
 

 بیان صحافي 
 االجتماع الرابع للمجموعة االستشاریة إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار 

 
الرابع   ااجتماعھ(3RF) عقدت المجموعة االستشاریة إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار  -   2022نیسان/أبریل،    4بیروت،  

 في وقت سابق الیوم. 
ك وتتألف المجموعة االستشاریة من ممثلین عن الحكومة اللبنانیة، والمجتمع المدني اللبناني، واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، والبن 

ً  الدولي، والجھات المانحة الدولیة.  االستراتیجیة لإلصالحات واألنشطة ضمن  التقدم الُمحَرز ویعطون التوجیھات   ویرصد ھؤالء معا
  إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار.

ضمن ھذا اإلطار، وكرروا دعوتھم إلى    تحقیق التزامات البرامج المدعومة في  قام أعضاء المجموعة بتقییم التقدم المحرز حتى اآلن  
تراتیجیة، أال وھي االستقرار االقتصادي والتعافي، والحمایة  معالجة األزمة التي طال أمدھا. وركزت المناقشات على ثالث قضایا اس

للرؤساء المشاركین للمجموعة االستشاریة إلطار اإلصالح والتعافي    الرابعوفي ما یلي بیان االجتماع  االجتماعیة، والعدالة والمساءلة.  
 وقائمة المشاركین.  وإعادة اإلعمار

  .ھنا إعادة اإلعمار واألسئلة المتداولة حولھ طالع على تقریر اإلصالح والتعافي ویمكن اال

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

 إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار 
 بیان الرؤساء المشاركین االجتماع الرابع للمجموعة االستشاریة:

 
عقدت المجموعة االستشاریة إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار التي یشترك في رئاستھا رئیس الحكومة اللبنانیة والمجتمع   .1

 في السراي الكبیر. 2022نیسان/أبریل  4المدني اللبناني واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة اجتماعھا الرابع في 

البالد إلى  یقود  اتخاذ القرارات    إن التأخیر في.  الشعب اللبنانيشھدھا  التي ی المتزاید  الیأس    عند حالةلمجموعة االستشاریة  توقفت ا .2
ویتعین على لبنان أن یشرع بسرعة في تنفیذ خارطة  یجب أن یأتي الناس في المقام األول.   . طال أمدھامتفاقمة  أزمة إنسانیة  

برنامج شامل إلرساء االستقرار  اعتماد  ع صندوق النقد الدولي وطریق للخروج من ھذه األزمة المتفاقمة، من خالل االتفاق م
أن یساھم في حمایة رأس المال البشري واالجتماعي    وطني  طابعذو  قوي وحمایة اجتماعیة  االقتصادي والتعافي. ومن شأن برنامج  

 . ضروريٌّ لتحقیق ذلكأمٌر  العدالة والمساءلةَصون إّن  . في لبنان

بعین االعتبار المجموعة االستشاریة    خذتأو اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار، ھذه مسؤولیات جماعیة.روحیة إطار  من وحي  .3
بكامل طاقتھا، واستمرار أزمة الالجئین،   عن العملالخدمة المدنیة  في ظل عجز  الوضع الصعب الذي تواجھھ الحكومة اللبنانیة،  

لحة  یخدم مصبمواصلة تقدیم الدعم لما    والمجتمع المدني  المجتمع الدوليیلتزم  واالقتصادي العالمي الصعب. ووالوضع األمني  
  ھي اإلصالحات فاالستعاضة عنھ. ال یمكن ومجلس النواب الحكومة اللبنانیة ر الذي تضطلع بھ كّل من دو الالشعب اللبناني. لكن 

اللبنانیةیتعیّن على  و  .ولیست مجرد طلب من المجتمع الدولي  البالد   تعافيملّحة لتحقیق  ضرورة   اللبناني   الحكومة   والبرلمان 
الحكومة مع  كما دعت    ثقة. بتعزیز الفذلك كفیل    . الحزبیةسیاسات  ال  عن  منأىب اإلرادة السیاسیة التخاذ الخطوات الجماعیة  ب   التسلّح

على    خارطة الطریق التي یقدمھا إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار وشركاؤه الدولیون  أخذالمجتمع المدني اللبناني إلى  
االستراتیجي  عاتقھم المستوى  التقني من خالل مجموعات    ضمن، سواء على  المستوى  أو على  االستشاریة  عمل  الالمجموعة 

 كي نتمكن جمیعاً من تحقیق النتائج، على نحو أفضل وأسرع. لقد حان الوقت اآلن ل اإلطار. الخاصة ب 

وأسرھم والشعب اللبناني الحق في  للضحایا ف انفجار مرفأ بیروت، توقف التحقیق مرة أخرى.  علىثمانیة عشر شھراً مضي بعد  .4
 معرفة أسباب االنفجار وفي محاسبة المسؤولین عن ھذه المأساة. 

 بعثة االتحاد األوروبي 
 لدى الجمھوریة اللبنانیة 

 

 

 

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


وعة االستشاریة على أھمیة أن یتخذ صناع القرار  مشددت المج . 2022أیار/مایو    15نیابیة في  من المقرر إجراء انتخابات   .5
االنتخابات اإلشراف على  لھیئة  ذلك  في  بما  الضروریة،  الموارد  كل  یتیحوا  وأن  كافة  اإلجراءات  إجراء    ،اللبنانیون  لضمان 

القرار الذي اتخذه مجلس النواب بتأجیل االنتخابات البلدیة    عندالمجموعة االستشاریة    كما توقفت  انتخابات نزیھة وحرة وشفافة. 
 على ضرورة التمسك بكل المواعید االنتخابیة بما یتفق مع المبادئ وااللتزامات الدیمقراطیة للبنان. تواالختیاریة، وأكد 

كمبدأ تنظیمي مبتكر وطموح،   .رزللتقدم المح  ار عرضاً شامالً ماإلصالح والتعافي وإعادة اإلع  قدمت المجموعة االستشاریة إلطار .6
زیادة كبیرة في التمویل ضمن اإلطار،    ُسجلت ،  2021وفي عام   مفھومھ؛ وینبغي اآلن أن یحقق النتائج.جدوى  أثبت اإلطار  

شملت عدة  قد  و محور حول األشخاص.تَ ركزت على التعافي المُ ت مالیین دوالر أمیركي، و  204المبالغ المدفوعة  بلغت  حیث  
االقتصادیة.  والفرص  النفایات،  وإدارة  واإلسكان،  والصحة،  والتعلیم،  االجتماعیة،  الحمایة  منھا  المجموعة   قطاعات  ودعت 

االستشاریة الجھات المانحة والمنظمات الدولیة إلى مواصلة وزیادة الدعم المالي والتقني إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار  
 وما بعده.  2022في عام 

وحدة اإلدارة المركزیة    تعزیز التنسیق بین مؤسسات الدولة في شأن إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار من خالل   جرى  .7
إحراز تقدم كبیر حتى    یةوال بد من تعزیز ھذا االلتزام، حتى بعد االنتخابات، نظراً إلى إمكان  .بإنشائھاالتي قام رئیس الحكومة  

تم االلتزام بھ في    وفق ماأن الوحدة المذكورة لم تكن شاملة  إلى  المجتمع المدني  لفت ممثلو  و في ظل حكومة تصریف أعمال.
الوزراء عزمھ على دعوة منظمات  مجلس  أكد رئیس    . 2021تشرین الثاني/نوفمبر    16االجتماع الثالث للمجموعة االستشاریة في  

 اإلدارة المركزیة. وحدة ترسیخ   عندني وأصحاب المصلحة اآلخرین المجتمع المد

أھمیة تكثیف جھود التواصل التي  عند  المجموعة االستشاریة    توقفتمع تقدم العمل في إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار،   .8
وینبغي لجھود التواصل والتوعیة أیضاً أن تلبي احتیاجات المواطنین  تسلط الضوء على النتائج المحققة وتأثیرھا في حیاة الشعب.

إلى السلطات المعنیة وتعالج االستفسارات والشكاوى  الناس ومالحظاتھم  مشاركة تنقل وجھات نظر  وتحدیاتھم من خالل منصة  
 . بسرعة وكفاءة

ھي .9 استراتیجیة  قضایا  ثالث  على  االستشاریة  المجموعة  نقاشات  والحمایة  إرساء    : تركزت  والتعافي،  االقتصادي  االستقرار 
االجتماعیة، والعدالة والمساءلة.  تشیر التقدیرات إلى أن األزمة االقتصادیة والمالیة في لبنان ھي من بین أسوأ ثالثة انھیارات  

ناتج المحلي الحقیقي قد  ر أن إجمالي الیُقدَّ بحسب تقدیرات الحكومة،   على مستوى العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.  ةاقتصادی 
، في حین أنھ من المتوقع  2020  ئة في عامافي الم  21.4، على خلفیة انكماش بنسبة  2021في عام  في المائة    5انخفض بنسبة  

وتدعو المجموعة االستشاریة   ئة.افي الم  2.5-إلى    2022الحقیقي في لبنان في عام    ل معدل نمو إجمالي الناتج المحليیص  أن
نصاف وتشمل برنامجاً إلعادة  قیة والشمولیة واإلاصدمحیة تتسم بالالمبادرة على وجھ السرعة إلى اعتماد وتنفیذ خطة إصالإلى  

  لقطاع المالي ا  إعادة ھیكلةوواستدامة في الدیون في المدى المتوسط؛    ،ھیكلة الدیون من شأنھ أن یحقق حیزاً مالیاً قصیر األجل
إطار جدید للسیاسة النقدیة من شأنھ أن یعید الثقة واالستقرار  اعتماد  ومالءة القطاع المصرفي؛  من أجل استعادة    بصورة شاملة

إصالحات معززة  تنفیذ  وعلى مراحل یھدف إلى استعادة الثقة في السیاسة المالیة؛  منصف وتعدیل مالي  وإلى سعر الصرف؛  
والتجارة    للنمو. االقتصاد  استثماروأوضح وزیر  الجدید سیعزز  التنافسیة  قانون  أّن  مداخلتھ  الخاص    في  قطاعات    فيالقطاع 

   الخدمات العامة. 

الحاسمة   .10 المجموعة االستشاریة على األھمیة  ا أكدت  بھا  الفساد والمساءلة.التي تضطلع  إلى   لعدالة ومكافحة  وكررت دعوتھا 
أصح بین  شامل  نقاش  إعادة  إجراء  مع  القضاء،  استقاللیة  قانون  على  الموافقة  قبل  المصلحة  تكفل  تضمینھ  اب  التي  المبادئ 

بت المجموعة االستشاریة بالعمل المثمر بین وزارة العدل ولجنة البندقیة، والتي  ورحّ  االستقاللیة دون شروط أخرى مخالفة لذلك.
التقدم    وأثنت المجموعة االستشاریة على  لقانون للممارسات الدولیة.طلب إلیھا تقدیم رأي قانوني مستقل بشأن امتثال مشروع ا

التنمیة اإلداریة  الذي أحرزتھ الدولة لشؤون  الفساد والقوانین    لجھة   وزیرة  بھا. والقرارات  تنفیذ استراتیجیة مكافحة    المرتبطة 
على   امساعدتھبغیة    على وجھ السرعةللھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  المناسبة  لموارد  حشد اإلى  المجموعة االستشاریة    دعتو

أكد رئیس  .  أداء مھامھا الداخلي  الوزراء أن  مجلس  كما  قبل مجلس  النظام  للجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان جاھز العتماده من 
 للموازنة.  مجلس النوابالوزراء بمجرد إقرار 

المجموعة االستشاریة .11 إنشاء سجل موحد  ناقشت  المحرز في  التقدم  الحمایة االجتماعیة، وأثنت على  برامج  یغطي    أیضاً  كافة 
االجتماعیةالمسا المساعدة  برامج  وتنفیذ  ترقیة  وعلى  اعدة  ،  لدعم  الوطني  (البرنامج  االجتماعیة  فقراً ألوالخدمات  االكثر    سر 

NPTP  ،  األمان االجتماعيوبرنامج شبكاتESSN  .(   ودعت المجموعة االستشاریة إلى اعتماد مسودة االستراتیجیة الوطنیة
السرعة   وجھ  على  االجتماعیة  ت لضمان  للحمایة  االجتماعیة  أن  المساعدة  حدود  االجتماعیة  الحمایة  التأمین  وتشمل  تجاوز 

 العمل.  واستحداث فرص ادي،  االجتماعي، والوصول المالي إلى الخدمات األساسیة، والرعایة االجتماعیة، واالندماج االقتص
من أجل إرساء االستثمارات الدولیة المستقبلیة، وتجنب    وستشكل ھذه االستراتیجیة أداة لعقد اجتماعي جدید بین الشعب والدولة،

 أزمة إنسانیة مطولة. 



منظمات المجتمع المدني األعضاء، في توفیر التوجیھ  ممثلي  ل  لىوالمجموعة المتناوبة األ   اتأشادت المجموعة االستشاریة بمساھم .12
التنفیذ، وتأیید مبادرات مختلفة ضمن إطار اإلصالح والتعافي وإعادة  عملیة  االستراتیجي، ومراجعة ورصد التقدم المحرز في  

اإلضافیین الثالثة في مجلس االشراف  عضاء  ، ولألة الثانیةب للمجموعة المتناونجاح  الوتمنت المجموعة االستشاریة أیضاً   اإلعمار.

وھوأمر  ،  الحصول على المعلومات في مجال اإلصالحاتقانون  على تنفیذ  مداخلة سلّط فیھا الضوء    ھذا األخیرقّدم  و المستقل.
بانضمام    االستشاریة  بت المجموعة ورحّ .  بالمشاركة في سّن القوانینلسماح لعدد أكبر من منظمات المجتمع المدني  ضروري ل

ووافقت الجھات المانحة على مواصلة تمثیلھا من جانب االتحاد االوروبي    . قائمة الدول المانحة للمجموعة إلى  النرویج والسوید  
 بوصفھ رئیساً مشاركاً للمجموعة االستشاریة. 

 

،  إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار  قدمتھ أمانة ومرفق طیھ أیضاً العرض الذي   . ة المشاركین أدناه في ھذا الموجزوترد قائم
وإطار رصد لجمیع التزامات إطار اإلصالح والتعافي  سابقة للمجموعة االستشاریة،  لالمتفق علیھا في االجتماعات ا  ومتعقب نقاط العمل

  .وإعادة اإلعمار 

 
 

  تعافي وإعادة اإلعمارالمشاركون في االجتماع الرابع للمجموعة االستشاریة إلطار اإلصالح وال
 

 مؤسسات الدولة في لبنان 

  نجیب میقاتي، رئیس مجلس الوزراء دولة الرئیس
 سعادة الشامي، نائب رئیس مجلس الوزراء   دولة الرئیس

 وزیر االقتصاد والتجارة أمین سالم  معالي
 وزیر الشؤون االجتماعیة ھكتور حجار  معالي
 وزیر العدل ھنري خوري  معالي

 السیدة روبینا أبو زینب، المنسقة الوطنیة لوحدة اإلدارة المركزیة التابعة إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار
 السید محمد عیتاني، خبیر إقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء 

 
 األمم المتحدة 

 السیدة نجاة رشدي  ،الشؤون اإلنسانیةالمنسقة المقیمة ومنسقة ، في لبنانلألمم المتحدة   ة الخاص ةنائبة المنسق
  

  البنك الدولي 
 لدائرة الشرق األوسط في البنك الدولي  ، المدیر اإلقلیميهالسید ساروج كومار جا

  
 الجھات المانحة 

  رالف طراف  سعادة سفیر االتحاد األوروبي 
 أندریاس كیندل  سعادة السفیر األلماني

 آن دیسمر  سعادة السفیرة السویدیة 
  آن غریو السفیرة الفرنسیة سعادة 

 شانتال تشاستیناي سعادة السفیرة الكندیة
 سعادة سفیرة الوالیات المتحدة األمیركیة دوروثي شیا 

 ھانز بیتر فان دیر وود  سعادة السفیر الھولندي 
 إیان كوالرد المملكة المتحدة سعادة سفیر 

 ماریون ویخلت  سعادة السفیرة السویسریة
 میریت جوھل  نماركیةدسعادة السفیرة ال

 نیكولیتا بومباردییر  سعادة السفیرة اإلیطالیة 
 بیار دوكیسن الفرنسي للدعم الدولي للبنان سعادة السفیر 

 ماري إیلین دیفیت  میركیة للتنمیة الدولیة في لبنانمدیرة بعثة الوكالة األ
 ممثل بنك االستثمار األوروبي في لبنان دامیان سوریل 

 رئیس مكتب لبنان في البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر خلیل دینغویسلي
  نائب السفیر الیاباني كیوشي میھارا

 القائم بأعمال سفارة النرویج سفین ورلدسن



 نائب رئیس بعثة أسبانیا فیكتور ھوغو بورتیو أنغولو 
 

 اللبناني المجتمع المدني 
 السیدة أسما زین من الرابطة اللبنانیة لسیدات األعمال 

 السیدة علیا فرحات من المجموعة 
 السیدة كارین طعمة من الجمعیة اللبنانیة لحقوق المكلفین

 من جمعیة الصناعیین اللبنانیین عبود السید داني 
 Live Loveالسید إیدي بیطار من مبادرة 

 جمعیة مار منصور دي بول السیدة إیال بیطار من 
 Arcenciel جمعیة  السید ندیم عبده من

 السید فضلو داغر من مبادرة بیروت للتراث 
 

 ھیئة اإلشراف المستقلة على إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار (المراقبون) 
 السید جولیان كورسون من الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة 

 كلنا إرادة منظمة من  ناریم الدّ السیدة 
 مھارات مؤسسة السیدة روال مخایل من 

 السیدة غریس عید من جمعیة نساند
 

 الفریق الفني وأمانة إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار 
 السید كریستیان دي كلیرك، مكتب المنسق المقیم لألمم المتحدة 

 األوروبيالسید رین نیالند، رئیس قسم التعاون لدى بعثة االتحاد 
 العملیات في مكتب البنك الدولي في لبنان ومدیرة الصندوق اإلئتماني المخصص للبنان السیدة منى كوزي، مدیرة  

 السیدة جودیت دیمیجن من أمانة إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار
 السید خلیل جبارة من أمانة إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار 

 السید جاب فان دیغیلي من أمانة إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار
 

 ********* 
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