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of the people of Lebanon.      Members welcomed the upcoming conference co-
chaired by France and the United Nations to address the humanitarian needs of
Lebanon’s most vulnerable people.

The ISG noted that one year has now passed without a government. Members took
note of the designation of a new Prime Minister and called on leaders to support
without delay the formation of an empowered new government that implements
meaningful reforms. The Group recalled the importance of holding elections on time
in order to safeguard a democratic Lebanon and to restore the trust and hope of its
people.

Note to Editors

The International Support Group has brought together the United Nations and the
governments of China, France, Germany, Italy, the Russian Federation, the United
Kingdom and the United States, together with the European Union and the Arab
League.  It was launched in September 2013 by the UN Secretary-General with
former President Michel Sleiman to help mobilize support and assistance for
Lebanon’s stability, sovereignty and state institutions.

Link to video footage: https://we.tl/t-g6zOXXX21F (https://we.tl/t-
g6zOXXX21F)

بیان لمجموعة الدعم الدولیة من اجل لبنان

آب 2021 3

اجتمعت مجموعة الدعم الدولیة من اجل لبنان في 3 آب 2021، عشیة ذكرى االنفجارات المأساویة التي وقعت في مرفأ
  وقد أعرب جمیع األعضاء عن تضامنھم مع عائالت الضحایا ومع كل من تضررت حیاتھم بیروت في 4 آب 2020.
.وسبل عیشھم. وحثوا السلطات على اإلسراع في استكمال التحقیق في انفجار المرفأ من اجل كشف الحقیقة وتحقیق العدالة

تتابع مجموعة الدعم الدولیة بقلق شدید التدھور االقتصادي المتسارع الذي تسبب في ضرر بالغ لجمیع شرائح المجتمع
اللبناني ومؤسساتھ وخدماتھ. ودعت مجموعة الدعم الدولیة السلطات اللبنانیة إلى تحمل مسؤولیاتھا الوطنیة واتخاذ جمیع
الخطوات الممكنة على وجھ السرعة لتحسین الظروف المعیشیة للشعب اللبناني. كما رحبت بالمؤتمر القادم الذي ستترأسھ
.كل من فرنسا واألمم المتحدة لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة للفئات األكثر ھشاشة في لبنان

وإذ تالحظ مجموعة الدعم الدولیة مرور عام دون تشكیل حكومة وتأخذ علماً بتكلیف رئیس وزراء جدید، فإنھا تدعو القادة
اللبنانیین إلى أن یبادروا دون تأخیر الى تقدیم الدعم لتشكیل حكومة ذات صالحیات تمكنھا من تطبیق إصالحات مجدیة.
ودعت المجموعة مجدداً إلى أھمیة إجراء االنتخابات في مواعیدھا حفاظا على دیمقراطیة لبنان والستعادة ثقة وامل الشعب
.اللبناني

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
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