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بيروت، عقب االنفجار املرّوع الذي شهده مرفأ بريوت يف 4 آب/أغسطس 2020، 
أنشأ املجتمع الدويل »إطار اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعامر )3RF(« بهدف 
املتحدة،  واألمم  األورويب  واالتحاد  الدويل  البنك  بادر  وقد  اللبنانّيني.  مساندة 
عمٍل  إطار  صياغة  إىل  املدين،  املجتمع  وممّثيل  اللبنانية  الحكومة  مع  بالتنسيق 
نوعّي يلحظ مشاركًة واسعًة ملنّظامت املجتمع املدين يف سياق التخطيط والتنفيذ 
ومراقبة اإلجراءات ذات الصلة١ . من الناحية االسرتاتيجّية، يستند اإلطار املذكور 
إىل سلسلة إصالحاٍت جذرّية تساهم يف تحقيق التعايف املستدام وتهيئة الظروف 

املواتية للحصول عىل أكرب قدٍر من التمويل.

 )3RF( االستشارية إلطار  للمجموعة  الثاين  االجتامع  انعقد  السياق،  يف هذا 
يف 27 متوز/يوليو 2021، بعد أربعة أشهٍر من االجتامع األول، برئاسة مشرتكة بني 
الحكومة اللبنانية وممّثيل املجتمع املدين اللبناين واالتحاد األورويب والبنك الدويل 

واألمم املتحدة. كام حرض أعضاء » هيئة اإلرشاف املستقلة«، بصفة مراقب.

حول  تاّم  غموٍض  وسط  االنفجار،  عىل  عاٍم  مرور  بعد  االجتامع  انعقد  فقد 
أسباب الفاجعة واملسؤولني عنها، ال بل، ولألسف، وسط مساٍع متواصلة بذلها 
املجلس النيايب وكبار املسؤولني اللبنانّيني بهدف عرقلة التحقيق املحيل، ما أعاق 

بدوره إحراز أّي تقّدٍم ملموٍس يف هذه القضية.

جاء االجتامع كنتيجة طبيعّية لشلل الطبقة السياسية وعجزها، حيث أّنه ولغاية 
تاريخه، مل يتّم تشكيل أّي حكومة جديدة، يف حني تخّلت حكومة ترصيف األعامل، 
كام يبدو، عن صالحّياتها لجهة تحقيق إصالحاٍت مجدية وملّحة، تساهم يف تخفيف 

وطأة املعاناة االجتامعية واالقتصادية التي يقاسيها اللبنانّيون.

من جهٍة أخرى، تبدي » هيئة اإلرشاف املستقلة« خشيتها من التقّدم الضئيل 
االئتامين  الصندوق  من  املمّولة  املشاريع  مستوى  عىل  تحقيقه  تّم  الذي 
املخّصص للبنان )LFF(، وذلك جّراء املامطلة يف اإلجراءات اإلدارية والتعاون 
املحدود الذي أبدته الحكومة اللبنانّية. كام أّن امتناع وزارة املالية عن التوقيع عىل 
إقرار عدم مامنعة، عرقل عىل مدى خمسة أشهر متتالية، إمكانّية تحويل 7 ماليني 
مرشوٍع  إطالق  املكّلفة  الرشكة  »كفاالت«،  إىل  الدويل  البنك  من  أمرييك  دوالر 
حيوّي بقيمة 25 مليون دوالر أمرييك، يهدف إىل دعم الرشكات املتعّثة. وتواصل 
املخّصصة  األموال  تحويل  بعرقلة  ا  حاليًّ تتسّبب  حيث  هذا،  منهجها  الحكومة 
للنهوض بالبيئة )نحو ١0 ماليني دوالر أمرييك(، والتي ستتأّخر ألشهٍر عديدة، وذلك 
جراء تقاعسها عن اختيار موقٍع مناسٍب للتخّلص من النفايات، كام عن إنشاء لجنة 

تنسيق خاّصة بهذا الشأن.

عىل مستوى اإلصالحات اإللزامية، تأسف » هيئة اإلرشاف املستقلة« لتخّلف 
املعنّية  امللّحة  التدابري  لجهة  سّيام  ال  بها،  امليض  عن  اللبنانية  الحكومة 

  تتيح هيكلّية »إطار اإلصالح والتعايف 

وإعادة اإلعامر )3RF(« مشاركة منظامت 

املجتمع املدين يف ثالث لجاٍن متمّيزة، هي: 

هيئة الرقابة املستقلة، املجموعة االستشارية 

والصندوق االئتامين املخّصص للبنان 

)LFF(. إّن »هيئة اإلرشاف املستقلة« منوطة 

باإلرشاف الكامل عىل مسار تنفيذ اإلطار، كام 

ومساءلة األطراف املعنّية تجاه التزاماتها.



مبارشًة بأنظمة الحامية االجتامعية. وهي تشمل اإلصالحات املالية، بحيث يتّم 
تخصيص حّصة كافية من املوازنة العاّمة لإلنفاق عىل الحامية االجتامعية، ضامن 
االستدامة املالية للصندوق الوطني للضامن االجتامعي، املوافقة عىل اسرتاتيجّية 
وطنية للحامية االجتامعية، تطوير اسرتاتيجّية مفّصلة إلعادة اإلعامر وإعداد خّطة 
قانوًنا  مؤخًرا  النيايب  املجلس  أقّر  حني  ففي  األسعار.  دعم  لربنامج  اسرتاتيجّية 
حديًثا للرشاء العام، فشل يف فرض الترصيح العلني عن ملكّية املنفعة املطلقة 
للمقاولني الثانوّيني املحتملني. ويف سياٍق مّتصل، تدين » هيئة اإلرشاف املستقلة« 
يتعّلق  فيام  باملصداقّية،  يتمّتع  موثوٍق  قانوٍن  سّن  عن  اللبناين  الربملان  إحجام 
باستقاللّية القضاء. أضف إىل أهمّية صياغة إطار عمٍل هادٍف يحّقق النهوض املايل، 
إىل جانب قانون ضبط رأس املال )كابيتال كونرتول( للحّد من التوزيع غري العادل 

للخسائر املمنهجة، والتي تتحّملها اليوم الفئات األكث ضعًفا.

تشّدد » هيئة اإلرشاف املستقلة« عىل رضورة انخراط املجتمع املدين بشكٍل 
إىل  تدعو  كام   ،»)3RF( اإلعامر  وإعادة  والتعايف  اإلصالح  »إطار  ضمن  أكرب 
السحب  إنفاق مخّصصات »حقوق  آلية  املجتمع املدين يف  إرشاك منظامت 
الخاّصة للبنان )SDR(« املنوي الحصول عليها. ومن هذا املنطلق، تربز أهمّية 
تسمح  آلية  مع  بالتوازي  وشّفافة،  مدروسة  معايري  وفق  املخّصصات  تلك  إنفاق 

للمجتمع املدين بتقييم ومراقبة عملّية استخدام هذه األموال.

للتأّكد  التزامها رقابة ومراجعة مستقّلة  وإذ تؤّكد »هيئة اإلرشاف املستقلة« 
السيايس،  التأييد  مزيٍد من  تناشد حشد   ،)3RF( اإلطار  آليات  من حسن سري 
نيابًة عن الحكومة اللبنانية، وذلك لتفعيل اإلطار وتنفيذ اإلصالحات الحيوّية، 
ما من شأنه أن يطلق العنان ملسار الدعم املنشود من قبل املجتمع اللبناين 

بأكمله.

###
عن »كلنا إرادة«:

»كلنا إرادة« هي منظمة ملتزمة باإلصالح السيايس يف لبنان، تعمل عىل تحديد أسس دولة حديثة ومستدامة 

وعادلة، وعىل توحيد الجهات الفاعلة املحلية والدولية حول هذه الرؤية إليجاد الزخم املطلوب لتحقيق التغيري. 

تجمع املنظمة بني الخربة الواسعة يف مجال السياسات، مع مشاركة املجتمع املدين واعتامد أدوات املنارصة 

لنرش الوعي حول القضايا العاّمة تزامنًا مع العمل عىل حّلها. متويل »كلنا إرادة« لبناين بحت يأيت من مواطنني 

لبنانيني، مقيمني ومغرتبني، يسعون إلحداث تغيري إيجايب يف وطنهم. نظام املنظمة الداخيل يحّتم اتخاذ 

القرارات بشكل جامعّي ويتضّمن قواعد صارمة لتجّنب أي تضارب يف املصالح: يتعّهد أعضاء مجلس االدارة 

بعدم الرتّشح إىل االنتخابات وعدم املشاركة يف املناقصات العاّمة.

ة: ة لتعزيز الشفافيَّ ة اللبنانيَّ عن  الجمعيَّ

ة لتعزيز  ة اللبنانيَّ منذ تأسيسها يف عام١999 يف محاولة للحد من الفساد من خالل املجتمع املدين، تدعو الجمعيَّ

ة إىل اإلصالح من خالل الرتكيز عىل التحسني املنهجي وبناء تحالفات مع أصحاب املصلحة اآلخرين  الشفافيَّ

يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك الحكومة، الربملانيني، القطاع الخاص، املؤسسات اإلعالمية، املجتمع الدويل 

ة إىل جميع الوسائل املناسبة ملكافحة الفساد، وتحسني نوعية الحياة،  وهيئات املجتمع املدين. تلجأ الجمعيَّ

وتشجيع هيئات املجتمع املدين عىل اتخاذ تدابري نحو الشفافية واملساءلة.

عن مهارات:

مؤسسة مهارات، هي منظمة غري حكومية مقرها بريوت، تعمل كمحفز للمدافعة والنهوض يف تطوير مجتمعات 

دميقراطية تسودها مبادئ حرية التعبري، الوصول للمعلومات، واحرتام حقوق االنسان. تلتزم مؤسسة مهارات 

بتطبيق مهمتها القامئة عىل تطوير الظروف االجتامعية والسياسية لتعزيز حرية التعبري والوصول اىل املعلومات 

افريقيا ومتكينه  االوسط وشامل  الرشق  ومنطقة  لبنان  متقدم يف  االنرتنت وخارجها، وإرشاك مجتمع  عرب 

باملهارات واملعرفة الالزمة لصنع التغيري.


