
 جل لبنانأ مجموعة الدعم الدولية من صادر عن بيان

 

 2023 آذار 2
 

 

االستقطاب،  وازديادالمواقف  وتصلب غياب االصالحاتظل  وفيالرئاسي شهره الخامس،  الفراغ بلوغمع 

 . إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي عن بالغ قلقهالبنان جل أمن مجموعة الدعم الدولية  تعبر

 

 رلدستول وفقا  السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل ات القياد مجموعة الدعم الدوليةوتحث 

 الطائف من خالل انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير. اتفاق واحترام

 

قدرتها  من بشدة حدعلى جميع المستويات، ويبالشلل  الدولةيصيب  ذغير مستدام. إأمرا الوضع الراهن يعد 

الناس في  ثقةيقوض كما على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والمالية واألمنية واإلنسانية العاجلة، 

 .تتفاقم األزمات فيماسسات الدولة مؤ

 

ا  عشر أحدبعد مرور  لم يُبرم ، مع صندوق النقد الدولي خبراءعلى مستوى التوصل لبنان الى اتفاق  علىشهر 

القوانين الالزمة الستعادة الثقة في القطاع المصرفي  اقرارالتعجيل بإن . مع الصندوق لبنان بعد برنامجا  ماليا  

 .لوقف التدهور االجتماعي واالقتصادي يعد أمرا حيوياأسعار الصرف  توحيدو

 

 فإنها ترحب، 2023أيار  عام حتىاالنتخابات البلدية لمدة  تأجيلالدولية مجموعة الدعم  ستذكروإذ ت

لهيئات البلدية، الشعبي لتفويض الإن تجديد . موعدهافي باالستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه االنتخابات 

المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في  األمامي لخدمةتقع في الخط التي 

 .ةالمحلي االدارة

 

الذي و، 2022لليونيفيل في كانون األول تابعة  دورية علىمسلح ال تدين مجموعة الدعم الدولية بشدة الهجوم

وتقديمهم إلى العدالة على وجه المعتدين المتورطين فيه أحد أعضائها في العقبية، وتتوقع محاسبة  أودى بحياة

 السرعة.

 

تكريس اللبنانية، والقضائي هو عنصر ضروري الستعادة مصداقية مؤسسات الدولة  العملسير حسن إن ضمان 

مجموعة الدعم الدولية  الحظت، اإلطارفي هذا و اإلفالت من العقاب. المساءلة وإنهاءفرض و ،القانونسيادة 

 .2020آب  4انفجار مرفأ بيروت في ب المتعلقالقضائي  المسارإحراز تقدم في  عدمبقلق 

 

 .وشعبهوتؤكد مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان 
 

 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 

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

 والمساعدة الستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.



 

 


