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بیان صادر عن مجموعة الدعم الدولیة من أجل لبنان

 

آب 2022 3

 

في الذكرى الثانیة لالنفجار المأساوي في مرفأ بیروت في ٤ آب ٢٠٢٠، یعرب أعضاء مجموعة الدعم الدولیة من أجل لبنان عن تضامنھم مع لبنان وشعبھ، ال
سیما مع عائالت الضحایا وكل الذین تأثرت حیاتھم جراء ھذا الحدث الذي ھز لبنان والعالم. نستذكر أكثر من مائتي شخص لقوا حتفھم فضال عن اآلالف من
.الجرحى والذین فقدوا منازلھم أو وظائفھم، والذین عانوا من الصدمات النفسیة

 

ویالحظ أعضاء المجموعة بقلق عدم إحراز تقدم حتى اآلن في المسار القضائي المتعلق باالنفجار، ویدعون السلطات اللبنانیة إلى بذل كل ما بوسعھا إلزالة كافة
العقبات التي تحول دون اجراء تحقیق محاید وشامل وشفاف في انفجار المرفأ. إن أسر الضحایا والشعب اللبناني یستحقون معرفة الحقیقة وتحقیق العدالة دون
.مزید من التأخیر

 

إن متابعة المسار القضائي یعد متطلبا ضروریا الستعادة مصداقیة مؤسسات الدولة اللبنانیة وضمان احترام سیادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وانھاء ظاھرة
.اإلفالت من العقاب. وفي ھذا الصدد یتوقع أعضاء المجموعة أن یتبنى مجلس النواب التشریعات الكفیلة بتعزیز استقالل القضاء، بما یتماشى مع المعاییر الدولیة

 

وإذ یتابع أعضاء المجموعة بقلق بالغ التأثیرات الحادة لألزمة االقتصادیة على كافة شرائح المجتمع اللبناني، فإنھم یجددون دعوتھم إلى السلطات اللبنانیة لتشكیل
حكومة قادرة على تنفیذ اصالحات جوھریة وإتمام االتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خالل تنفیذ التزامات لبنان وسن التشریعات الالزمة. كما یؤكدون على
.أھمیة إجراء االنتخابات الرئاسیة في وقتھا

 

.وتؤكد مجموعة الدعم الدولیة على وقوفھا إلى جانب لبنان وشعبھ

 

مالحظة للمحررين

تضم مجموعة الدعم الدولیة من أجل لبنان كل من االمم المتحدة وحكومات الصین وفرنسا وألمانیا وایطالیا واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة
االمیركیة مع االتحاد االوروبي وجامعة الدول العربیة. تم اطالقھا في أیلول 2013 من قبل أمین عام االمم المتحدة والرئیس السابق میشال سلیمان من أجل حشد
.الدعم والمساعدة الستقرار لبنان وسیادتھ ومؤسسات دولتھ


