليوم جتمع ا

 تواجهالتحديات االقتصادية التي  لمعالجةللقادة السياسيين  حافزكميشال عون  الجمهورية رئيسبرئاسة فخامة 

 في مؤتمر سيدر.  االقتصادية والتزاماتهلبنان رؤية ل ووفقا   الوطنياالقتصادي  هتقييملبنان في ضوء 

 

لوكاالت التصنيف  ةاألخير اتوالتقييم االقتصادي التقييم اهذ تداعيات بقلقمجموعة الدعم الدولية  الحظتإذ و

وإقرار السنوية  النفقات التزام قادة لبنان باستكمال حساباتب مجموعةالوصندوق النقد الدولي، ترحب  ةاالئتماني

مجموعة الدعم  لهذه الغاية، ترحبو. لعجزل أكبرخفض لالنية  مع المهل الدستوريةضمن  2020موازنة العام 

 12إلى مجلس الوزراء في إلصالح ل ينمشاريع قوانإلى باإلضافة  2020 العام بإحالة مشروع موازنةالدولية 

 .ايلول

 

وضع البلد على سكة النمو و معالجة هذه المشاكل االقتصادية للعمل على الدستوريينالقادة مع دعوة  شيا  اتمو

لإلصالح  خطة شفافةإصدار  الى يينلبنانالقادة الالدولية  الدعم ، تدعو مجموعةرفي غضون ستة أشه المستدام

حكومة وتعزيز بيئة والعمل بسرعة على تبني اإلصالحات المالية والهيكلية والقطاعية لتحسين الوضع المالي لل

األعمال العامة ودعم تطوير القطاعات اإلنتاجية والبنية التحتية والخدمات األساسية، بما في ذلك من خالل 

تعزيز ومكافحة الفساد  حول الحوكمةفي إصالحات أن ينفذ لبنان  من الضروريالتوازي، . وبالخصخصة

والمخطط  مؤتمر سيدر تزاماته فيالل وفقا   هاقتصاد إلنعاش ونمو ةضرورك حددهاالتي الشفافية،  إجراءات

 . سبتمبر 2 الذي عقد في جتماعاالفي الذي قدمه رئيس الجمهورية  االقتصادي

 

التقدم المحرز بين حكومة لبنان والمجتمع الدولي فيما يتعلق بآلية المتابعة لتنفيذ وترحب مجموعة الدعم الدولية ب

إصالح قطاع وبما أن  .الكاملعناصرها بعلى تنفيذ وتشجع  مؤتمر سيدر المشاريع الممولة منو اإلصالحات

هذا  خطةمواصلة التقدم في تنفيذ  مجموعة الدعم الدولية الى تدعوالكهرباء بالغ األهمية لمعالجة العجز، 

 (EDL)كهرباء لبنان مؤسسة لقني ا فعال ومؤهل ت وتعيين مجلس إدارة مستقلة إنشاء هيئة تنظيميةو االصالح

 الشفافية والمساءلة.ووغيرها من التدابير لتحقيق الكفاءة 

 

اقتصاد بوأمله  وانتعاشه االقتصادي هاستقرارو لبنانلسيادة دعمها  تأكيدمجموعة الدعم الدولية  تعيد، وأخيرا  

 لصالح جميع مواطنيه في المستقبل القريب. وحيوي مزدهر

 

 مالحظة للمحررين 

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

العربية واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة االميركية مع االتحاد االوروبي وجامعة الدول 

من قبل أمين عام االمم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم  2013.تم اطالقها في أيلول 

والمساعدة الستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديدا  من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني والالجئين 

والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت باالزمة السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة 

 . السورية

 



 
 


