
 ( 3RFإطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار )

 : موجز الرئاسة المشتركة ة االستشاري مجموعةللاالجتماع األول 

 2021آذار/مارس  31

 

 2021آذار/مارس    31( في  3RFإلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار )  ةاالستشاري  مجموعةللعُقد االجتماع األول   .1

من الحكومة اللبنانية، والمجتمع    في رئاسة االجتماع كل    ك  شار  ، ت  لهذا اإلطارافتراضي. وفقاً للترتيبات المؤسسية    في شكل  

 واألمم المتحدة.  ،المدني اللبناني، واالتحاد األوروبي

والبنك الدولي في االتحاد األوروبي، واألمم المتحدة،    وض عهعلى إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار، الذي    بناءً  .2

األول/ديسمبر   المدني  2020كانون  والمجتمع  الحكومة،  مع  المجموعة   ،بالتشاور  أعضاء  ناقش  الخاص،  والقطاع 

أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة،  ظل   االستشارية االحتياجات الملحة للسكان المتضررين من انفجار مرفأ بيروت في  

 .  19-بسبب جائحة كوفيدالتي ازدادت سوًء  لغذائي، وتدهور األمن ا ،الفقر التمعد   ارتفاعو

وفقدان الدخل،   ،الخسائر في األرواح واإلصابات الكثيرة، فضالً عن األضرار المادية الواسعة النطاق  باإلضافة إلى .3

ع       . زمةاألانفجار مرفأ بيروت قد عم ق  أن  على  ةاالستشاري المجموعة أعضاء أجم 

التعافي وإعادة عملية  ة إلى االضطالع بمسؤولية تعزيز ودعم  على الحاجة الملح    ةاالستشاري  المجموعةد أعضاء  شد   .4

 ة وأصحاب المصلحة. يالحكوم الجهاتال بين مختلف التنسيق الفع   ضمانوالنفجار مرفأ بيروت،  اإلعمار استجابةً 

والتي تتمحور   ،التعافي وإعادة اإلعمارعلى أهمية المبادئ التوجيهية إلطار اإلصالح و  ةاالستشاري  المجموعة  ت دشد   .5

الشفافية والمساءلة، بما في ذلك مكافحة الفساد و؛ والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ عدم إهمال أحدواإلدماج حول 

 . أخضر تعاف  تحقيق ؛ ولمجتمعات المتأثرة لل العيش المستدامة بُ سُ ضمان العدالة؛ وتحقيق و

تشكيل حكومة في أقرب فرصة ممكنة. وأعرب العديد من األعضاء عن قلقهم  أن يتم  المجموعة االستشارية    أعضاءأ ِمل    .6

 .طال أمدها الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اإلصالحات التي عب روا عن وفي لبنان زاء تدهور الوضع إ

الخاصة   هيكلياتالنانية التزامها بالمساعدة على تفعيل  دت الحكومة اللبماً بالتعافي وإعادة اإلعمار، أك  دُ من أجل المضي قُ  .7

مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين. كما أحيطت الحكومة   بالشراكةإدارة إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار، ب

حكومة تصريف   ضمن الص فة القانونية التي تتمت ع بها   تنفيذها بطار والتزمت  اإلدرجة في  علماً بمقترحات اإلصالح المُ 

  :في ما يخص   تحديدوبال ، األعمال

a.   معقول.     زمني    إجراء تحقيق شفاف في أسباب انفجار مرفأ بيروت ضمن إطار 

b. م مع صندوق النقد الدولي بشأن استقرار تقد  إحراز  ، بما في ذلك  تأسيسي  ح، وهو إصالإصالح االقتصاد الكل ي

التدقيق الجنائي للبنك المركزي،   االقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي. وتشمل الجهود أيضاً 

مسار موثوق به نحو  ضمان  رف، والص    سعر، وتوحيد  وقيود حركة رأس المالوإصالح القطاع المصرفي،  

 االستدامة المالية. 

c.   شامالً للحماية االجتماعية؛ وإنشاء سجل  2021موازنة عام  ار  وإقر إعداد قوياً  د موح    ، وتضمينها برنامجاً 

صدم التحقق ظُ ، ونُ معالجة المظالملية  آووضع لبرامج المساعدة االجتماعية؛   والتقييم. والر 

d. اعتماد و، بما في ذلك الجمارك.  ا وإعادة إعمارهقطاع المرافئ  د المبادئ واالستراتيجية إلصالح  رؤية تحد    تبن ي

دمياتالد مارالناتجة عن والنفايات  الخِطرة ترتيبات مؤسسية واضحة إلدارة المواد  الهدم.  وعمليات  ،، والر 

e.  عتماد قانون المشتريات العامة الجديد  واتعزيز استقالل القضاء وفعاليته؛ وتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد؛

 .نين المرعيةاإلجراءات والقوا وتنفيذ
 

 . ةاالستشاري مجموعةلل القادمجتماع إلالتزمت الحكومة بعرض الوضع القائم لهذه اإلجراءات واإلصالحات خالل ا .8

. على احتياجات الفئات الضعيفة، وال سيما النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة  ةاالستشاري  المجموعةد أعضاء  شد   .9

دة في إعا  ألحياء، وإشراك المجتمعات المحلية على مستوى االمناطقئم على  اعتماد نهج قا كما شد دوا على ضرورة  

 وذكاًء مع الحفاظ على الهوية الثقافية. خضاراً أكثر البناء باعتماد أساليب 



نجاح تنفيذ إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار    أن    تالثالثية األطراف واعتبر  ا ببنيته  ةاالستشاري  مجموعةال  تبرح   .10

تجمع كافة أصحاب المصلحة. ولهذه الغاية، التزم ممثلو المجتمع المدني بالتعاون ورؤية    شراكة جديدة  نموذج  يعتمد على

عل مع  فا   تبادل المعلومات بشكل  ، وتقديم إقتراحات بن اءة لمعالجة التحدياتو  ،الشامل؛ ونقل صوت الشعب وشواغله

 .  ةاالستشاري المجموعةأطراف المجتمع المدني غير الممثلة في 

الضوء على الدور الهام الذي ينبغي أن يضطلع به ممثلو المجتمع المدني وهيئة  المجموعة االستشارية  ط أعضاء  سل   .11

 .ومساءلة جميع أصحاب المصلحة إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمارالرقابة المستقلة في رصد تنفيذ 

أعضاء   .12 تقديمها  المبادرات  بتقييم    ةاالستشاريالمجموعة  قام  تم  التي  مجموعها  اإلنسانية  دوالر    314]والبالغ  مليون 

الدروس المستفادة واتفقوا على اتباع  األعضاء    النفجار مرفأ بيروت. وناقش  ستجابةً ا  ، وذلك[هذا  حتى يومنا   كيريأم

 مرحلة التعافي. من شأنها أن تفيد  يالتوصيات الت

وحاجات   ،التوجهات االستراتيجية إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار  المجموعة االستشاريةستعرض أعضاء  إ .13

اهنة، باإلضافة إلى   من المانحين. وعالوة على  ة  الُمرتق باألولويات والثغرات استناداً إلى آفاق التمويل الحالية  التمويل الر 

، ودعا الحكومة إلى  لمرفق التمويل اللبنانية  على األولويات االستراتيجي  المجموعة االستشارية البنك الدوليأطلع  ذلك،  

 . صورة  عاجلةتبن ي هذا المرفق ب

كز على اإلنسان  تالذي ير  لتعافيااتفق المانحون الدوليون ومؤسسات التمويل على ضرورة توسيع قاعدة الموارد لتحقيق   .14

توجيه في سبيل  جهود  بذل الكما اتفقوا على  فعاليتها.  و، واتساقها،  اتالمساعدتأمين  لجهة  ع  توق  الوضمان إمكانية    أوالً،

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

 سس األربعة في ما يخص  األتفق عليها  األولويات المُ لتنفيذ    ة تقديم خطةالفريق الفني مهم    ةاالستشاري  ت المجموعةكل ف .15

فرص العمل والفرص توفير وكمة والمساءلة؛ تحسين الح   :هذه األسس وأبرز القادم للمجموعة،جتماع ال إلطار خالل ال
 . الحماية االجتماعية واإلدماج والثقافة، وتحسين الخدمات والبنى التحتيةتأمين االقتصادية؛ 

بالترتيبات المؤسسية الواسعة النطاق، بما في   حيط  ، وأُ ةاالستشاري  المجموعة  توصيف مهامتم اعتماد   .16 األعضاء علماً 

ومجلس الرقابة المستقل.   ،إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمارب   العامة الخاصة  مانةاأل، ويلبنان التمويل  ال ذلك مرفق  

لتمكي  د  ع  يُ  أمًرا ضروريًا  المعلومات  إلى  المستقل   الوصول  الرقابة  مجلس  أهدافهن  تحقيق  الشفافية   لجهة   من  ضمان 

 ، وذلكالذي تقوده منظمات المجتمع المدني إنشاء مجلس الرقابة المستقل  عملية الفريق التقني بتيسير  ف  ل ِ وكُ  والمساءلة.

 .االستشارية مجموعةللبحلول االجتماع المقبل 

 . الموجز مرفقة بهذا  في االجتماع األول للمجموعة االستشارية  قائمة المشاركين  

  



   قائمة المشاركين

 االجتماع األول للمجموعة االستشارية 

 

:المجموعة االستشارية رئاسة  

 رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب 

المجتمع المدني، الرابطة اللبنانية لسي دات األعمال، أسما الزين  ةممثل  
 سفير االتحاد األوروبي، رالف طراف 

لألمم المتحدة في لبنان، نجاة رشديومنسقة الشؤون اإلنسانية  المنسقة المقيمة  

 
ن عن الجمهورية اللبنانية: وممثل  

 نائبة رئيس الحكومة 

 وزير االقتصاد والتجارة 

 وزير الشؤون االجتماعية
 مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية

 نائب في البرلمان 

 مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي 
الحكومة  مستشار رئيس  

 

ن عن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية: وممثل  

 كندا 

 الدنمارك 

 البنك األوروبي لالستثمار 

 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 
 االتحاد األوروبي 

 فرنسا 

 ألمانيا 
 إيطاليا 

 اليابان 

 هولندا 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوشا( 
سبانيا إ  

 سويسرا 

 األمم المتحدة 
 الواليات المتحدة 

 المملكة المتحدة 

 البنك الدولي 
 

: مدنين عن المجتمع الوممثل  

 ALDIC – الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين 

 جمعية الصناعيين اللبنانيين
 مختبر المدن بيروت 

 جمعية الفكر األخضر 

عنف واستغالل"  ىمنظمة "كف  
 ً   االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركيا

 منتدى المنظمات اإلنسانية والتنموية غير الحكومية في لبنان 

ار منصور دي بولمجمعية   
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