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تشرين األول، تؤكد مجموعة  في الحادي والثالثين من اللبنانيةجمهورية الوالية رئيس  بمناسبة انتهاء

نص عليه ضمن اإلطار الزمني الذي  رئيس جديد الدعم الدولية من أجل لبنان على أهمية انتخاب

على مع كافة الفاعلين اإلقليميين والدوليين اللبناني والعمل الشعب توحيد . رئيس يكون بمقدوره الدستور

تمهيد الطريق البدء الفوري في لحة العامة من خالل المصيخدم  بمااالقتصادية واإلنسانية تجاوز األزمة 

 مع صندوق النقد الدولي. تفاقالل صوالتوإصالحات شاملة تطبيق ل
 

ذات تشكيل حكومة جديدة أيضا على االنتخابات الرئاسية، فمن المهم الراهن التركيز وفي اطار 

لقد حان الوقت للسياسيين اللبنانيين  المطلوبة.الضرورية من تنفيذ اإلصالحات  صالحيات تمكنها

في السلطة  يجنب البالد فراغا متعدد المستوياتوطني واسع  توافقإلى  على نحو عاجلللتوصل 

 .التنفيذية

 

إحراز تقدم كاف في تنفيذ االلتزامات التي تم التعهد بها بموجب م عدقلق بمجموعة الدعم الدولية  الحظت

نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، وال سيما التأخير في اعتماد التشريعات  7اتفاق 

التأخير في عن ، فضالً وإصالح القطاع المصرفيبشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية  سبةالمنا

تدعو مجموعة الدعم لذا  بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي.المتعلقة رات القرااتخاذ 

 التي لم تحسم بعد. تلك الخطواتالدولية السلطات إلى اإلسراع في جهودها الستكمال جميع 

Save translation 

القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ تدين مجموعة الدعم الدولية عدم إحراز تقدم حتى اآلن في اإلجراءات 

تحقيق إتمام أي عقبات أمام  إلزالةمجموعة السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها التدعو و بيروت.

العدالة دون  ارساءوأهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة إن  نزيه وشامل وشفاف.

 مزيد من التأخير.

 

إن الحوكمة  .االزدهار والتقدم المستدام مسارلشعب وتعيد لبنان إلى ا لخدمةعمل تية أن على القيادة اللبنان

القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البالد 

تحمل المسؤولية تتعلق بإنها مسألة ف وبالنتيجة، بدعم مستمر من المجتمع الدولي.يحظى توجهاً واضحاً 

 تجاه مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية.

 

 الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.استمرارها ب مجموعة الدعم الدوليةوتؤكد 

 

 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.



 


