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اإلسراع  الحكومة الجديدة على بعد اإلعالن عن تشكيل الحكومة الجديدة، تحث مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان
طلبات القادرة على تلبية  مع مجموعة التدابير واإلصالحات الجذرية وذات المصداقية والشاملة   بيان وزاري  اعتمادفي  

لوقف وعكس عدد من األزمات المتفاقمة التي يوجهها وسيكون التطبيق السريع والحاسم أمراً أساسياً  الشعب اللبناني.
 البلد وأبنائه.

والذي رسم خارطة طريق للمضي قدماً في  2019كانون األول  11في  الصادرتذكيراً ببيان مجموعة الدعم الدولية 
تشجع الحكومة الجديدة  مجموعة الدعم الدوليةلبنان السابقة، فإن  التزاماتإصالحات فورية وطويلة األمد تماشياً مع 

ً في مثل هذه اإلصالحات الالزمة لوقف تدهور الوضع االقتصادي،  التوازن النقدي  واستعادة على المضي قدما
سيظل القصور الهيكلية الراسخة في االقتصاد اللبناني. في ظل غياب االصالح، أوجه المالي، ومعالجة  واالستقرار

 لمصاعب متزايدة. مما يجعلهم عرضةمويل الخارجي يعتمدون على التاقتصاد لبنان وسكانه 

واستدامة  استقرار الستعادة االجراءات الحاسمة الالزمة  اتخاذتشجع مجموعة الدعم الدولية السلطات اللبنانية على 
, وتنفيذ خطة إصالح 2020نموذج التمويل للقطاع المالي، بما في ذلك من خالل التبني الفوري لموازنة فعالة لعام 

 .قوانين فعالة للمشتريات الحكوميةوتطبيق  اقرارالتابعة للدولة، واالقتصادية لكهرباء، وإصالح المؤسسات ا

 كافحةثقة المستثمرين في االقتصاد، نحث السلطات كذلك على م  استعادةإستجابةً لمطالب الشعب اللبناني والحاجة إلى  
 هيئةاالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقانون وتطبيق الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك من خالل تبني 

 وغيرها من التدابير لترسيخ الشفافية والمحاسبة وتعزيز الحكم الرشيد. ،استقاللية القضاء دعم مكافحة الفساد، و

 .التظاهر السلمي حقالستقرار الداخلي وحماية ضرورة الحفاظ على اتؤكد مجموعة الدعم الدولية على 

تكرر مجموعة الدعم الدولية دعمها القوي للبنان وشعبه، الستقراره وأمنه وسالمة اراضيه وسيادته واستقالله السياسي 
ً لقرارات مجلس األمن   2485(، 2018) 2433(، 2004) 1559(، 2006) 1680(، 2006) 1701وفقا

ارات مجلس األمن األخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس األمن حول الوضع في (، باإلضافة إلى قر2019)
 لبنان.

النزاعات الخارجية، لنأي بالنفس عن  لسياسة ملموسة  تدعو مجموعة الدعم الدولية جميع األطراف اللبنانية إلى تطبيق  
أهمية بتذكر و. 2012عام لباألخص إعالن بعبدا وكأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في اإلعالنات السابقة 

المسلحة في  مجموعاتالسابقة التي تتطلب نزع سالح جميع ال وااللتزاماتتطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
ة في لبنان سوى تلك التابعة للدولة اللبنانية. وتذكر مجموعة الدعم الدولية بأن لبنان حتى ال تكون هناك أسلحة أو سلط

 واتفاقالدستور اللبناني ما تضمنه لبنان، بناًء على لالقوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة 
 الطائف.

عبر تنفيذ مجموعة شاملة من  لتزم باإلصالحاتمالتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على استعدادها لدعم لبنان 
اللبنانيين والمجتمع   من قبل  باالقتصادالثقة    عملية استعادة بمجرد تطبيق اإلجراءات المذكورة أعاله ستبدأ  إذ  .  اإلجراءات

 الدعم الدولي. مما سيسهل استدامةالدولي 

المنظمات الدولية، إلى ضمان الدعم المستمر للبنان في معالجة  تدعو مجموعة الدعم الدولية المجتمع الدولي، بما فيه 
 التحديات األمنية واالقتصادية واالنسانية التي تواجه البالد.



 

 مالحظة للمحررين 

تضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من االمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا واالتحاد الروسي والمملكة  
من قبل أمين عام االمم   2013المتحدة والواليات المتحدة االميركية مع االتحاد االوروبي وجامعة الدول العربية .تم اطالقها في أيلول 

المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة الستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديداً من أجل تشجيع  
  باألزمة يش اللبناني والالجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت  الدعم للج
 .السورية 

 


