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بيان صحفي 07/28/2021

لبنان: االجتماع الثاني للمجموعة االستشارية إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار

(3RF) بيروت، 28 يوليو /تموز 2021- عقدت المجموعة االستشارية إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار
اجتماعها الثاني أمس.

تتألف المجموعة االستشارية إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار من الحكومة اللبنانية، وممثلين عن المجتمع
المدني اللبناني، واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، والبنك الدولي، والجهات المانحة الدولية. وهي تعنى برصد

التقّدم المحرز وإعطاء التوجيه االستراتيجي لإلصالحات واألنشطة المدرجة ضمن إطار اإلصالح والتعافي وإعادة
اإلعمار.

ونظرًا للتدهور السريع في الوضع االجتماعي واالقتصادي في لبنان، ركز أعضاء المجموعة االستشارية على الخطوات
المقبلة. في ما يلي موجز الرئاسة المشتركة عن االجتماع الثاني للمجموعة االستشارية إلطار اإلصالح والتعافي

وإعادة اإلعمار وقائمة الحضور.

لبنان: إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار- االجتماع الثاني للمجموعة االستشارية: موجز الرئاسة
(PDF في نسق ) المشتركة

يمكن االطالع على التقرير الخاص بإطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار وتقرير األسئلة األكثر شيوعًا ذات
الصلة باإلطار، على الرابط التالي (متوفر فقط باللغة اإلنجليزية).



مواضيع ذات صلة

البنك الدولي

االجتماع األول للمجموعة االستشارية إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار

من نحن

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف االرتباط لتحسين األداء الوظيفي ومنحك أفضل تجربة ممكنة. فإذا واصلت التنقل في هذا
الموقع اإللكتروني إلى ما بعد هذه الصفحة، فستوضع ملفات تعريف ارتباط في متصفحك. لمعرفة المزيد حول ملفات تعريف

االرتباط، انقر هنا�

×

https://www.albankaldawli.org/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/dbcdf41ec5541ec22415b7f9c84a2f18-0280012021/original/mena-lebanon-3rf-2nd-statement-ara.pdf
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البنك الدولي في لبنان

البنك الدولي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

هانا بريكشي,كيارا برونشي 07/21/2021

االستثمارات في رأس المال البشري تتطلب إجراءات تمويلية

جريئة من أجل تعاٍف قادر على الصمود

لورا رولينغز,سوزان هيليس 07/20/2021

مقابل كل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، يفقد الطفل

شخًصا يعتني به. يجب علينا أن نفعل المزيد لمعالجة أزمة

األيتام

اندرميت جيل,أكيهيكو نيشيو

قطار التعافي العالمي يتجاوز البلد

بيان صحفي 07/28/2021

لبنان: االجتماع الثاني للمجموعة االستشارية إلطار اإلصالح

والتعافي وإعادة اإلعمار

بيان صحفي 07/26/2021

مع استمرار الجائحة، مساندة البنك الدولي لبلدان الشرق

األوسط وشمال أفريقيا تتجاوز 4�75 مليار دوالر في السنة

المالية 2021

بيان صحفي 26/2021/

كوفاكس والبنك الدولي يسرعان إ

النامية

من نحن

البيانات

(E) البحوث والمطبوعات

(E) التعلم

األخبار

مشاريع وعمليات

البلدان

المواضيع

تواصل معنا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف االرتباط لتحسين األداء الوظيفي ومنحك أفضل تجربة ممكنة. فإذا واصلت التنقل في هذا
الموقع اإللكتروني إلى ما بعد هذه الصفحة، فستوضع ملفات تعريف ارتباط في متصفحك. لمعرفة المزيد حول ملفات تعريف

االرتباط، انقر هنا�

×
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الصفحة باللغة:

نشرة مجموعة البنك الدولي

ادخل عنوان بريدك اإللكتروني

 عربي

االتصالالوظائف (E)الحصول على المعلوماتإمكانية الوصول إلى الموقعإشعار الخصوصيةقانوني

لإلبالغ عن االحتيال والفسادتحذير من عمليات إحتيال

المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارالوكالة الدولية لضمان االستثمارمؤسسة التمويل الدوليةالمؤسسة الدولية للتنميةالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

© 2021 مجموعة البنك الدولي، جميع الحقوق محفوظة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف االرتباط لتحسين األداء الوظيفي ومنحك أفضل تجربة ممكنة. فإذا واصلت التنقل في هذا
الموقع اإللكتروني إلى ما بعد هذه الصفحة، فستوضع ملفات تعريف ارتباط في متصفحك. لمعرفة المزيد حول ملفات تعريف

االرتباط، انقر هنا�

×

https://www.albankaldawli.org/ar/about/legal
https://www.albankaldawli.org/ar/about/legal/privacy-notice
https://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/site-accessibility
https://www.albankaldawli.org/ar/access-to-information
https://www.worldbank.org//en/about/careers
https://www.albankaldawli.org/ar/about/contacts
https://www.albankaldawli.org/ar/about/legal/scams
https://wbgcmsprod.microsoftcrmportals.com/ms-MY/anonymous-users/int-fraud-management/create-new-complaint/
https://www.albankaldawli.org/
https://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/ibrd
https://www5.albankaldawli.org/ida/
https://www.ifc.org/arabic
https://www.miga.org/
https://icsid.worldbank.org/
https://www.albankaldawli.org/ar/about/legal/privacy-notice

