النص الكامل للورقة الفرنسية:
مشروع برنامج للحكومة الجديدة
أّو ً
ال -جائحة كوفيد 19-والوضع اإلنساني
ستجعل الحكومة اللبنانية من مكافحة هذه الجائحة أولويًة بالنسبة إليها:
 -1إعداد خطة ملكافحة الجائحة ونشرها ،على أن تتضمن دعما ً لألشخاص
األكثر هشاشة.
 -2تعزيز الحماية االجتماعية لصالح الشعب.
ثانيا ً -تبعات انفجار الرابع من آب و إعادة إعمار بيروت
ستعمل الحكومة اللبنانية على األصعدة التالية:املساعدة اإلنسانية الدولية
تسهيل عملية وضع املساعدات املقدمة من األسرة الدولية موضع التنفيذ
بطريقة عاجلة ،وشفافة وفعالة ،علما ً بأن األمم املتحدة تقوم بتنسيق هذه
املساعدات ،وذلك بموجب ما خلص إليه مؤتمر دعم بيروت واللبنانيني في
التاسع من شهر آب .ويتم ذلك بالتعاون تعاونا ً تاما ً مع األمم املتحدة ،وعلى
وجه الخصوص ،بواسطة مشاركة املعلومات وتقييم اإلحتياجات.
حوكمة املساعدة الدولية
سيتم وضع حوكمة محددة موضع التنفيذ من أجل أن يتم إيصال املساعدة
الدولية املقّدمة على الصعيد اإلنساني وفي سياق االستجابة النفجار بيروت،
كما تلك املخصصة لدعم اإلصالحات البنيوية ،إلى الشعب بطريقة شفافة
وقابلة للتعقب برعاية األمم املتحدة.
بداية إعادة اإلعمار على أساس توصيات التقرير الذي أعّده البنك الدولي
بالتعاون مع االتحاد األوروبي واألمم املتحدة )التقييم السريع لألضرار
واالحتياجات في بيروت(
إعادة تأهيل مرفأ بيروت
-إطالق استدراج عروض بسرعة وفقا ً إلجراءات محايدة.

إعادة تأهيل مرفأ بيروت
إطالق استدراج عروض بسرعة وفقا ً إلجراءات محايدة.التحقيق املحايد :إجراء تحقيق محايد ومستقّل يتيح تبيان الحقيقة كاملة في
ما يتعلق بأسباب االنفجار ،بمساندة من شركاء لبنان الدوليني في مجالي
التعاون والخبرات ،وذلك في إطار مهل زمنية معقولة.
ثالثا ً -اإلصالحات
ستجري الحكومة تباد ًال منتظما ً لوجهات النظر مع املجتمع املدني في ما
يتعلق ببرنامجها وباإلصالحات التي يتضمنها.
استئناف فوري للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.املوافقة السريعة على التدابير الوقائية التي طلبها صندوق النقد الدولي،بما في ذلك القانون املتعلق بالكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات
مصرف لبنان )عن طريق املباشرة فورا ً في التدقيق املصرفي الذي تم تكليف
شركة أوليفر وايمان به(.
لهذه الغاية ،سيتم اعتماد ونشر جدول زمني للعمل في ما يخص املفاوضات
مع صندوق النقد الدولي وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ً) .راجع أدناه(
 -1قطاع الكهرباء
التدابير املطلوب اتخاذها فورا ً )في مهلة شهر(
تعيني املسؤولني في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في إطار القانون 2002/462من دون تعديالت ،مع تزويد هذه الهيئة باإلمكانيات الفعلية
ملمارسة عملها
إطالق استدراجات عروض في ما يتعلق بمعامل توليد الكهرباء بواسطة
الغاز ،التي تُعتبر ذات أولوية لتقليص االستعانة باملوّلدات.
التخلي عن مشروع معمل سلعاتا بصيغته الحالية.
التدابير املطلوب اتخاذها في أجل قصير للغاية )في مهلة ثالثة أشهر(
اإلعالن عن جدول زمني لرفع التعرفة بطريقة تدريجية ،على أن يطال ذلكأو ً
ال املستهلكني األكثر اقتدارا ً من الناحية املادية.

أو ً
ال املستهلكني األكثر اقتدارا ً من الناحية املادية.
 -2الرقابة املنظّمة لتحويل الرساميل
التدابير املطلوب اتخاذها فورا ً )في مهلة شهر(
• على البرملان إنجاز مشروع قانون حول الكابيتال كونترول واعتماده ،على
أن يتم تطبيقه فورا ً وعلى مدى أربع سنوات ،وأن يحظى بموافقة مختلف
أقسام صندوق النقد الدولي.
 -3حوكمة ،وتنظيم قضائي ومالي
التدابير املطلوب اتخاذها فورا ً )في مهلة شهر(
• عقد اجتماع ثاٍن ملجموعة املتابعة املحلية ملؤتمر سيدر و إطالق موقع
إلكتروني مخصص ملتابعة املؤتمر بكل أجزائه )مكونات املشاريع والتمويل
واإلصالحات( ،وفقا ً ملا ورد في اإلطار املرجعي الخاص بمتابعة سيدر.
• اإلطالق الفعلي للتدقيق الكامل في حسابات مصرف لبنان.
• إنجاز التعيينات القضائية )قضاة مجلس القضاء األعلى( واملالية )أعضاء
هيئة املراقبة على األسواق املالية( والقطاعية )الهيئات الناظمة لقطاعات
الكهرباء واالتصاالت والطيران املدني( ،وذلك وفقا ً ملعايير شفافة تعتمد على
الكفاءة.
• موافقة البرملان على اقتراح قانون حول استقاللية القضاء.
• إطالق دراسة حول اإلدارة العامة من قبل مؤسسة دولية مستقلة )البنك
الدولي أو منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( مع مكتب متخصص.
 -4مكافحة الفساد والتهريب
التدابير املطلوب اتخاذها فورا ً )في مهلة شهر(
• تعيني أعضاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ومنحها القدرات الضرورية
للقيام باملهمات املنوطة بها واإلطالق الفعلي ألعمالها.
• إطالق مسار االنضمام إلى معاهدة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
لعام  1997حول مكافحة الفساد في العالم.
• التطبيق الفوري لإلصالحات الجمركية.
التدابير املطلوب اتخاذها على املدى القصير للغاية )في مهلة ثالثة أشهر(

• التطبيق الفوري لإلصالحات الجمركية.
التدابير املطلوب اتخاذها على املدى القصير للغاية )في مهلة ثالثة أشهر(
• إنشاء بوابات رقابة وتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس وفي مطار
بيروت ،وأيضا ً في نقاط املرور األخرى على الحدود وتخفيف املعامالت ،وفقا ً
للمهل املتبعة في اإلدارة.
 -5إصالح الشراء العام
التدابير املطلوب اتخاذها فورا ً )في مهلة شهر(
• سيقوم البرملان بإعداد واعتماد وتطبيق مشروع قانون حول إصالح الشراء
العام.
• ستمنح الحكومة للمجلس األعلى للخصخصة والشراكة بني القطاعني العام
والخاص )) HC4Pالقدرات البشرية واملالية الالزمة للقيام بمهامه.
 -6املالية العامة
• إعداد والتصويت على مشروع قانون تصحيحي للمالية ،يبّني بشكل صادق
وضع الحسابات للسنة  2020وذلك في غضون شهٍر.
• إعداد واعتماد ميزانية متجانسة لسنة ) 2021قبل نهاية عام .(2020
رابعا ً-االنتخابات
• ستحرص الحكومة على تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في مهلة سنة
كحد أقصى.
• سيتم إصالح القانون االنتخابي مع ضّم املجتمع املدني بشكل كامل ،ما
يسمح للبرملان بأن يكون أكثر تمثي ً
ال لتطلعات املجتمع املدني.

