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  2021آذار/مارس    31) في  3RFإلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار (  ةاالستشاری  مجموعةللُعقد االجتماع األول   .1
من الحكومة اللبنانیة، والمجتمع   في رئاسة االجتماع كلّ   كَ شارَ ، تَ لھذا اإلطارافتراضي. وفقاً للترتیبات المؤسسیة    في شكلٍ 

 واألمم المتحدة.  ،المدني اللبناني، واالتحاد األوروبي

االتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، والبنك الدولي في  وَضعھعلى إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار، الذي  بناءً  .2
والقطاع الخاص، ناقش أعضاء المجموعة   ،بالتشاور مع الحكومة، والمجتمع المدني 2020كانون األول/دیسمبر 

أزمة سیاسیة واقتصادیة متفاقمة، ظّل ر مرفأ بیروت في االستشاریة االحتیاجات الملحة للسكان المتضررین من انفجا
 . 19-بسبب جائحة كوفیدالتي ازدادت سوًء وتدھور األمن الغذائي،  ،الفقر التمعدّ  ارتفاعو

وفقدان الدخل،   ،الخسائر في األرواح واإلصابات الكثیرة، فضالً عن األضرار المادیة الواسعة النطاق باإلضافة إلى .3
   . زمةاألانفجار مرفأ بیروت قد عّمق  أنّ على  ةاالستشاری  مجموعةال أعضاء أجَمعَ 

التعافي وإعادة  عملیة ة إلى االضطالع بمسؤولیة تعزیز ودعم على الحاجة الملحّ  ةاالستشاری المجموعةد أعضاء شدّ  .4
 ة وأصحاب المصلحة.  یالحكوم الجھاتال بین مختلف التنسیق الفعّ  ضمانوالنفجار مرفأ بیروت،  اإلعمار استجابةً 

والتي تتمحور  ،على أھمیة المبادئ التوجیھیة إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار ةاالستشاری المجموعة  تدشدّ  .5
الشفافیة والمساءلة، بما في ذلك مكافحة الفساد و؛ والمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة؛  عدم إھمال أحدواإلدماج  حول  

 . أخضر تعافٍ تحقیق ؛ ولمجتمعات المتأثرةلل العیش المستدامة بُ سُ ن ضماالعدالة؛ وتحقیق و

تشكیل حكومة في أقرب فرصة ممكنة. وأعرب العدید من األعضاء عن قلقھم  أن یتم  المجموعة االستشاریة    أعضاءأَِمَل   .6
 .طال أمدھاالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اإلصالحات التي عبّروا عن وفي لبنان زاء تدھور الوضع إ

الخاصة    ھیكلیاتالدت الحكومة اللبنانیة التزامھا بالمساعدة على تفعیل  ماً بالتعافي وإعادة اإلعمار، أكّ دُ من أجل المضي قُ  .7
اء الدولیین. كما أحیطت الحكومة مع المجتمع المدني والشرك بالشراكةإدارة إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار، ب

ضمن الّصفة القانونیة التي تتمتّع بھا حكومة تصریف  تنفیذھابطار والتزمت اإلدرجة في علماً بمقترحات اإلصالح المُ 
  :في ما یخصّ  تحدیدوبال، األعمال
a.  ٍمعقول.    زمنّيٍ  إجراء تحقیق شفاف في أسباب انفجار مرفأ بیروت ضمن إطار 
b.   م مع صندوق النقد الدولي بشأن استقرار  تقدّ إحراز  ، بما في ذلك  تأسیسي  ح، وھو إصالاالقتصاد الكلّيإصالح

االقتصاد الكلي وإعادة ھیكلة الدیون والقطاع المالي. وتشمل الجھود أیضاً التدقیق الجنائي للبنك المركزي، 
مسار موثوق بھ نحو ضمان ، ورف الصّ  سعر، وتوحید وقیود حركة رأس المالوإصالح القطاع المصرفي، 

 االستدامة المالیة.  
c.  شامالً للحمایة االجتماعیة؛ وإنشاء سجلّ 2021موازنة عام وإقرار إعداد ً ً قویا د موحَّ  ، وتضمینھا برنامجا

 والتقییم. والّرصدم التحقق ظُ ، ونُ معالجة المظالملیة آووضع لبرامج المساعدة االجتماعیة؛ 
d. اعتماد و، بما في ذلك الجمارك.  اوإعادة إعمارھقطاع المرافئ  د المبادئ واالستراتیجیة إلصالح  رؤیة تحدّ   تبنّي

 الھدم. وعملیات  ،، والّردمیاتالدّمارالناتجة عن والنفایات  الخِطرة ترتیبات مؤسسیة واضحة إلدارة المواد
e.  عتماد قانون المشتریات العامة الجدید  واتعزیز استقالل القضاء وفعالیتھ؛ وتطبیق استراتیجیة مكافحة الفساد؛

 .اإلجراءات والقوانین المرعیة وتنفیذ
 

 . ةاالستشاری مجموعةلل القادمجتماع إلالتزمت الحكومة بعرض الوضع القائم لھذه اإلجراءات واإلصالحات خالل ا .8

.  على احتیاجات الفئات الضعیفة، وال سیما النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة  ةاالستشاری  موعةالمجد أعضاء  شدّ  .9
دة في إعا ألحیاء، وإشراك المجتمعات المحلیة على مستوى االمناطقاعتماد نھج قائم على كما شدّدوا على ضرورة 

 الھویة الثقافیة.وذكاًء مع الحفاظ على خضاراً أكثر البناء باعتماد أسالیب 



نجاح تنفیذ إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار   أنّ   تالثالثیة األطراف واعتبر  اببنیتھ  ةاالستشاری  مجموعةال  تبرحّ  .10
تجمع كافة أصحاب المصلحة. ولھذه الغایة، التزم ممثلو المجتمع المدني بالتعاون ورؤیة    شراكة جدیدة  نموذج  یعتمد على

فاعل مع  تبادل المعلومات بشكلٍ ، وتقدیم إقتراحات بنّاءة لمعالجة التحدیاتو ، شعب وشواغلھالشامل؛ ونقل صوت ال
 . ةاالستشاری  المجموعةأطراف المجتمع المدني غیر الممثلة في 

الضوء على الدور الھام الذي ینبغي أن یضطلع بھ ممثلو المجتمع المدني وھیئة المجموعة االستشاریة ط أعضاء سلّ  .11
 . ومساءلة جمیع أصحاب المصلحة إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمارالرقابة المستقلة في رصد تنفیذ 

ملیون دوالر  314[والبالغ مجموعھا اإلنسانیة التي تم تقدیمھا المبادرات بتقییم  ةاالستشاریالمجموعة قام أعضاء  .12
الدروس المستفادة واتفقوا على اتباع األعضاء  النفجار مرفأ بیروت. وناقش ستجابةً ا ، وذلك]ھذا حتى یومنا كيریأم

 مرحلة التعافي.  من شأنھا أن تفید  يالتوصیات الت

وحاجات  ،التوجھات االستراتیجیة إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار المجموعة االستشاریةستعرض أعضاء إ .13
من المانحین. وعالوة على ة  الُمرتقَباألولویات والثغرات استناداً إلى آفاق التمویل الحالیة  التمویل الّراھنة، باإلضافة إلى  

، ودعا الحكومة إلى  لمرفق التمویل اللبنانية  على األولویات االستراتیجی  المجموعة االستشاریة  البنك الدوليأطلع  ذلك،  
 .  صورةٍ عاجلةتبنّي ھذا المرفق ب

كز على اإلنسان تالذي یر  لتعافيااتفق المانحون الدولیون ومؤسسات التمویل على ضرورة توسیع قاعدة الموارد لتحقیق   .14
توجیھ في سبیل جھود بذل الكما اتفقوا على فعالیتھا. و، واتساقھا، اتالمساعدتأمین لجھة ع توقُّ الوضمان إمكانیة  أوالً،

 .    يلبنانالتمویل ال، بما في ذلك من خالل مرفق اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار األموال إلى إطار

 سس األربعةفي ما یخّص األتفق علیھا األولویات المُ لتنفیذ  ة تقدیم خطةالفریق الفني مھمّ  ةاالستشاری ت المجموعةكلّف .15
فرص العمل والفرص توفیر وكمة والمساءلة؛ تحسین الحَ  :ھذه األسس وأبرز القادم للمجموعة،جتماع الإلطار خالل ال

 . الحمایة االجتماعیة واإلدماج والثقافة، وتحسین الخدمات والبنى التحتیةتأمین االقتصادیة؛ 

ً بالترتیبات المؤسسیة الواسعة النطاق، بما في  حیطَ ، وأُ ةاالستشاری المجموعة توصیف مھامتم اعتماد  .16 األعضاء علما
ومجلس الرقابة المستقل.   ،إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمارب  العامة الخاصة  مانةاأل، ويلبنانالتمویل  الذلك مرفق  

ضمان الشفافیة   لجھة من تحقیق أھدافھن مجلس الرقابة المستقّل الوصول إلى المعلومات أمًرا ضروریًا لتمكی دّ عَ یُ 
 ، وذلكالذي تقوده منظمات المجتمع المدني إنشاء مجلس الرقابة المستقلّ عملیة الفریق التقني بتیسیر  فَ لِّ وكُ  والمساءلة.

 .االستشاریة مجموعةللبحلول االجتماع المقبل 

 .الموجزمرفقة بھذا  في االجتماع األول للمجموعة االستشاریة قائمة المشاركین 

  



   قائمة المشاركین
 االجتماع األول للمجموعة االستشاریة 

 
: المجموعة االستشاریة رئاسة  

 رئیس الوزراء اللبناني، حسان دیاب 
المجتمع المدني، الرابطة اللبنانیة لسیّدات األعمال، أسما الزین  ةممثل  

 سفیر االتحاد األوروبي، رالف طراف 
لألمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي ومنسقة الشؤون اإلنسانیة  المنسقة المقیمة  

 
ن عن الجمھوریة اللبنانیة: و ممثل  

 نائبة رئیس الحكومة 
 وزیر االقتصاد والتجارة 

 وزیر الشؤون االجتماعیة 
 مدیر عام رئاسة الجمھوریة اللبنانیة

 نائب في البرلمان
 مستشار رئیس الجمھوریة للتعاون الدولي 

الحكومة  مستشار رئیس  
 

ن عن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولیة: و ممثل  
 كندا

 الدنمارك
 البنك األوروبي لالستثمار

 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر
 االتحاد األوروبي 

 فرنسا 
 ألمانیا
 إیطالیا
 الیابان
 ھولندا

 مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوشا)
سبانیاإ  

 سویسرا 
 األمم المتحدة

 الوالیات المتحدة 
 المملكة المتحدة 

 البنك الدولي
 

: مدنين عن المجتمع الو ممثل  
 ALDIC  –الجمعیة اللبنانیة لحقوق المكلفین 

 جمعیة الصناعیین اللبنانیین
 مختبر المدن بیروت

 جمعیة الفكر األخضر 
عنف واستغالل"  ىمنظمة "كف  

 ً   االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقین حركیا
 منتدى المنظمات اإلنسانیة والتنمویة غیر الحكومیة في لبنان

ار منصور دي بول مجمعیة   
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