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 االتحاد األوروبي لدى الجمھوریة اللبنانیة

 

 

 

 

 بیان صحفي 
 

 ) 3RFطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار (إل ةالستشاری امجموعة االجتماع األول لل
 

ل  جتماع األو االة م المتحدة، رئاسواألم ،روبيالمجتمع المدني، واالتحاد األووتشاركت الحكومة اللبنانیة،  - 2021مارس /آذار 31بیروت، 
استجابة تلبیة احتیاجات األسر الفقیرة واألكثر ضعفاً  الھادف إلى) 3RFطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار (إل ةاالستشاری  للمجموعة

 .  النفجار مرفأ بیروت المأساوي 
 

االجتماع  ، ضمّ 2020دیسمبر /ي في كانون األولولحدة، ومجموعة البنك الدمم المت وروبي، واألاالتحاد األ طلقھأاإلطار الذي ھذا بناء على 
تقییم االحتیاجات  بھدف مثالً عن الحكومة اللبنانیة، ومنظمات المجتمع المدني، والجھات المانحة الدولیة ومؤسسات التمویل، م 60حوالي 

تقییم المساعدات   ماعاالجت خالل  مّ ت كما والتعافي وإعادة اإلعمار.  ر اإلصالح تنفیذ إطالالضروریة تدخالت التعافي ب الخاصة واألولویات 
بفعل  جمیعھا تفاقمت الفقر وتدھور األمن الغذائي، التيتزاید األزمة السیاسیة واالقتصادیة المتفاقمة، و ظلّ اإلنسانیة المقدمة حتى اآلن في 

 .  19-ة كوفیدجائح
 

الحاجة الملحة إلى   علىتأكید ال وار ، وكرّ ة اإلعماروإعادصالح والتعافي إلصالح الواردة في إطار اإلا أولویاتالُمجتمعون واستعرض 
 وضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ل بشكل أفضل وء البناضروریة إلعادة  موثوقة رئیسیة اعتماد وتنفیذ إصالحات 

 
األساسیة  راف الفاعلة كل األط معتجوُمبتكرة شراكة جدیدة نموذج لار صالح والتعافي وإعادة اإلعمإلطار اإل ةستشاری االوعة المجم عززت و
، مواحتیاجاتھالناس التعبیر عن آراء من خالل التعافي واإلصالح لیة معممثلو المجتمع المدني دوراً رئیسیاً في  ویؤديشمولیة. و اركیةتشب 

    .طاراإل ھذا تنفیذعملیة لمعالجة التحدیات األساسیة ورصد وتقدیم اقتراحات 

  طار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار:إل ةاالستشاری للمجموعة الجتماع األول ا الصادر عنموجز الرئاسة المشتركة وفیما یلي 
 https://bit.ly/3wfMgFK 

 ******* 
 

ً شی األكثرقریر األسئلة تو) 3RFإطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار (الخاص ب تقریر العلى  االطالع یمكن ذات  ) FAQ(وعا
بط التالي: راعلى ال ،باإلطار الصلة

https://drive.google.com/drive/folders/1V9miBKoJQz0_51mFUDBkZEl1OMLde2y0?usp=sharing 
 

 ******* 
 

ل اإلعالمي: جھات التواص  

 بعثة االتحاد األوروبي في لبنان 
 tatiana.hosny@eeas.europa.euالبرید اإللكتروني:  ملحقة اإلعالمیة،التاتیانا حسني ریشا، 

 
 ة األمم المتحد

مركز األمم المتحدة لإلعالم بیروت، البرید /دةمقیمة لألمم المتحلالمنسقة انادین ضو، المسؤولة الوطنیة لشؤون اإلعالم، مكتب 
 daou@un.orgاإللكتروني: 

 
 مجموعة البنك الدولي  

   zelkhalil@worldbank.org: رونيمسؤولة الشؤون الخارجیة، البرید اإللكت  ،زینة الخلیل
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