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وتعرب  .أيّار 15في  موعدهامجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان بإجراء االنتخابات النابية في  ترحب

العملية تسيير في ن واللبنانيالخدمة المدنية  التي أبداها موظفووالجدية التفاني وللمهنية عن تقديرها المجموعة 

 .االنتخاباتالنظام العام أثناء سير  في حفظقوات األمن دور تشيد ب، كما واالنتخابية

 

ليس لقد كانت مشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج في هذه االنتخابات أمرا مشجعا باعتبارها مثلت فرصة 

 المستحقة. لصياغة تطلعاتهم  فقط كي تسمع أصواتهم بل أيضا

 

التي بثها األمل طاقة الجديد وتحثه على االستفادة من  البرلمان عمل دشينتتتطلع مجموعة الدعم الدولية إلى 

التشريعات الالزمة  اقرارعلى صعيد للمضي قدًما بجرأة  حان الوقت لقد صناديق االقتراع.  من خالل اللبنانيون

بشكل عاجل الحوكمة، وتنفيذ اإلصالحات التي يحتاجها لبنان وشعبه  تعزيزو، االقتصادياالستقرار  لتأمين

 .للوقوف على قدميه مجددا

 

تشكيل حكومة يمكنها تنفيذ ل عاالتحرك سريالمعنية إلى  األطرافوتدعو مجموعة الدعم الدولية جميع 

تنفيذ  ، بما في ذلك من خالل، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدوليالحيوية التي طال انتظارهااإلصالحات 

من أجل  ، وذلكنيسان 7على مستوى الموظفين في المبرم في االتفاق التي التزم بها لبنان المسبقة اإلجراءات 

 المستدام للبنان.  واالقتصادي االجتماعيللتعافي إرساء أسس متينة 

 

إلى أن عدد النساء الممثالت في الحياة السياسية اللبنانية ال يزال منخفًضا، مما الدولية تشير مجموعة الدعم 

نظًرا للمشاركة الحماسية والحكم الرشيد والسالم واألمن. في الوقت عينه، إرساء يحرم البلد من مساهمتهن في 

المرأة أن تلعب ان كل خطوة ممكنة لضمعلى اتخاذ  الدولية مجموعة الدعم تحثللمرأة في هذه االنتخابات، 

 ة اللبنانية.يالسياسالحياة في دوراً كامالً 

 

فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب  ةالجديد الحكومةتتطلع مجموعة الدعم الدولية إلى العمل مع 

( والقرارات األخرى ذات الصلة، وتعيد تأكيد دعمها لسيادة لبنان 2006) 1701قرار مجلس األمن الدولي 

الستحقاقات باالمتعلقة  ةالدستوري بالمهلمن المهم االلتزام ف، وتطلعا للمستقبلواستقراره واستقالله السياسي. 

 .الجاري العامخالل المقبلة االنتخابية 

 

 الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.استمرارها بعلى مجموعة الدعم الدولية  تؤكدو

 

 مالحظة للمحررين 

 

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

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

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

 .هؤسسات دولتوالمساعدة الستقرار لبنان وسيادته وم



 

 


