
  بيان مشترك صادر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

2020شباط  12بيروت،    

  

  

  

الثقة مساء أمس، تدعو مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة الرئيس حسان دياب منح بعد تصويت مجلس النواب على  

ة بسرعة وبشكل حازم لوقفلملموسة وذات المصداقية والشامل مجموعة من التدابير واإلصالحات ا التخاذ المشكلة حديثا    

ومطالب الشعب اللبناني احتياجات األزمات المتفاقمة، ولتلبية ومعاكسة .  

  

23وفي بيروت في  2019كانون األول  11ذكيرا  ببيانات مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس في ت  

ثقة الشعب اللبناني والمتجمع الدولي وتفعيل استعادة , تشدد المجموعة على أهمية العمل من أجل2020 الثاني كانون  

إعطاء والقادة اللبنانيين السياسية القوى الدولية تناشد جميعالمساعدات الدولية المستقبلية للبنان. إن مجموعة الدعم    

والبالد ومصلحة الشعب تصب في المصلحة الوطنية التيلدعم اإلصالحات  األولوية .  

  

 تعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على استعدادها لدعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه

ستدامة، وتنفيذاال يضمن بشكل نقدي 2020ومراجعة ميزانية  المالي،  صداقية القطاعوم االقتصادي االستقرار الستعادة الجهود  

مثل قطاع الطاقة، وإصالح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة الرئيسية اإلصالحات القطاعية  

ضا  على استعدادها لدعم الجهود الموثقةوتنفيذ قوانين مشتريات فعالة. وتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد أي وإقرار المستهلك،  

الوطنية لمكافحة الفساد، قانون هيئة االستراتيجية وتطبيق اعتماد لقادة الحكومة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك  

لشفافية والمساءلةا في إطار تغييرات ملموسة إلقرار مكافحة الفساد وإصالح القضاء، باإلضافة إلى غيرها من التدابير الضامنة  

  .الكاملة

  

الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي  االستقرار تعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على الحاجة إلى .  

  

(2004) 1559(، 2006) 1701وتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية تطبيق لبنان لقرارات مجلس األمن  ، 

الطائف وإعالن بعبدا والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس اتفاق وكذلكوالقرارات األخرى ذات الصلة،    

  .وروما

  

 ويعيد أعضاء مجموعة الدعم الدولية التأكيد على دعمهم القوي المستمر للبنان وشعبه، الستقراره وأمنه وسالمة اراضيه

  .وسيادته واستقالله السياسي

  

  

  

  

  مالحظة للمحررين

جموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من االمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا واالتحاد الروسيتضم م  

من قبل 2013لول والمملكة المتحدة والواليات المتحدة االميركية مع االتحاد االوروبي وجامعة الدول العربية .تم اطالقها في أي  

س السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة الستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولتهأمين عام االمم المتحدة والرئي  

ضيفة والبرامج الحكوميةوتحديدا  من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني والالجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية الم  

 .والخدمات العامة التي تأثرت باألزمة السورية
 


