
٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١

بيان مشترك
 صادر عن هيئة اإلشراف الُمستقلة

 إلطار اإلصالح، والتعافي، وإعادة
اإلعمار

١. فــي ســياق إطــار اإلصــالح، والتعافــي، وإعــادة اإلعمــار 3RF الــذي 
أنشــأه المجتمــع الدولــي بهــدف دعــم لبنــان بعــد إنفجــار بيــروت، وبعــد 
شــهرٍ واحــٍد علــى االجتمــاع الّثانــي للمجموعــة االستشــارية، أّكــدت عــّدة 
باإلصالحــات  النهــوض  فــي  الّلبنانييــن  المســؤولين  جدّيــة  عــدم  أحــداث 

وتعزيز الشفافّية. 
  

٢. يُحّمــل أعضــاء هيئــة اإلشــراف الُمســتقلة المســؤولين الرســميين 
مســؤولية التأخيــر فــي تشــكيل الحكومــة، ومــا يترّتــب علــى ذلــك مــن عدم 
تحمــل المســؤولية فــي أداء المهــام التــي تقــع ضمــن نطاقهــا فــي ظــل 
الوطنيــة  الهيئــة  ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن  البلــد.  فــي  الحاصــل  االنهيــار 
لمكافحــة الفســاد؛ اذ لــم تجتمــع حكومــة تصريــف االعمــال بعــد للوفــاء 
بااللتــزام القانونــي المترتــب عليهــا لناحيــة تعييــن اعضــاء الهيئــة الــذي كان 
اإلشــراف  هيئــة  وتجــدد   .٢٠٢٠ ســبتمبر   / أيلــول   ١٤ فــي  عــام  منــذ  متوجبــا 
الُمســتقلة دعوتهــا إلــى تشــكيل حكومــة ذات مؤهــالت كافيــة، قــادرة علــى 
اســتعادة ســيادة القانــون، اذ أّن حالــة الجمــود الحكومــي تزيــد مــن تفاقــم 

الضرر الواقع اصال.    

٣. ان تكلفــة تقاعــس الحكومــة أدى الــى تفاقــم االزمــات الــذي قــدر 
البنك الدولي إطارها الزمني للتعافي بمّدة ١٩ عاًما، كما أدت الى تضاعف 
معّدل البطالة بثالث مّرات بدًءا من العام ٢٠١٨ بنسبة ٤٠٪، وفقدان القدرة 
ــى لألجــور إلــى  الشــرائية بنســبة ٨٨٪ فــي العــام ٢٠١٨، وانخفــاض الحــد األدن
تســعة أضعــاف. ممــا يتعّيــن علــى اي حكومــة ستتشــكل مســؤولية إقــرار 
ميزانيــة تتضمــن خطــة ماليــة كليــة شــاملة تعمــل علــى اســتقرار االقتصــاد 

ووضعه على مسار التعافي.  

اإلشــراف  هيئــة  تدعــو  بهــا،  الُملتــزم  االصالحــات  مســتوى  علــى   .٤
تنفيــذ  إلــى  اللبنانيــة  والحكومــة  النــواب  مجلــس  المســتقلة 
االصالحات والقوانين المطلوبة إلطالق عجلة المساعدات الضرورية.  
إن قانــون المشــتريات العامــة رقــم ٢٠٢١/٢٢٤ هــو قانــون حديــث كان موضــع 
لتطويــر  الالزمــة  البنيويــة  اإلصالحــات  أهــم  مــن  أنــه  الــى  نظــرا  اهتمــام 
الحوكمــة الماليــة، وتعزيــز الشــفافية، ومكافحــة الفســاد. ان ٤ مــواد مــن 
هــذا القانــون قــد تــم الطعــن بهــا امــام المجلــس الدســتوري وهــي تتعلــق 
المشــتريات  ســلطة  رئيــس  تعييــن  والعائــدات،  الشــكاوى  بالتدريــب، 
والهيئــات  العامــة  المشــتريات  هيئــات  أعضــاء  تعييــن  وآليــة  العامــة، 
المرجعيــة. فــي حــال تــم قبــول الطعــن مــن المجلــس الدســتوري - كمــا 
الموظفيــن  مــن  االولــى  الفئــة  تعيينــات  قضيــة  فــي  ســابقا  حصــل 
العمومييــن - وتحديــدا فــي المــواد المتعلقــة بــدورة حوكمــة الشــراء العــام، 
فــان المجلــس النيابــي مطالــب فــورا بمراجعــة القانــون وادخــال المــواد 
الالزمــة التــي تحصــن عــدم تشــويه اي مــن االصالحــات االساســية التــي قــد 

االشــراف  هيئــة  ان  تطبيقــه.  تؤخــر  او  للتطبيــق،  قابــل  غيــر  تجعلــه 
المستقلة تدين اية محاوالت العاقة تطوير القوانين وتقدمها.

 
٥. علــى مســتوى تنفيــذ قانــون الوصــول إلــى المعلومــات، تنظــر هيئــة 
الوطنــي"  "المرصــد  مبــادرة  إلــى  بإيجابيــة  المســتقلة  اإلشــراف 
إلــى  الــوزراء والتــي تهــدف  الجديــدة التــي أطلقتهــا رئاســة مجلــس 
تعزيز الشفافية والوصول الى المعلومات. وبناًء على ذلك، تدعو هيئة 
بتعييــن موظفــي  المبــادرة  اســتكمال  إلــى  اللبنانيــة  الحكومــة  اإلشــراف 
المعلومــات فــي جميــع اإلدارات العامــة. وتدعــو الهيئــة إلــى تنفيــذ قانــون 
الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات (٢٠١٧/٢٨) بشــكٍل كامــٍل، وإلــى إدخــال 
التعديــالت الالزمــة ســواء فــي المرســوم أو القانــون للحــد مــن اســتثناءات 
حجــب المعلومــات عنــد مراجعتهــا لطلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
هيئــة  وتطالــب  العامــة".  المصلحــة  مقابــل  "الضــرر  مبــدأ  تطبيــق  عبــر 
التلقائــي  النشــر  بتطبيــق  البــدء  العامــة  اإلدارات  المســتقلة  اإلشــراف 
للمعلومــات. علــى الرغــم مــن الدعــوات العلنيــة التــي حّثــت وزارة الطاقــة 
والميــاه علــى نشــر العقــد المبــرم بيــن لبنــان والعــراق الســتيراد الوقــود 
لمؤسســة كهربــاء لبنــان، واآلليــة المعتمــدة لذلــك، إضافــة إلــى وثائــق 
المناقصــات التــي أدت إلــى فــوز شــركة إينــوك“ ENOC“ بعقــد المقايضــة 
العراقيــة، لــم تســتجب وزارة الطاقــة والميــاه لتلــك الدعــوات. إن تنفيــذ 
القانون رقم (٢٠٠٢/٤٦٢) أصبح يشكل أهمية بالغة بدًءا بإنشاء هيئة ناظمة 
تتيــح  أن  الخطــوة  للكهربــاء، وتحديــد طريقــة عملهــا. ومــن شــأن هــذه 
وضــع  عــن  المســؤولة  الوحيــدة  الجهــة  هــي  التــي  اللبنانيــة،  للدولــة 
السياســات واألنظمــة الالزمــة المتعلقــة بقطــاع الطاقــة، أن تضطلــع 

بدورٍ أكثر فعالية في تأمين هذا الحق. 
 

٦. لقــد تــّم اطــالق منحــة B٥، وهــي حجــر اســاس فــي اطــار خطــة اإلصــالح، 
والتعافــي، وإعــادة اإلعمــار 3RF، بقيمــة ٢٥ مليــون دوالر أمريكــي وســتتولى 
"كفــاالت" ادارتهــا. وتتطلــع هيئــة اإلشــراف المســتقلة الــى دور اســتباقي 
لهــا لضمــان الشــفافية، واإلنصــاف، والمســاءلة فــي تخصيــص مــوارد هــذا 

البرنامج.   

المدنــي  المجتمــع  بإشــراك  المســتقلة  اإلشــراف  هيئــة  تطالــب   .٧
بفعاليــة فــي حلقــات اتخــاذ القــرار بشــأن إنفــاق مخصصــات حقــوق 
الســحب الخاصــة القادمــة إلــى لبنــان، نظرًا لعدم توّفــر رؤية وطنية تحدد 
اإلنفــاق االســتراتيجي لألمــوال. ان تحقيــق مزيــد مــن الشــفافية فــي مــا 
يتعلــق باإلنفــاق يتطلــب ايجــاد آليــات مناســبة تتيــح للمجتمــع المدنــي أن 

يؤثر على قرارات استخدام األموال ورصد انفاقها.
 

٨. وفــي مــا يخــص المشــروع الطــارئ لدعــم شــبكة األمــان االجتماعــي 
(ESSN)، ترّحب هيئة اإلشراف المستقلة بالتصريح الذي طال انتظاره من 
قبــل وزارة الماليــة لصــرف مدفوعــات المســاعدة النقديــة بالــدوالر. وتحــذر 
الهيئــة مــن تكلفــة تأخيــر البرلمــان فــي الوفــاء بالشــروط المتبقيــة للصــرف 
الفعلــي للمدفوعــات فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة المتدهــورة، وتحــّذر 

من عدم استخدام المعايير الفضلى الختيار المستفيدين.

٩. تشــكل االنتخابــات البرلمانيــة أســاس التحــول الديمقراطــي الــذي 
يتطلــع إليــه المواطنــون اللبنانيــون، وينبغــي علــى األطــراف السياســية 
عمليــة  تكــون  وان  وقتهــا  فــي  االنتخابــات  اجــراء  تضمــن  أن  الفاعلــة 
اعتقــاد  المســتقلة  اإلشــراف  هيئــة  لــدى  وشــاملة.  شــفافة  االنتخابــات 

راســخ أنــه ينبغــي تكليــف هيئــة مســتقلة إلدارة االنتخابــات، ســواء كانــت 
تشــريعية أو بلديــة. ولكــن بمــا أن قوانيــن االنتخابــات الحاليــة ال تنــّص علــى 
ذلــك، وتفــوض اإلشــراف علــى االنتخابــات لهيئــة مشــرفة، تطالــب هيئــة 
جديــدة  إشــراف  هيئــة  بتشــكيل  ملّحــة  بصــورة  المســتقلة  االشــراف 
لالنتخابــات المقبلــة وفقــًا للقانــون رقــم (٢٠١٨/٤٤)، وذلــك قبــل تشــرين األول 

/ أكتوبر ٢٠٢١ من خالل عملية شفافة ونزيهة.

١٠. تشــيد هيئــة اإلشــراف المســتقلة بجهــود القاضــي طــارق البيطــار 
فــي الســعي إلــى تحقيــق العدالــة في قضية انفجار مرفــأ بيروت. وتدعو 
الهيئــة البرلمــان اللبنانــي ومجلــس الدفــاع األعلــى، والــوزارات المعنيــة، إلــى 
احتــرام اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة ورفــع الحصانــات فــوًرا عــن األفــراد 

المعنيين.

١١. تجــدد هيئــة اإلشــراف المســتقلة التأكيــد علــى الحاجــة الملحــة إلــى 
اللبنانــي  الشــعب  ثقــة  اكتســاب  علــى  قــادرة  حكومــة  تشــكيل 

والمجتمع الدولي في إدارة األزمات العديدة وحلها.



١. فــي ســياق إطــار اإلصــالح، والتعافــي، وإعــادة اإلعمــار 3RF الــذي 
أنشــأه المجتمــع الدولــي بهــدف دعــم لبنــان بعــد إنفجــار بيــروت، وبعــد 
شــهرٍ واحــٍد علــى االجتمــاع الّثانــي للمجموعــة االستشــارية، أّكــدت عــّدة 
باإلصالحــات  النهــوض  فــي  الّلبنانييــن  المســؤولين  جدّيــة  عــدم  أحــداث 

وتعزيز الشفافّية. 
  

٢. يُحّمــل أعضــاء هيئــة اإلشــراف الُمســتقلة المســؤولين الرســميين 
مســؤولية التأخيــر فــي تشــكيل الحكومــة، ومــا يترّتــب علــى ذلــك مــن عدم 
تحمــل المســؤولية فــي أداء المهــام التــي تقــع ضمــن نطاقهــا فــي ظــل 
الوطنيــة  الهيئــة  ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن  البلــد.  فــي  الحاصــل  االنهيــار 
لمكافحــة الفســاد؛ اذ لــم تجتمــع حكومــة تصريــف االعمــال بعــد للوفــاء 
بااللتــزام القانونــي المترتــب عليهــا لناحيــة تعييــن اعضــاء الهيئــة الــذي كان 
اإلشــراف  هيئــة  وتجــدد   .٢٠٢٠ ســبتمبر   / أيلــول   ١٤ فــي  عــام  منــذ  متوجبــا 
الُمســتقلة دعوتهــا إلــى تشــكيل حكومــة ذات مؤهــالت كافيــة، قــادرة علــى 
اســتعادة ســيادة القانــون، اذ أّن حالــة الجمــود الحكومــي تزيــد مــن تفاقــم 

الضرر الواقع اصال.    

٣. ان تكلفــة تقاعــس الحكومــة أدى الــى تفاقــم االزمــات الــذي قــدر 
البنك الدولي إطارها الزمني للتعافي بمّدة ١٩ عاًما، كما أدت الى تضاعف 
معّدل البطالة بثالث مّرات بدًءا من العام ٢٠١٨ بنسبة ٤٠٪، وفقدان القدرة 
ــى لألجــور إلــى  الشــرائية بنســبة ٨٨٪ فــي العــام ٢٠١٨، وانخفــاض الحــد األدن
تســعة أضعــاف. ممــا يتعّيــن علــى اي حكومــة ستتشــكل مســؤولية إقــرار 
ميزانيــة تتضمــن خطــة ماليــة كليــة شــاملة تعمــل علــى اســتقرار االقتصــاد 

ووضعه على مسار التعافي.  

اإلشــراف  هيئــة  تدعــو  بهــا،  الُملتــزم  االصالحــات  مســتوى  علــى   .٤
تنفيــذ  إلــى  اللبنانيــة  والحكومــة  النــواب  مجلــس  المســتقلة 
االصالحات والقوانين المطلوبة إلطالق عجلة المساعدات الضرورية.  
إن قانــون المشــتريات العامــة رقــم ٢٠٢١/٢٢٤ هــو قانــون حديــث كان موضــع 
لتطويــر  الالزمــة  البنيويــة  اإلصالحــات  أهــم  مــن  أنــه  الــى  نظــرا  اهتمــام 
الحوكمــة الماليــة، وتعزيــز الشــفافية، ومكافحــة الفســاد. ان ٤ مــواد مــن 
هــذا القانــون قــد تــم الطعــن بهــا امــام المجلــس الدســتوري وهــي تتعلــق 
المشــتريات  ســلطة  رئيــس  تعييــن  والعائــدات،  الشــكاوى  بالتدريــب، 
والهيئــات  العامــة  المشــتريات  هيئــات  أعضــاء  تعييــن  وآليــة  العامــة، 
المرجعيــة. فــي حــال تــم قبــول الطعــن مــن المجلــس الدســتوري - كمــا 
الموظفيــن  مــن  االولــى  الفئــة  تعيينــات  قضيــة  فــي  ســابقا  حصــل 
العمومييــن - وتحديــدا فــي المــواد المتعلقــة بــدورة حوكمــة الشــراء العــام، 
فــان المجلــس النيابــي مطالــب فــورا بمراجعــة القانــون وادخــال المــواد 
الالزمــة التــي تحصــن عــدم تشــويه اي مــن االصالحــات االساســية التــي قــد 

االشــراف  هيئــة  ان  تطبيقــه.  تؤخــر  او  للتطبيــق،  قابــل  غيــر  تجعلــه 
المستقلة تدين اية محاوالت العاقة تطوير القوانين وتقدمها.

 
٥. علــى مســتوى تنفيــذ قانــون الوصــول إلــى المعلومــات، تنظــر هيئــة 
الوطنــي"  "المرصــد  مبــادرة  إلــى  بإيجابيــة  المســتقلة  اإلشــراف 
إلــى  الــوزراء والتــي تهــدف  الجديــدة التــي أطلقتهــا رئاســة مجلــس 
تعزيز الشفافية والوصول الى المعلومات. وبناًء على ذلك، تدعو هيئة 
بتعييــن موظفــي  المبــادرة  اســتكمال  إلــى  اللبنانيــة  الحكومــة  اإلشــراف 
المعلومــات فــي جميــع اإلدارات العامــة. وتدعــو الهيئــة إلــى تنفيــذ قانــون 
الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات (٢٠١٧/٢٨) بشــكٍل كامــٍل، وإلــى إدخــال 
التعديــالت الالزمــة ســواء فــي المرســوم أو القانــون للحــد مــن اســتثناءات 
حجــب المعلومــات عنــد مراجعتهــا لطلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
هيئــة  وتطالــب  العامــة".  المصلحــة  مقابــل  "الضــرر  مبــدأ  تطبيــق  عبــر 
التلقائــي  النشــر  بتطبيــق  البــدء  العامــة  اإلدارات  المســتقلة  اإلشــراف 
للمعلومــات. علــى الرغــم مــن الدعــوات العلنيــة التــي حّثــت وزارة الطاقــة 
والميــاه علــى نشــر العقــد المبــرم بيــن لبنــان والعــراق الســتيراد الوقــود 
لمؤسســة كهربــاء لبنــان، واآلليــة المعتمــدة لذلــك، إضافــة إلــى وثائــق 
المناقصــات التــي أدت إلــى فــوز شــركة إينــوك“ ENOC“ بعقــد المقايضــة 
العراقيــة، لــم تســتجب وزارة الطاقــة والميــاه لتلــك الدعــوات. إن تنفيــذ 
القانون رقم (٢٠٠٢/٤٦٢) أصبح يشكل أهمية بالغة بدًءا بإنشاء هيئة ناظمة 
تتيــح  أن  الخطــوة  للكهربــاء، وتحديــد طريقــة عملهــا. ومــن شــأن هــذه 
وضــع  عــن  المســؤولة  الوحيــدة  الجهــة  هــي  التــي  اللبنانيــة،  للدولــة 
السياســات واألنظمــة الالزمــة المتعلقــة بقطــاع الطاقــة، أن تضطلــع 

بدورٍ أكثر فعالية في تأمين هذا الحق. 
 

٦. لقــد تــّم اطــالق منحــة B٥، وهــي حجــر اســاس فــي اطــار خطــة اإلصــالح، 
والتعافــي، وإعــادة اإلعمــار 3RF، بقيمــة ٢٥ مليــون دوالر أمريكــي وســتتولى 
"كفــاالت" ادارتهــا. وتتطلــع هيئــة اإلشــراف المســتقلة الــى دور اســتباقي 
لهــا لضمــان الشــفافية، واإلنصــاف، والمســاءلة فــي تخصيــص مــوارد هــذا 

البرنامج.   

المدنــي  المجتمــع  بإشــراك  المســتقلة  اإلشــراف  هيئــة  تطالــب   .٧
بفعاليــة فــي حلقــات اتخــاذ القــرار بشــأن إنفــاق مخصصــات حقــوق 
الســحب الخاصــة القادمــة إلــى لبنــان، نظرًا لعدم توّفــر رؤية وطنية تحدد 
اإلنفــاق االســتراتيجي لألمــوال. ان تحقيــق مزيــد مــن الشــفافية فــي مــا 
يتعلــق باإلنفــاق يتطلــب ايجــاد آليــات مناســبة تتيــح للمجتمــع المدنــي أن 

يؤثر على قرارات استخدام األموال ورصد انفاقها.
 

٨. وفــي مــا يخــص المشــروع الطــارئ لدعــم شــبكة األمــان االجتماعــي 
(ESSN)، ترّحب هيئة اإلشراف المستقلة بالتصريح الذي طال انتظاره من 
قبــل وزارة الماليــة لصــرف مدفوعــات المســاعدة النقديــة بالــدوالر. وتحــذر 
الهيئــة مــن تكلفــة تأخيــر البرلمــان فــي الوفــاء بالشــروط المتبقيــة للصــرف 
الفعلــي للمدفوعــات فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة المتدهــورة، وتحــّذر 

من عدم استخدام المعايير الفضلى الختيار المستفيدين.

٩. تشــكل االنتخابــات البرلمانيــة أســاس التحــول الديمقراطــي الــذي 
يتطلــع إليــه المواطنــون اللبنانيــون، وينبغــي علــى األطــراف السياســية 
عمليــة  تكــون  وان  وقتهــا  فــي  االنتخابــات  اجــراء  تضمــن  أن  الفاعلــة 
اعتقــاد  المســتقلة  اإلشــراف  هيئــة  لــدى  وشــاملة.  شــفافة  االنتخابــات 

راســخ أنــه ينبغــي تكليــف هيئــة مســتقلة إلدارة االنتخابــات، ســواء كانــت 
تشــريعية أو بلديــة. ولكــن بمــا أن قوانيــن االنتخابــات الحاليــة ال تنــّص علــى 
ذلــك، وتفــوض اإلشــراف علــى االنتخابــات لهيئــة مشــرفة، تطالــب هيئــة 
جديــدة  إشــراف  هيئــة  بتشــكيل  ملّحــة  بصــورة  المســتقلة  االشــراف 
لالنتخابــات المقبلــة وفقــًا للقانــون رقــم (٢٠١٨/٤٤)، وذلــك قبــل تشــرين األول 

/ أكتوبر ٢٠٢١ من خالل عملية شفافة ونزيهة.

١٠. تشــيد هيئــة اإلشــراف المســتقلة بجهــود القاضــي طــارق البيطــار 
فــي الســعي إلــى تحقيــق العدالــة في قضية انفجار مرفــأ بيروت. وتدعو 
الهيئــة البرلمــان اللبنانــي ومجلــس الدفــاع األعلــى، والــوزارات المعنيــة، إلــى 
احتــرام اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة ورفــع الحصانــات فــوًرا عــن األفــراد 

المعنيين.

١١. تجــدد هيئــة اإلشــراف المســتقلة التأكيــد علــى الحاجــة الملحــة إلــى 
اللبنانــي  الشــعب  ثقــة  اكتســاب  علــى  قــادرة  حكومــة  تشــكيل 

والمجتمع الدولي في إدارة األزمات العديدة وحلها.



١. فــي ســياق إطــار اإلصــالح، والتعافــي، وإعــادة اإلعمــار 3RF الــذي 
أنشــأه المجتمــع الدولــي بهــدف دعــم لبنــان بعــد إنفجــار بيــروت، وبعــد 
شــهرٍ واحــٍد علــى االجتمــاع الّثانــي للمجموعــة االستشــارية، أّكــدت عــّدة 
باإلصالحــات  النهــوض  فــي  الّلبنانييــن  المســؤولين  جدّيــة  عــدم  أحــداث 

وتعزيز الشفافّية. 
  

٢. يُحّمــل أعضــاء هيئــة اإلشــراف الُمســتقلة المســؤولين الرســميين 
مســؤولية التأخيــر فــي تشــكيل الحكومــة، ومــا يترّتــب علــى ذلــك مــن عدم 
تحمــل المســؤولية فــي أداء المهــام التــي تقــع ضمــن نطاقهــا فــي ظــل 
الوطنيــة  الهيئــة  ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن  البلــد.  فــي  الحاصــل  االنهيــار 
لمكافحــة الفســاد؛ اذ لــم تجتمــع حكومــة تصريــف االعمــال بعــد للوفــاء 
بااللتــزام القانونــي المترتــب عليهــا لناحيــة تعييــن اعضــاء الهيئــة الــذي كان 
اإلشــراف  هيئــة  وتجــدد   .٢٠٢٠ ســبتمبر   / أيلــول   ١٤ فــي  عــام  منــذ  متوجبــا 
الُمســتقلة دعوتهــا إلــى تشــكيل حكومــة ذات مؤهــالت كافيــة، قــادرة علــى 
اســتعادة ســيادة القانــون، اذ أّن حالــة الجمــود الحكومــي تزيــد مــن تفاقــم 

الضرر الواقع اصال.    

٣. ان تكلفــة تقاعــس الحكومــة أدى الــى تفاقــم االزمــات الــذي قــدر 
البنك الدولي إطارها الزمني للتعافي بمّدة ١٩ عاًما، كما أدت الى تضاعف 
معّدل البطالة بثالث مّرات بدًءا من العام ٢٠١٨ بنسبة ٤٠٪، وفقدان القدرة 
ــى لألجــور إلــى  الشــرائية بنســبة ٨٨٪ فــي العــام ٢٠١٨، وانخفــاض الحــد األدن
تســعة أضعــاف. ممــا يتعّيــن علــى اي حكومــة ستتشــكل مســؤولية إقــرار 
ميزانيــة تتضمــن خطــة ماليــة كليــة شــاملة تعمــل علــى اســتقرار االقتصــاد 

ووضعه على مسار التعافي.  

اإلشــراف  هيئــة  تدعــو  بهــا،  الُملتــزم  االصالحــات  مســتوى  علــى   .٤
تنفيــذ  إلــى  اللبنانيــة  والحكومــة  النــواب  مجلــس  المســتقلة 
االصالحات والقوانين المطلوبة إلطالق عجلة المساعدات الضرورية.  
إن قانــون المشــتريات العامــة رقــم ٢٠٢١/٢٢٤ هــو قانــون حديــث كان موضــع 
لتطويــر  الالزمــة  البنيويــة  اإلصالحــات  أهــم  مــن  أنــه  الــى  نظــرا  اهتمــام 
الحوكمــة الماليــة، وتعزيــز الشــفافية، ومكافحــة الفســاد. ان ٤ مــواد مــن 
هــذا القانــون قــد تــم الطعــن بهــا امــام المجلــس الدســتوري وهــي تتعلــق 
المشــتريات  ســلطة  رئيــس  تعييــن  والعائــدات،  الشــكاوى  بالتدريــب، 
والهيئــات  العامــة  المشــتريات  هيئــات  أعضــاء  تعييــن  وآليــة  العامــة، 
المرجعيــة. فــي حــال تــم قبــول الطعــن مــن المجلــس الدســتوري - كمــا 
الموظفيــن  مــن  االولــى  الفئــة  تعيينــات  قضيــة  فــي  ســابقا  حصــل 
العمومييــن - وتحديــدا فــي المــواد المتعلقــة بــدورة حوكمــة الشــراء العــام، 
فــان المجلــس النيابــي مطالــب فــورا بمراجعــة القانــون وادخــال المــواد 
الالزمــة التــي تحصــن عــدم تشــويه اي مــن االصالحــات االساســية التــي قــد 

االشــراف  هيئــة  ان  تطبيقــه.  تؤخــر  او  للتطبيــق،  قابــل  غيــر  تجعلــه 
المستقلة تدين اية محاوالت العاقة تطوير القوانين وتقدمها.

 
٥. علــى مســتوى تنفيــذ قانــون الوصــول إلــى المعلومــات، تنظــر هيئــة 
الوطنــي"  "المرصــد  مبــادرة  إلــى  بإيجابيــة  المســتقلة  اإلشــراف 
إلــى  الــوزراء والتــي تهــدف  الجديــدة التــي أطلقتهــا رئاســة مجلــس 
تعزيز الشفافية والوصول الى المعلومات. وبناًء على ذلك، تدعو هيئة 
بتعييــن موظفــي  المبــادرة  اســتكمال  إلــى  اللبنانيــة  الحكومــة  اإلشــراف 
المعلومــات فــي جميــع اإلدارات العامــة. وتدعــو الهيئــة إلــى تنفيــذ قانــون 
الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات (٢٠١٧/٢٨) بشــكٍل كامــٍل، وإلــى إدخــال 
التعديــالت الالزمــة ســواء فــي المرســوم أو القانــون للحــد مــن اســتثناءات 
حجــب المعلومــات عنــد مراجعتهــا لطلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
هيئــة  وتطالــب  العامــة".  المصلحــة  مقابــل  "الضــرر  مبــدأ  تطبيــق  عبــر 
التلقائــي  النشــر  بتطبيــق  البــدء  العامــة  اإلدارات  المســتقلة  اإلشــراف 
للمعلومــات. علــى الرغــم مــن الدعــوات العلنيــة التــي حّثــت وزارة الطاقــة 
والميــاه علــى نشــر العقــد المبــرم بيــن لبنــان والعــراق الســتيراد الوقــود 
لمؤسســة كهربــاء لبنــان، واآلليــة المعتمــدة لذلــك، إضافــة إلــى وثائــق 
المناقصــات التــي أدت إلــى فــوز شــركة إينــوك“ ENOC“ بعقــد المقايضــة 
العراقيــة، لــم تســتجب وزارة الطاقــة والميــاه لتلــك الدعــوات. إن تنفيــذ 
القانون رقم (٢٠٠٢/٤٦٢) أصبح يشكل أهمية بالغة بدًءا بإنشاء هيئة ناظمة 
تتيــح  أن  الخطــوة  للكهربــاء، وتحديــد طريقــة عملهــا. ومــن شــأن هــذه 
وضــع  عــن  المســؤولة  الوحيــدة  الجهــة  هــي  التــي  اللبنانيــة،  للدولــة 
السياســات واألنظمــة الالزمــة المتعلقــة بقطــاع الطاقــة، أن تضطلــع 

بدورٍ أكثر فعالية في تأمين هذا الحق. 
 

٦. لقــد تــّم اطــالق منحــة B٥، وهــي حجــر اســاس فــي اطــار خطــة اإلصــالح، 
والتعافــي، وإعــادة اإلعمــار 3RF، بقيمــة ٢٥ مليــون دوالر أمريكــي وســتتولى 
"كفــاالت" ادارتهــا. وتتطلــع هيئــة اإلشــراف المســتقلة الــى دور اســتباقي 
لهــا لضمــان الشــفافية، واإلنصــاف، والمســاءلة فــي تخصيــص مــوارد هــذا 

البرنامج.   

المدنــي  المجتمــع  بإشــراك  المســتقلة  اإلشــراف  هيئــة  تطالــب   .٧
بفعاليــة فــي حلقــات اتخــاذ القــرار بشــأن إنفــاق مخصصــات حقــوق 
الســحب الخاصــة القادمــة إلــى لبنــان، نظرًا لعدم توّفــر رؤية وطنية تحدد 
اإلنفــاق االســتراتيجي لألمــوال. ان تحقيــق مزيــد مــن الشــفافية فــي مــا 
يتعلــق باإلنفــاق يتطلــب ايجــاد آليــات مناســبة تتيــح للمجتمــع المدنــي أن 

يؤثر على قرارات استخدام األموال ورصد انفاقها.
 

٨. وفــي مــا يخــص المشــروع الطــارئ لدعــم شــبكة األمــان االجتماعــي 
(ESSN)، ترّحب هيئة اإلشراف المستقلة بالتصريح الذي طال انتظاره من 
قبــل وزارة الماليــة لصــرف مدفوعــات المســاعدة النقديــة بالــدوالر. وتحــذر 
الهيئــة مــن تكلفــة تأخيــر البرلمــان فــي الوفــاء بالشــروط المتبقيــة للصــرف 
الفعلــي للمدفوعــات فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة المتدهــورة، وتحــّذر 

من عدم استخدام المعايير الفضلى الختيار المستفيدين.

٩. تشــكل االنتخابــات البرلمانيــة أســاس التحــول الديمقراطــي الــذي 
يتطلــع إليــه المواطنــون اللبنانيــون، وينبغــي علــى األطــراف السياســية 
عمليــة  تكــون  وان  وقتهــا  فــي  االنتخابــات  اجــراء  تضمــن  أن  الفاعلــة 
اعتقــاد  المســتقلة  اإلشــراف  هيئــة  لــدى  وشــاملة.  شــفافة  االنتخابــات 

راســخ أنــه ينبغــي تكليــف هيئــة مســتقلة إلدارة االنتخابــات، ســواء كانــت 
تشــريعية أو بلديــة. ولكــن بمــا أن قوانيــن االنتخابــات الحاليــة ال تنــّص علــى 
ذلــك، وتفــوض اإلشــراف علــى االنتخابــات لهيئــة مشــرفة، تطالــب هيئــة 
جديــدة  إشــراف  هيئــة  بتشــكيل  ملّحــة  بصــورة  المســتقلة  االشــراف 
لالنتخابــات المقبلــة وفقــًا للقانــون رقــم (٢٠١٨/٤٤)، وذلــك قبــل تشــرين األول 

/ أكتوبر ٢٠٢١ من خالل عملية شفافة ونزيهة.

١٠. تشــيد هيئــة اإلشــراف المســتقلة بجهــود القاضــي طــارق البيطــار 
فــي الســعي إلــى تحقيــق العدالــة في قضية انفجار مرفــأ بيروت. وتدعو 
الهيئــة البرلمــان اللبنانــي ومجلــس الدفــاع األعلــى، والــوزارات المعنيــة، إلــى 
احتــرام اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة ورفــع الحصانــات فــوًرا عــن األفــراد 

المعنيين.

١١. تجــدد هيئــة اإلشــراف المســتقلة التأكيــد علــى الحاجــة الملحــة إلــى 
اللبنانــي  الشــعب  ثقــة  اكتســاب  علــى  قــادرة  حكومــة  تشــكيل 

والمجتمع الدولي في إدارة األزمات العديدة وحلها.

عن ”كلنا إرادة“:
حديثــة  دولــة  أســس  تحديــد  عىــل  تعمــل  لبنــان،  يــف  الســيايس  باإلصالــح  ملتزمــة  منظمــة  هــي  إرادة“  ”كلنــا 
ومســتدامة وعادلــة، وعىــل توحيــد الجهــات الفاعلــة املحليــة والدوليــة حــول هــذه الرؤيــة إلــي جــاد الزخــم ام لطلــوب 
لتحقيــق التغيــري. تجمــع املنظمــة بنــي الخربــة الواســعة يــف مجــال السياســات، مــع مشــاركة املجتمــع املديــن 
ــا العامــة تزامنــا مــع العمــل عىــل حلهــا. متويــل ”كلنــا إرادة“  واعتامــد أدوات املنارصــة ّ لنــرش الوعــي حــول القضاي
لبنايــن بحــت يأتــي مــن مواطنيــن ّلبنانييــن، مقيميــن ومغرتبيــن، يســعون إلحــداث تغييــر إيجابــي فــي وطنهــم. نظــام 
المنظمــة الداخيــل يحتــم اتخــاذ ويتضمــن قواعــد صارمــة لتجنــب أي تضــارب فــي المصالــح: يتعهــد أعضــاء مجلــس 

اإلدارة القرارات بشكل جماعي بعدم الترشح إلى االنتخابات وعدم المشاركة في المناقصات العامة.

عن الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية:
منــذ تأسيســها فــي عــام1999 فــي محاولــة للحــد مــن الفســاد مــن خــالل المجتمــع المدنــي، تدعــو الجمعيــة إلــى 
اإلصالــح مــن خــالل التركيــز علــى التحســني المنهجــي وبنــاء تحالفــات مــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن الشــفافي فــي 
مكافحــة الفســاد، بمــا فــي ذلــك الحكومــة، البرلمانييــن، القطــاع الخــاص، المؤسســات اإلعالميــة، المجتمــع الدولــي 
وهيئــات المجتمــع المدنــي تلجــأ الجمعيــة إلــى جميــع الوســائل المناســبة لمكافحــة الفســاد، وتحســني نوعيــة الحيــاة 

وتشجيع هيئات المجتمع المدني على اتخاذ تدابير نحو الشفافية والمساءلة. 

عن مهارات:
ــر  ــوت، تعمــل كمحفــز للمدافعــة والنهــوض فــي تطوي ــة مقرهــا بري مؤسســة مهــارات، هــي منظمــة غــري حكومي
مجتمعــات دميقراطيــة تســودها مبــادئ حريــة التعبيــر، الوصــول للمعلومــات، واحرتــام حقــوق ااإلنســان. تلتــزم 
مؤسســة مهــارات بتطبيــق مهمتهــا القائمــة عىــل تطويــر الظــروف ااإلجتماعيــة والسياســية لتعزيــز حريــة التعبــري 
والوصــول الــى المعلومــات عبــر االنترنــت وخارجهــا، وإشــراك مجتمــع متقــدم فــي لبنــان ومنطقــة الشــرق االوســط 

وشامل افريقيا وتمكينه بالمهارات والمعرفة الالزمة لصنع التغير.

###


