
 

 ب�ان صحافي 

 طار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار إلمجموعة االستشار�ة ثالث للجتماع الالا
 

جتماعها الثالث  إ(3RF) اإلعمارعقدت المجموعة االستشار�ة إلطار اإلصالح والتعافي و�عادة    -  2021تشر�ن الثاني،    16بیروت،  
 في وقت سابق الیوم.

ك  وتتألف المجموعة االستشار�ة من ممثلین عن الحكومة اللبنان�ة، والمجتمع المدني اللبناني، واالتحاد األورو�ي، واألمم المتحدة، والبن 
التوجیهات االسترات�ج�ة لإلصالحات واألنشطة ضمن إطار  و�عطون  الُمحَرز  التقدم   و�رصد هؤالء معاً  الدولي، والجهات المانحة الدول�ة.

  اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار.

مكافحة الفساد؛ و�رنامج    تال�ة في أر�عة قطاعات رئ�س�ة هيوناقش أعضاء المجموعة التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن والخطوات ال
االجتماع  وفي ما یلي ب�ان   اإلسكان.؛ والحما�ة االجتماع�ة؛ و B5  صندوق إعادة بناء مؤسسات األعمال في بیروت على نحو أفضل

 وقائمة المشار�ین. للمجموعة االستشار�ة إلطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمارلرؤساء المشار�ین الثالث ل

  .هناعلى تقر�ر اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار واألسئلة المتداولة حوله  الطالع�مكن 

 *************** 

 إطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار 

 ب�ان الرؤساء المشار�ین االستشار�ة:االجتماع الثالث للمجموعة  

 

في السراي  2021تشر�ن الثاني  16اجتماعها الثالث في ح والتعافي و�عادة اإلعمار عقدت المجموعة االستشار�ة إلطار اإلصال .1
 اللبناني، واالتحاد األورو�ي واألمم المتحدة. المدني المجتمع ممثلین عن ، و اللبناني ، برئاسة رئ�س مجلس الوزراء الكبیر

في شهر تموز للمجموعة ازدادت الحالة االقتصاد�ة والمال�ة واالجتماع�ة لمعظم اللبنانیین تدهورًا منذ االجتماع األخیر  .2
لى  و�ع�ش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر الوطني وتواجه نس�ة متزایدة من األسر صعو�ة في الحصول ع الماضي.

في لهم  مستقبل حتي یتمكن الناس من التطلع إلى ّ لثقة في العقد االجتماعي ومن األساسي إعادة بناء ا الخدمات األساس�ة.
 لمن تأثروا �االنفجار والنساء.لبنان، خصوصًا 

ب�انها الوزاري الذي یتوافق � أیلول، و  10رحبت المجموعة االستشار�ة بتشكیل الحكومة الجدیدة التي بدأت �ممارسة مهامها في  .3
على   تعینی حیث هذا االلتزام إلى عمل ملموس  ترجمة توقفت عند ضرورةو . اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمارمع أولو�ات إطار 

 رئاسةو  مجلس النواب�مشار�ة رئ�س الوزراء و  المجموعةورحبت . تنفیذ اإلصالحات ذات األولو�ة ومجلس النوابالحكومة 
 للمجتمع المدني.  هال و م، ولشح والتعافي و�عادة اإلعماراإلصال ل إطار شكیل اللجان الوزار�ة لتعز�ز عمبت  أشادت الجمهور�ة، و 

 �عثة االتحاد األورو�ي 

 لدى الجمهور�ة اللبنان�ة 

 

 

 

https://lebanon.un.org/ar/111325-atar-alaslah-waltafy-waadt-alamar-lbnan


تحقیق شفاف ومستقل وذو مصداق�ة في إجراء دعوتها إلى إحقاق العدالة والمساءلة من خالل االستشار�ة كررت المجموعة  .4
 ، ودعم اإلجراءات القضائ�ة الواج�ة.بیروت رفأم تفجیر

وأكدت المجموعة على  التقدم المحرز في اإلصالحات األساس�ة التي نوقشت في اجتماعها السابق.المجموعة استعرضت  .5
الزم لتحقیق االستقرار  وق النقد الدولي، �شرط نامج لصند، في إطار بر ة والمال�ةالكل�  �ةاالقتصاد اتاإلصالحیذ تنفضرورة 

و�ررت   من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. على أفضل وجهوال بد من االستفادة  وتعافي االقتصاد اللبناني.
ضمان التمثیل الكامل  �حسب الروزنامة االنتخاب�ة التي ینّص علیها القانون، و  إلى إجراء انتخا�ات حرة ونز�هة المجموعة الدعوة

یتم  االجتماع الثاني للمجموعة االستشار�ة،  ووفق ما نادى �ه للنساء ومشار�تهن في العمل�ة الد�مقراط�ة وفي الحكومة.
 على مستوى القطاعات.  تنفیذ إطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمارعمل�ة المجتمع المدني في   إشراك 

لتنفیذ التزامات إطار  على ��ف�ة عمل الحكومة اللبنان�ة والمجتمع المدني اللبناني واألسرة الدول�ة معًا االستشار�ة ر�زت المجموعة  .6
الصندوق اإلئتماني   المجموعة الجهات المانحة إلى المساهمة في اإلطار من خاللودعت اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار. 

وتر�ز األولو�ة في المرحلة الراهنة على التعافي   .التزامات اإلطارتحقیق أو برامج ثنائ�ة تساهم في ) LFFالمخصص للبنان (
وسُتتخذ جم�ع الخطوات التال�ة قبل انعقاد االجتماع الرا�ع للمجموعة االستشار�ة في أوائل السنة   المتمحور حول األشخاص.

  المقبلة.

i.  ان المجتمع المدني أول من استجاب �عد ر�یزة تحسین الخدمات والبن�ة التحت�ة)ضمن ( اإلسكانفي قطاع� ،
وثمة حاجة إلى   ألح�اء الفقیرة.إیالء اهتمام غیر متكافئ ل یتماالنفجار و�ستمر في دعم أشد المتضرر�ن، ولو أنه 

االسكان �التعافي الُمدني األوسع، مع المحافظة على التراث والح�اة استرات�ج�ة وخطة عمل للتعافي اإلسكاني، تر�ط 
 الثقاف�ة والبیئة. 

ii.  في مكتب محافظ بیروت �التعاون مع   للتعافي الُمدنيتخط�ط ُمنّسقة تدعو المجموعة االستشار�ة إلى إنشاء وحدة
ق هذه الوحدة مع غرفة الطوارئ المتقدمة للج�ش الل رئ�س بلد�ة بیروت. بناني والمجتمع المدني واألسرة وستنسِّ

، وس�عمل مع مجموعة العمل المعن�ة �اإلسكان التا�عة إلطار اإلصالح  االقتراحرحب محافظ بیروت بهذا قد و  الدول�ة.
ود لحما�ة المستأجر�ن والمالكین  قستضع مجموعة العمل أ�ضًا نماذج عو  والتعافي و�عادة اإلعمار لوضع دفتر شروط.

 على حد سواء.

iii. 194المجموعة االستشار�ة مجلس النواب إلى تمدید فترة تعلیق عمل�ات اإلخالء التي ینص علیها القانون رقم  تدع  
كما دعت غرفة الطوارئ المتقدمة إلى مشاطرة ب�اناتها �شأن جهود إعادة اإلعمار، والمدیر�ة العامة  لسنة إضاف�ة.

ساكن التراث�ة، والجهات المانحة إلى مشاطرة ب�اناتها �شأن جهود لآلثار والیونسكو إلى مشاطرة ب�اناتهما المتعلقة �الم
 التعافي اإلسكاني و�عادة اإلعمار. 

iv. المستفیدة  عدد األسر تضاعف ر�یزة الحما�ة االجتماع�ة والشمول�ة والثقافة) ضمن ( الحما�ة االجتماع�ة على صعید
تضاعف هذا  أن ی سرة �الغة الفقر، علمًا �أنه من المتوقع أألف  36 البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا و�لغ من 

ألف أسرة متضررة على نطاق البالد من جراء األزمة  300مساعدات عین�ة إلى أكثر من  تم تقد�م و  الرقم مجددًا.
و�ررت المجموعة  قر��ًا منحًا اجتماع�ة.  الحاجات الخاصةألف مستفید من ذوي  20وسینال نحو  االقتصاد�ة.

 ماع�ة. للحما�ة االجت مع مخصصات �بیرة  2022 شفافة لعام االستشار�ة الدعوة إلى اعتماد موازنة

v.  ش�كة األمان االجتماعي (لمشروع ترحب المجموعة �قرار رئ�س مجلس الوزراء �التنفیذ الفوريESSN (  وتشكیل لجنة
یتولى وز�ر  وزار�ة حول الحما�ة االجتماع�ة ولجنة فن�ة للعمل على االسترات�ج�ة الوطن�ة للحما�ة االجتماع�ة. وس

إعادة تنش�ط الحوار المنظم �شأن الحما�ة االجتماع�ة، إلى جانب   �التعاون مع الوزراء المختصین الشؤون االجتماع�ة
ودعت المجموعة  إلطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار.خص�صًا منتدى تنسیق الحما�ة االجتماع�ة الذي أنشئ 



دعت المجموعة مجلس النواب إلى �ما  .االستشار�ة الحكومة إلى الموافقة على استرات�ج�ة الحما�ة االجتماع�ة
 المصادقة على اتفاق�ة األشخاص من ذوي اإلعاقة. 

vi. برنامج صندوق إعادة بناء مؤسسات األعمال في بیروت على نحو أفضل  تم إطالقB5  وسیبدأ   تشر�ن الثاني 11في
فرص ر�یزة لدعم الحجم في �انون األول المقبل، وهو تطور �بیر  ة والصغیرة� الم�كرو للمؤسسات  المنح�صرف 

 .العمل والتعافي االقتصادي

vii.  وتعهد وز�ر   قوانین المنافسة واإلعسار واإلفالس. إقرار�  سراع�اإلرحبت المجموعة االستشار�ة �التزام مجلس النواب
اإللكترون�ة ووضع خطة عمل مفصلة لتنفیذ استرات�ج�ة بیئة األعمال االقتصاد �إنجاز مرسوم تنفیذ قانون المعامالت 

ط الحكومة إجراءات التصدیر من خالل   �التنسیق مع مجموعة عمل إطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار. وست�سِّ
 نفجار. لحما�ة األعمال المتأثرة �اال 194وُطلب من مجلس النواب أ�ضًا توس�ع نطاق القانون  وزار�ة.رسائل 

viii.  من خالل تشكیل لجنة وزار�ة   ر�یزة تحسین الحو�مة والمساءلة)ضمن ( مكافحة الفساد على صعیدلوحظ تحقیق تقدم
لص�اغة عشرة مراس�م الزمة  توفیر دعم فني ومالياألسرة الدول�ة إلى ا مجلس النواب ودع لتنفیذ قانون الشراء العام.

  .2022لدخول القانون حیز التنفیذ في آب 

ix.  بتعیین هیئة مكافحة الفساد برئاسة وز�رة الدولة لشؤون التنم�ة اإلدار�ة نجال ر�اشي رحبت المجموعة االستشار�ة
�التزام بت المجموعة وطلبت إعالن جم�ع الترش�حات واعتماد الموازنة المناس�ة قبل االجتماع المقبل للمجموعة. ورح

الحكومة ومجلس النواب �العمل مع مجموعة العمل المعن�ة �س�ادة القانون التا�عة إلطار اإلصالح والتعافي و�عادة 
 . في إتمام مشروع القانون  لجنة البندق�ة وطلب مساعدةاإلعمار لمراجعة مشروع قانون استقالل�ة القضاء 

و�موقفه البناء، وتوفیر الخبرة والطاقة ألكثر من بناني لالأشادت المجموعة االستشار�ة �جهود التنظ�م الذاتي للمجتمع المدني  .7
 إلطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار من خالل توص�ات ملموسة.    وخبیرمنظمة مجتمع مدني  150

توس�ع نطاق وحدة اإلدارة المر�ز�ة للعمل على تنسیق التعاون  و  بتفعیل �قرار رئ�س مجلس الوزراءأشادت المجموعة االستشار�ة  .8
على أن  ثالث منظمات مجتمع مدني وثالثة مانحین وشر�اء تنم�ة ممثلین عن وحدة اإلدارة المر�ز�ة وستضم  الدولي في لبنان.

لعرضه على االجتماع المقبل للمجموعة وسیتم إعداد دفتر شروط هذه الوحدة  في مكتب رئ�س مجلس الوزراء. �كون مقرها
 االستشار�ة.

ُ�درج المجتمع المدني في تنفیذ إطار اإلصالح  و  المجتمع المدني والمتطوعین داخل لبنان وخارجه. لمجموعة االستشار�ةحّیت ا .9
منفذین والخبراء وجرى تفعیل أر�ع عشرة مجموعة عمل قطاع�ة للجمع بین ال والتعافي و�عادة اإلعمار على مستوى القطاعات.

بتسم�ة ورحبت المجموعة االستشار�ة �التزام الحكومة  من األمم المتحدة والبنك الدولي واالتحاد األورو�ي والمجتمع المدني.
، �اإلضافة إلى ممثلي الجهات في �ل من مجموعات العمل هذه قبل االجتماع المقبل للمجموعة االستشار�ة ممثلین عنها

عات العمل هذه على تنفیذ التزامات إطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار، �ما في ذلك اإلصالحات  وتعمل مجمو  .المانحة
حول  في حوار  المشار�ةولن یتسنى للبنان أن یتغلب على تحد�اته إال من خالل  اله�كل�ة الالزمة لالستفادة من الموارد.

 و�ناء.  شامالً �كون الس�اسات 

 

ب  ذ�نكهةدخ فئئص هثئ ئكصمجذ. آخمئن ئكصخئ  غى 

  



  المشار�ون في االجتماع الثالث للمجموعة االستشار�ة إلطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار
 

 الحكومة اللبنان�ة 

 نجیب م�قاتي رئ�س مجلس الوزراءدولة 

 سعادة الشامي دولة نائب رئ�س مجلس الوزراء

  یوسف خلیل معالي وز�ر المال�ة

 معالي وز�ر العدل هنري خوري 

 وز�رة التنم�ة اإلدار�ة نجال ر�اشيمعالي 

 أمین سالم معالي وز�ر االقتصاد والتجارة

 هكتور حجار  معالي وز�ر الشؤون االجتماع�ة

 مروان عبود  سعادة محافظ بیروت

 جمال عیتاني  رئ�س بلد�ة بیروت

 سعادة النائب جورج عدوان

 �نعان سعادة النائب إبراه�م 

 سعادة النائب �اسین جابر 

 أنطوان شقیر السید المدیر العام لرئاسة الجمهور�ة

 

 األمم المتحدة 

 نائ�ة المنسق الخاص لألمم المتحدة والمنسقة المق�مة ومنسقة الشؤون اإلنسان�ة السیدة نجاة رشدي

 السید أر�ان السبلیني  لدول العر��ةلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قل�مي فياإلمدیر ال

 السید روني جدعون  ةالمق�م ةمكتب المنسق

 

  البنك الدولي

 زي ى �و السیدة من  العمل�ات في لبنان ومدیرة الصندوق اإلئتماني المخصص للبنانمدیرة 

 السیدة �ر�مة بن ب�هإلطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار  �اإلسكانمسؤولة فر�ق العمل المعني 

 الخوري  ةالسیدة ز�ن  القطاع الخاص ةأخصائ� 

  

 الجهات المانحة 

  رالف طراف سعادة سفیر االتحاد األورو�ي

 شانتال تشاستیناي  الكند�ة السفیرةسعادة 



 مار�ون و�خلتسعادة السفیرة السو�سر�ة الد. 

 میر�ت جوهل  �ةالدنمار�سفیرة سعادة ال

 ن�كولیتا بوم�اردییر  ةاإل�طال�  ةسعادة السفیر 

 خوس�ه مار�ا فیر�ه سعادة السفیر األس�اني

 هانز بیتر فان دیر وود  سعادة السفیر الهولندي

 ب�ار دو��سن   للدعم الدولي للبنان يفرنسالسفیر سعادة ال

 دام�ان سور�لالسید  ممثل بنك االستثمار األورو�ي في لبنان

 السید خلیل دینغو�سلي لمكتب لبنان في البنك األورو�ي لإلنشاء والتعمیر المعینالرئ�س 

 السید ر�شار ما�كلز نائب سفیر الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

 ة السیدة �اثار�نا الك لمان� األسفارة ال�األعمال في  ةالقائم

 السیدة لوسي أندروز البر�طان�ةلسفارة للبنان  التنم�ة في ةمدیر 

 ماكي �اماغوشي  ال�ا�ان�ةالسكرتیرة األولى في السفارة 

 السیدة نجال فر�د نخلة مكتب صندوق النقد الدوليل ةقتصاد� اال ةرئ�سال

 السیدة رالو�ا رادوتا االتحاد األورو�ي �عثةبرنامج الحما�ة االجتماع�ة في  مسؤولة

 

 اللبناني المجتمع المدني 

 العمل السیدة أسما ز�ن من الرا�طة اللبنان�ة لسیدات 

 Live Love Lebanonمع�ة السید إدوارد ب�طار من ج

 م�ادرة بیروت للتراث  من فضل هللا داغر السید

 Lutheran World Reliefالسید جورج أنطون من جمع�ة 

 السید مارون �رم من جمع�ة بیتنا بیتك

 Arcencielالسید ند�م عبدو من جمع�ة 

 St Vincent DePaulالسید ر�شار نادر من جمع�ة 

 السیدة سیلفانا لق�س من االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقین حر��اً 

 السّیدة زو�ا روحانا من �فى عنف واستغالل

  السیدة منى حرب من مختبر بیروت الحضري 

 

 اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار (المراقبون) هیئة اإلشراف المستقلة على إطار  

 السید جول�ان �ورسون من الجمع�ة اللبنان�ة لتعز�ز الشفاف�ة



  من �لنا إرادة ر�م الداناالسیدة 

  السیدة روال مخایل من مؤسسة مهارات

  

  الفر�ق الفني إلطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار

 مكتب المنسق المق�م لألمم المتحدة  من السید �ر�ست�ان دي �لیرك

 السید ر�ن نیالند رئ�س قسم التعاون لدى �عثة االتحاد األورو�ي 

 السید خلیل ج�ارة من أمانة إطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار

 السید جاب فان د�غیلي من أمانة إطار اإلصالح والتعافي و�عادة اإلعمار

 جال التواصل السیدة رنا بو سعدى، أخصائ�ة في م
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