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تعيين مجموعة »كلنا إرادة« في هيئة اإلشراف المستقلة 
إلطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار المشترك بين االتحاد 

األوروبي واألمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي

٧ حزيران ٢٠٢١

بيروت، تم تعيني مجموعة »كلنا إرادة« إىل جانب منظمتني من املجتمع املدين يف هيئة اإلرشاف املستقلة التابعة 
.)3RF( إلطار اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعامر

ممثلة مبديرتها العامة، السيدة ديانا منعم، ستشارك املجموعة باإلرشاف عىل تنفيذ ومتويل إطار اإلصالح والتعايف 
وإعادة اإلعامر ومساءلة الجهات املعنية، مبا فيها الحكومة ورشكاء التنمية واملنظامت املنفذة حيال تقدم العمل 

بشكل عام.

تنضم الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - ال فساد ومؤسسة مهارات اىل »كلنا إرادة« كأعضاء هيئة اإلرشاف املستقلة. 

إطار اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعامر املعروف بـ 3RF قد أطلقه االتحاد األورويب واألمم املتحدة ومجموعة البنك 
الدويل يف كانون األول 2020، وهو يقدم خطة محددة التكاليف ومرتبة األولويات لإلجراءات الرئيسية عرب القطاعات 

يف أعقاب االنفجار املأساوي يف 4 آب 2020.

املمثلني  من  كّل  وقدرات  مراعاة خربة  مع  عملية شفافة،  بناًء عىل  املستقلة  اإلرشاف  هيئة  أعضاء  اختيار  تم  وقد 
ومنظامت املجتمع املدين املرشح، والتأّكد من عدم انحيازهم أو ارتباطهم الحزيب. وكان قد تم اإلعالن عن دعوة 
الهيئة عىل  أعضاء  2021. وسيتناوب  نيسان/أبريل  ُأطلقت يف 28  للجمعيات املهتّمة  باملشاركة  للتعبري عن االهتامم 

أساس سنوي )يتناوب نصف أعضاء الهيئة كل سنة( لضامن االستمرارية بني هيئة إدارة وأخرى.

###

ملزيد من املعلومات

ستفاين كوسا
املسؤولة اإلعالمية

كلنا ارادة
E stephanie@kulluna-irada.org

T +961.1.640020

»كلنا إرادة« هي منظمة ملتزمة باإلصالح السيايس يف لبنان، تعمل عىل تحديد أسس دولة حديثة ومستدامة وعادلة، وعىل توحيد الجهات الفاعلة املحلية والدولية حول هذه 

الرؤية إليجاد الزخم املطلوب لتحقيق التغيري. تجمع املنظمة بني الخربة الواسعة يف مجال السياسات، مع مشاركة املجتمع املدين واعتامد أدوات املنارصة لنرش الوعي 

حول القضايا العاّمة تزامنًا مع العمل عىل حّلها. متويل »كلنا إرادة« لبناين بحت يأيت من مواطنني لبنانيني، مقيمني ومغرتبني، يسعون إلحداث تغيري إيجايب يف وطنهم. نظام 

املنظمة الداخيل يحّتم اتخاذ القرارات بشكل جامعّي ويتضّمن قواعد صارمة لتجّنب أي تضارب يف املصالح: يتعّهد أعضاء مجلس االدارة بعدم الرتّشح إىل االنتخابات وعدم 

املشاركة يف املناقصات العاّمة.
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