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2022تشرین األول 19-18بیروت في 



ع واإللتزام بالمعاییر الدولیة في وضع اإلستعراض الوطني الطوعي، كان القطا2030منذ بدء لبنان مسار تنفیذ أجندة •
.  الخاص شریكاً اساسیاً في في ھذه العملیة

oة القطاع الخاص أقر مرسوم تشكیل اللجنة الوطنیة المعنیة بتحقیق اھداف التنمیة المستدامة بشكل رسمي ومؤسسي مشارك
. غرفة تجارة طرابلس والشمال وغرفة تجارة بیروت وجبل لبنان–من خالل ممثلین عنھ 

oخاص حول قدمت أمانة سر اللجنة الوطنیة، بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ورشة تدریب تعریفیة للقطاع ال
.  ومفاھیم وآلیات العمل للتحضیر لإلستعراض الوطني الطوعي2030أجندة 

o استعراض وطني طوعي خاص"أعطت رئاسة اللجنة القطاع الخاص من خالل ھذه المنظومة الحریة المطلقة لتحضیر
ي المنتدى من خالل فصل خاص ضمن التقریر، وتم تضمینھ كما ھو في التقریر األساسي للبنان الذي تم عرضھ ف" بھ

ھ وشمل تصورات القطاع الخاص والتحدیات التي تواجھ عملھ ومتطلبات. 2018السیاسي رفیع المستوى في نیویورك عام 
.  من الحكومة

oالخاص ومن جھة أخرى، ركز التقریر الوطني للحكومة في الفصل المتعلق بتمویل التنمیة على أھمیة إشراك القطاع
یة وعدم ترك أحد خلف اللبناني والمغترب في تمویل مشاریع التنمیة المناطقیة والقطاعیة والبنى التحتیة، بما یعزز التشارك

....الركب وتحقیق الشفافیة والمساءلة



دة، والتي لم وكان كل ذلك قبل حدوث األزمة المالیة والمصرفیة والنقدیة واالقتصادیة والمعیشیة المتسابكة والمعق•
التي غیرت مسار التنمیة المستدامة حول العالم، 19-زد علیھا جائحة كوفید. یحدث لھا مثیل في تاریخ لبنان الحدیث

وال .وأظھرت ھشاشة األنظمة السابقة، وأعادت النظر بدور القطاع الخاص ودور الحكومات في تقدیم الخدمات العامة
، باالضافة الى ننسى طبعاً كارئة إنفجار مرفأ بیروت وما خلفت من دمار، نفسي أوالً، ثم إقتصادي ومعیشي وإجتماعي

.  تدمیر الكثیر من منشآت القطاع الخاص ومعظمھا من المؤسسات الصغیرة والمتناھیة الصغر والفردیة

وطنیة لتعزیز لبنان، دائماً یتعاون مع منظمات االمم المتحدة المعنیة لإلستفادة من المساعدة التقنیة وبناء القدرات ال•
یدات التي أرست ولكن بسبب الظروف والتعق. قدرتھ على تحقیق التنمیة المستدامة بما یتالءم مع االحتیاجات الوطنیة

م توفر بثقلھا على العمل في االدارات العامة، وخصوصاً بسبب فترات التباعد االجتماعي والعمل عن بعد، وعد
. الكھرباء واالنترنت في كثیر من األحیان، أدت الى توقف ھذا النشاط بشكل مؤقت



• ً .بدأ القطاع الخاص بمسار تسارعي للحفاظ على ما تبقى من مكتسبات التنمیة المحققة سابقا

ر وبات القطاع الخاص یعي أھمیة المشاركة الفعالة في التخطیط وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، ألن المعایی•
:للقطاع الخاص تساعده في2030والمتطلبات التي تضعھا أجندة 

o ،تطویر عالقتھ مع مؤسسات الدولة بما یضمن حقوق كال الطرفین
o ،وتقلیص تكالیف العمل على عدة مستویات
o ،والمساھمة في إعادة النھوض والتعافي بشكل أكثر كفاءة وأقل كلفة ربما
o ،وتعزز التشابك مع الجھات التمویلیة الداخلیة والخارجیة
o ،والتشبیك مع الجھات التي توفر التدریب المھني والتقني واإلداري والمالي
o ،والنفاذ الى األسواق
oلمبادرات الفردیة، وخصوصاً بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتناھیة الصغر والفردیة، والمؤسسات التي تدیرھا النساء، ا
o ً .  والمساعدة على تغییر قطاعات العمل لمن فقدوا وظائفھم بسبب أي من األزمات المذكورة آنفا



كیف یرفع القطاع الخاص اللبناني صوتھ ویشارك في العملیة التنمویة؟

ر كارثة یقوم القطاع الخاص اآلن بمبادرات لسد الثغرات حیث تعجز الدولة على التدخل السریع، وخصوصاً إث•
لمؤسسات إنفجار المرفأ، من ناحیة رفع الركام، وإعادة إعمار المنشآت واألبنیة المتضررة، والتعاضد إلعادة تشغیل ا

والحفاظ على العمال والموظفین والكفاءات العالیة قدر المستطاع، 

ات، ومع ویقوم القطاع الخاص بتطویر عملھ بما یتماشى مع متطلبات العمل ضمن بیئة الھشاشة والمخاطر واألزم•
ر اعتیادیة، مثل قلة توفر الموارد في كثیر من األحیان أو ارتفاع كلفتھا، مما جعلھ یأخذ المبادرة في تنفیذ إجراءات غی

.اللجوء وبجرأة الى مصادر الطاقة المتجددة بالرغم من عدم توفر جمیع األطر التنظیمیة لھذا القطاع



:ومما یقوم بھ القطاع الخاص في لبنان ویصب في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

وحد مقبول من مستوى المعیشة، تعدیل األجور للحفاظ على الكفاءات. 1•

ین أوكرانیا بسبب إرتفاع أسعار مصادر الطاقة وإنقطاع مخزونھا لفترات خصوصاً بعد رفع الدعم وتداعیات الحرب بالتوجھ نحو الطاقة البدیلة. 2•
أصحاب م العدالة بین وھذه المبادرة تصب في تحقیق الالمركزیة في إنتاج وتوفیر الكھرباء، بما یعزز كفاءة وتنافسیة اإلقتصاد الوطني ویحد من عد. وروسیا

.  المصلحة

.  ، وھي أكثر صدیقة للبیئة وأوفر كلفة وأكثر استدامةاالقتصاد الدائريإعتماد ممارسات . 3•

ة على وجود عبر التشابك وشراكات لتسھیل النفاذ الى أسواق جدیدة، ولخلق فرص عمل جدیدة، وللمحافظبناء القدرات والتدریب على مھارات جدیدة. 4•
األشخاص في سوق العمل، بھدف تطویر األعمال أو التوسع في مجاالت جدیدة، والتوسع في مھارات أكثر تخصصاً 

oمھني دریبومن المبادرات المھمة التي یقوم بھا القطاع الخاص، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بیروت وجبل لبنان على سبیل المثال، مشروع ت
قمیة ھارات الربالتعاون مع االتحاد األوروبي یھدف الى تعزیز مبادرات االقتصاد األزرق في منطقة البحر األبیض المتوسط، والتي تشمل تطویر الم

لى برامج افة االمرتبطة بأعمال المرافء البحریة ویستھدف النساء والفئات الشابة، للحد من البطالة وتمكین النساء من الدخول الى سوق العمل، باالض
صة مل عبر منتدریب لتطویر المھارات في قطاعات الصناعات الغذائیة والنسیج والسیاحة والخدمات المالیة، والربط بین العرض والطلب غب سوق الع

.إلكترونیة



ریع ، والمشاركة في النقاشات حول مشاإصراره على المشاركة في مشاورات خطط اإلصالح الحكومیة، وإبداء الرأي، ووضع تصورات لحلول. 5•
یر المنظم، لناحیة تعزیز الشفافیة والعدالة الضریبیة والحد من ممارسات االقتصاد غ: القوانین الجدیدة، بما یضمن حقوق الدولة والقطاع الخاص

.تعزیز المردود على مالیة الدولة وتعزیز المساءلة والمحاسبة: وبالتالي

دولي ویشارك القطاع الخاص طرح خطة للتعافي والنھوض اإلقتصادي بالتوزاي مع خطة الحكومة ضمن إطار المفاوضات مع صندوق النقد ال•
.  للتوصل الى برنامج تمویلي

ة الرسمیة ویقوم القطاع الخاص بعدة مبادرات إلیصال صوتھ الى الجھات الحكومیة، من خالل وسائل التواصل االجتماعي والصفحات االلكترونی•
عمل عقد ورشلتجمعات القطاع الخاص وطرح أوراق إصالحیة باالضافة الى إبداء رأیھ في طروحات االصالح التي تقدمھا الدولة، باالضافة الى 

دل بھدف نشر المعلومات بشفافیة وتعزیز التشاركیة وتبا) reporting(ویعتبر ھذا نوع من أنواع وضع التقاریر . لمجموعات ضغط من القطاع الخاص
....األفكار واآلراء

ومع المغتربین، ضمن اإلجراءات التي یقوم بھا القطاع الخاص IFCبالتعاون مع المؤسسات الدولیة مثل –توفیر التمویل المیسرالعمل على . 6•
.  للنھوض والتعافي، وخصوصاً مع خسارتھ للسیولة بسبب األزمة المصرفیة والنقدیة



:  دور الحكومة

لخاص في قطاع ارغم االنھیار الكبیر الحاصل في القطاع العام، تستمر الحكومة ببذل الجھود على مستویات قطاعیة مختلفة، في مسارات تمّكن مشاركة ال•
.  النھوض والتعافي المستدام

ً وفي ھذا االطار، أود طرح ما • تدامة النظام من عدة مشاریع لتعزیز المبادرات المناطقیة والقطاعیة للحد من التلوث، وتعزیز استقوم بھ وزارة البیئة حالیا
:ومما قامت بھ وزارة البیئة... اإلیكولوجي

.تقدم تحفیزات ضریبیة وتخفیضات جمركیة للمشاریع ووسائل النقل الصدیقة للبیئة) 2017منذ عام (وضع مراسیم . 1•

ن بتشجیع القطاع الخاص على اإلبالغ الطوعي حول كمیة إنبعاثات الغازات ویحصل على شھادة من الوزارة، ویعتبر كنوع م) 2013عام (قرار . 2•
.المراقبة الذاتیة

.ةلمشاریع القطاع الخاص التي تلتزم بتطبیق التشریعات اللبنانیة للبیئ% ویمنح قروضاً بفائدة تقارب الصفرLEPAPمشروع . 3•

-2021، وعبر عدة أنشطة تشاركیة خالل عامي Green Climate Fundلتعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وضعت وزارة البیئة مشروع . 4•
ت التنمیة یاتبیّن مدى إھتمام القطاع الخاص بالمساھمة في الحد من المخاطر المناخیة نظراً إلنعاكاساتھا السلبیة الكبیرة على بیئة األعمال وتداع2022

وتم اإلعالن عنھ في قمة غالسكو . Lebanon Green Investment Fundالمستدامة، األمر الذي ساھم في تعزیز الحاجة لوضع صندوق تمویلي متخصص 
مویل من القطاع وھو مشروع بت. منذ سنة، وھو یدعو الشركاء الدولیین للمساھمة بتمویلھ، وأصبح في المرحلة األخیرة قبل البدء بتقدیم التمویل للمشاریع

ً الخاص ولصالح القطاع الخاص وبالتالي یكون الدور الحكومي فیھ تنظیمي بدال من التدخل المباشر بما یحقق الشافیة وكفاءة أعلى للعمل خ  في ظل صوصا
الوضع الحالي المتردي ألنظمة الدولة



:لتعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص

o 3ومن األمور الجدیدة والمبتكرة في لبنان، وھي ولیدة األزمة، موضوع تعزیز إشراك القطاع غیر الحكومي ضمن حزمةRF  من خاللB5 = 
Build Beirut businesses back and better  الذي یھدف الى إعادة إعمار ونھوض مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغیرة والمتناھیة

.  ملیون دوالر25الصغر المتضررة من كارثة إنفجار المرفأ، والمشروع عبارة عن ھبة بقیمة 

oلعامةلى المصلحة افي بعض األحیان، تتلقف الدولة مبادرات القطاع الخاص المبتكرة بإیجابیة وتعمل على وضع األطر التنظیمیة إلدارتھا والحفاظ ع  .
كترونیة لفات اإللومثال على ذلك، تقوم وزارة البیئة حالیاً بالتنسیق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني على تنظیم إدارة مخلفات البطاریات والمخ

.المرتبطة بإستخدام ألواح الطاقة الشمسیة

o ً ذلك ، بما فيویتعاون القطاع الخاص مع الجھات المعنیة من القطاع العام بھدف تقویة مؤسسات الدولة، خصوصاً مع اإلنھیار الكبیر الحاصل حالیا
، نتظمةآلیات صنع القرار ووضع السیاسات العامة وخطط اإلصالح الالزمة، ألن القطاع الخاص والناس یحتاجون لوجود إدارة عامة قویة وفعالة وم

.  ألن عكس ذلك یضر بمصالح أعمالھم



...شكرا لحسن إستماعكم
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