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 بيان صحافي 
 

االتحاد األوروبي واألمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي يطلقون إطار اإلصالح والتعافي  
 استجابة لالحتياجات الناشئة عن انفجار مرفأ بيروت شهراً   18وإعادة اإلعمار لمدة 

 
أشهر على االنفجار المأساوي الذي هّز مرفأ بيروت، أطلق االتحاد  أربعةر رومبعد  – 2020كانون األول  4بيروت، 

ترتكز على مبدأ األوروبي واألمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي اليوم، خالل مؤتمر صحافي افتراضي، خطة استجابة 
حوكمة والتعافي مرتبطة بالللمتضررين ومواجهة التحديات ائة لالطار الحاجاتلمساعدة لبنان على تلبية  اإلنسان أوالً""

  وإعادة اإلعمار. 
  

الطارئة للسكان المتضررين من اإلنفجار الذي أودى بحياة  الحاجات) 3RFي إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار (ويلّب
 طوتربآالف المنازل والممتلكات في العاصمة. آخرين وتدمير  6,500ى إلى جرح ما يزيد عن شخص، وأدّ  200أكثر من 

جهود التعافي وإعادة اإلعمار في المدى المتوسط  المساعدة اإلنسانية الفورية ب االنفجارة الشاملة لمواجهة تداعيات ستجابالا
   ولية.وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة. كما ترتكز على المبادئ الشاملة للشفافية والمساءلة والشمبهدف 

 
، ويعيد هم األساسيةحتياجاتيلبي ا محوره الناستعاٍف ) 1داف مركزية: (يق ثالثة أهتحقإلى ذلك، يهدف اإلطار المذكور إلى 

  سبل عيشهم، ويحّسن العدالة االجتماعية للجميع ويضمن نهجاً يقوم على المشاركة في صنع القرار؛ 
 الخدمات األساسية على لوصالح إمكانية التي توفر للجميع  حتية الحيوية ية التإعادة إعمار األصول والخدمات والبن) 2و(

الستعادة الثقة ودعم إعادة  تنفيذ اإلصالحات كشرط أساسي) 3وتمكين التعافي االقتصادي المستدام؛ و( متساوٍ  على نحو
 اإلعمار وتحسين الحوكمة. 

 
ن رالف بنا في لي بيت األمم المتحدة في بيروت كل من سفير االتحاد األوروبي الصحافي الذي ُعقد فمؤتمر وتحدث خالل ال

نجاة رشدي، والمدير  ومنسقة الشؤون اإلنسانيةطراف، ونائبة المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة 
 جها.في البنك الدولي ساروج كومار  شرق األوسطاإلقليمي لدائرة ال

 
وهو يتعلق بتلبية احتياجاتهم  ب، عافي وإعادة اإلعمار موّجه في األساس للشعصالح والت"إطار اإلرشدي إّن  حتصرّ و

مقاربة تشاركية  اإلطار . لذلك اعتمداتة حقوقهم األساسية، ومنحهم صوتاً ومكانًة في عملية صنع السياسالملحة، وحماي
تنفيذ. ولفتت إلى ال رحلةم التخطيط وصوالً إلى ةمرحل ما فيها المجتمع المدني، منوشاملة تضّمنت جميع الجهات المعنية، ب

 دة اإلعمار بشكل أفضل`، وهي خطة لمنع كارثة إنسانية واسعة النطاق".إلطار يقدم رؤية لـ`إعا "اأن 
  

 التعافي وإعادة اإلعمار. نجاح عمليةإل"استعادة ثقة الشعب اللبناني في مؤسسات الدولة أساسية  وشّدد السفير طراف على أنّ 
إلى حاجة بل ملح إصالحات هيكلية موثوقة". وأضاف أن "لبنان شكيتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتعتمد ب ،لكلذ

تشهدها   مؤسسات الدولة االحتياجات الملحة للسكان ومواجهة األزمات المتعددة التي توفيرحوكمة جديد يضمن نموذج 
  البالد". 

  
 



") 1ي ("المسار عي واقتصادما مسار تعاٍف اجت) 1هما: ( مسارين متوازيينويتبع إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار 
) مسار إصالح 2ئات األكثر ضعفاً والمؤسسات الصغيرة المتأثرة باإلنفجار، و(الفيلبي االحتياجات الطارئة للسكان من الذي 

يركز على اإلصالحات األساسية لمواجهة تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي الذي ") 2وإعادة إعمار ("المسار 
 بما يتجاوز مسار التعافي.  شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي إلعادة اإلعمار

 
. ميةبالغ األه مراأل ، فهذاتقديم الدعم مباشرة للشعب والمؤسسات اللبنانية المتأثرة باإلنفجار" ضرورةعلى  كومار جها  أكدو

إلصالح والتعافي وإعادة إطار اتنفيذ بهدف الهبات من الجهات المانحة  وضع آلية تمويل للبنان لتلقي سوف يتم لذلك
لألسر الفقيرة والضعيفة، ودعم برامج تعافي ". وأضاف أن "اإلطار سيركز على احتياجات التعافي الفورية اإلعمار

 ستعتمد آلية التمويلولإلصالح وإعادة اإلعمار.  المدني وإعداد األرضية يج طرق شاملة للعمل مع المجتمعاألعمال، وترو
  ". موالاألاستخدام  كيفية ورقابة مستقلة علىئتماني اإلرصد لل نظام قويتعتمد على  ،مرنة وغير حكومية أنماط تنفيذ

  
  ركائز إستراتيجية:  أربع علىاإلطار  يقوم، مبدأ اإلنسان أوالً حول االستجابة هذه خطة تمحور نظراً إلى و
  ، اإلدماج والثقافةو ) الحماية االجتماعية3و، ) الوظائف والفرص االقتصادية2و ، ءلة) تحسين الحوكمة والمسا 1
التعافي  ياالت ذات األولوية عبر مسارف اإلستراتيجية والمجتحدد كل ركيزة األهداو .) تحسين الخدمات والبنية التحتية4و

  ر.واإلصالح وإعادة اإلعما
 

االلتزام بالوقوف إلى جانب البنك الدولي مجموعة وروبي واألمم المتحدة وحاد األاالتكل من ل واصيوف ومستقبالً، س
 فضل.  األ نحو إعمار لبنانإعادة  علىومساعدته  الظروفالشعب اللبناني في جميع 

 
******* 

 
في شأن  تقرير األسئلة المكررةاإلضافة إلى باإلعمار ر الخاص بإطار اإلصالح والتعافي وإعادة يمكن االطالع على التقري

   : الرابط التاليبر عطار هذا اإل
sp=sharing9miBKoJQz0_51mFUDBkZEl1OMLde2y0?uhttps://drive.google.com/drive/folders/1V  

 
******* 

  
  :ل اإلعالمية جهات االتصا 

  
  بعثة االتحاد األوروبي في لبنان 
    tatiana.hosny@eeas.europa.euة، البريد اإللكتروني: عالميتاتيانا حسني ريشا، الملحقة اإل

  
  األمم المتحدة 
مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت، /مقيمة لألمم المتحدةية لشؤون اإلعالم، مكتب المنسقة الالمسؤولة الوطننادين ضو، 

  daou@un.org :اإللكترونيالبريد 
  

  البنك الدولي مجموعة 
 zelkhalil@worldbank.orgالخليل، مسؤولة الشؤون الخارجية، البريد اإللكتروني:  نةزي

 


