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تزويد  م�رشوع  الإمنائي  املتحدة  المم  لربنامج  التابعة  لبنان"  "عي�ش  مبادرة  د�شنت 
املراة الفاعلة  الزراعي من اجل دعم  ماكينات لتعاونية كفر�شري لالنتاج والت�شنيع 
الغذاء املحلي وذلك خالل حفل اقيم يف مركز تعاونية كفر�شري بح�شور  انتاج  يف 
�شفري النوايا احل�شنة ال�شيد اليا�ش �شعد، مدير برنامج التنمية املحلية والجتماعية 
يف برنامج المم املتحدة الإمنائي الدكتور راغد عا�شي، ال�شيدة با�شكال �شعد املديرة 
التنفيذية ل�رشكة ا�شال ، رئي�ش الرابطة اخلريية ل�شباب كفر�شري ال�شيد جعفر �شبيتي 
، رئي�ش املنتدى للثقافة و التنمية ال�شتاذ م�شطفى ح�شاوي ، رئي�شة مركز ال�شوؤون 

الجتماعية ال�شتاذة زهاد جفال، م�شوؤول حركة امل يف املنطقة ال�شيد عفيف قميحة، اأع�شاء بلدية كفر�شري وح�شد من 
فعاليات واهايل البلدة واجلوار.

خالل احلفل، �شدد مدير برنامج التنمية املحلية والجتماعية يف برنامج المم املتحدة الإمنائي الدكتور راغد عا�شي  على الدور 
البارز ملبادرة "عي�ش لبنان" يف حت�شني م�شتوى معي�شة �شكان القرى الريفية يف خمتلف املناطق اللبنانية . كما نوه بالدور الفعال 
للجاليات اللبنانية بامل�شاهمة يف دعم التنمية الجتماعية والقت�شادية عرب متويل اأكرث من ٥٠ م�رشوعاً نفذتها املبادرة حتى اليوم .
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اأبرز الأخبار

مبادرة "عي�ش لبنان" تدعم الت�صنيع الزراعي يف كفر�صري - النبطية

حان وقت التغيري
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مناق�صة امللحق وقراءة ما بني ال�صطور
نظرا لتاأثري و�شائل الإعالم على اجلمهور، نظم برنامج  "بناء ال�شالم يف لبنان" 
التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي جل�شات مناق�شة غري ر�شمية يف اأعقاب 
ن�رش ملحق جديد م�شرتك باعتباره جزءا اأ�شا�شيا من اأن�شطتها، والإميان بقدرة 

و�شائل الإعالم على اإحداث تغيري.

امل�شاركون يف امللحق واملدعوين جتمعوا يف 22 الثالثاء كانون الأول 2٠1٥ يف 
مقهى Dawawine يف اجلميزة ملناق�شة مو�شوعات وق�ش�ش من امللحق.

وركز هذا العدد من امللحق على تناول موا�شيع خمتلفة، وا�شتحوذت الهجرة 
غري ال�رشعية على احليز الأكرب من املقالت واملناق�شة ب�شبب ارتفاع معدلتها يف الفرتة الأخرية.

  

اأو�شحت مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني يف لبنان، يف بيان، اأن حكومة اليابان قدمت 
لالأمم  ال�شامية  واملفو�شية  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  دولر  بقيمة مليوين  منحة عاجلة 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني لدعم حاجات املجتمعات امل�شيفة والالجئني ال�شوريني يف لبنان، 
وذلك لتدعيم ال�شتقرار بني اأكرث من مليون لجىء �شوري اإىل لبنان واملجتمعات امل�شيفة 

التي تعاين يف حماولتها التكّيف مع توافد الالجئني".

واأ�شار ال�شفري الياباين �شيت�شي اأوت�شوكا اإىل اأن هذه املنحة "�شتوفر احلماية والدعم الالزمني للفئات الأكرث �شعفاً، و�شتحّفز 
القت�شاد املحلي عربتعزيز قدرة املجتمعات امل�شيفة وايجاد فر�ش مدرة للدخل. و�شتوا�شل اليابان تقدمي الدعم اىل الدول املتاأثرة 
بالأزمة ال�شورية". ووفق البيان "�شيخ�ش�ش مليون دولر من املبلغ مل�رشوع دعم املجتمعات اللبنانية امل�شيفة، وهي مبثابة مبادرة 
م�شرتكة بني وزارة ال�شوؤون الجتماعية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقع �شمن ا�شتجابة �شاملة ومن�شقة لالأزمة يف �شوريا 

واآثارها على لبنان".

مليونا دولر من اليابان لدعم املجتمعات امل�صيفة والالجئني ال�صوريني 
يف لبنان

لل�رشكات  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  ت�رشيح عن  اإفادات  ت�صليم  حفل 
اخلا�صة التجارية وال�صناعية

نظمت وزارة البيئة وبرنامج المم املتحدة المنائي يوم الثنني 28 كانون الول 
2٠1٥ يف فندق Movenpick، حفل ت�شليم اإفادات لل�رشكات اخلا�شة التجارية 
انبعاثاتها يف عام 2٠14  البيئة عن  لوزارة  التي �رشحت طوعياً  وال�شناعية 
على  املناخ  بتغري  وت�شاهم  احلراري  الحتبا�ش  ت�شبب  التي  الدفيئة  للغازات 

امل�شتوى العاملي.

وهذه املرة الثالثة التي يكّرم فيها وزير بيئة القطاع اخلا�ش. ومنذ تنظيم اول 
حفل، فاق عدد ال�رشكات املكرمة خم�شة اأ�شعاف. ويهدف امل�رشوع اىل �رشاكة 
بيئية  ادارة  اىل  للو�شول  اخلا�ش،  والقطاع  العام  القطاع  بني  واأعمق  او�شع 
م�شتدامة من خالل معرفة اأف�شل لنوعية وكمية وم�شادر انبعاثات الغازات الدفيئة من ا�شتهالك الطاقة والنتاج ال�شناعي، 

.carbon footprint ومن خالل ال�شماح لل�رشكات اخلا�شة مبعرفة تفا�شيل ب�شمتها الكربونية



عدد رقم 13 - �ص 3 

اأطلقت وزارة الطاقة يف 17 كانون الأول 2٠1٥، تقريراً بعنوان "تقييم موارد املياه 
اجلوفية يف لبنان" جاء نتيجة درا�شة دامت ثالث �شنوات بغية حتديد خ�شائ�ش 
موارد املياه اجلوفية يف البالد وكمياتها. واأجريت الدرا�شة بف�شل متويل من اإدارة 
يورو.   1،8٠٠،٠٠٠ بقيمة  الإيطالية  اخلارجية  لوزارة  التابعة  والتعاون  التنمية 
وتوىّل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تنفيذ امل�رشوع من خالل املركز اللبناين لإدارة 
وتر�شيد ا�شتهالك املياه التابع للوزارة، فيما توىّل كون�شورتيوم متخ�ش�ش من 

�رشكات تتمتع باخلربة يف هذا املجال تنفيذ العمل التقني.

وت�شمنت اأن�شطة امل�رشوع جمع البيانات املتاحة وتقييمها مبدئياً اإ�شافة اإىل م�شح لالآبار اخلا�شة والعامة واإطالق قاعدة 
بيانات خا�شة باملياه اجلوفية يف الوزارة، وحملة وطنية تدوم عاماً واحداً لر�شد م�شتويات املياه اجلوفية، وو�شع منوذج ثالثي 
الأبعاد للطبقة ال�شخرية املائية يف �شهل عكار، وتقييم مبدئي لالإمداد ال�شناعي ملخزون املياه اجلوفية باإمدادات من املياه 
ال�شطحية ،وحتليل البيانات املجمّعة وو�شع منوذج لها بغية حتديد خ�شائ�ش و�شع املياه اجلوفية يف لبنان على نحو اأف�شل 
مع تو�شيات بتح�شني النقائ�ش يف مراقبة املياه اجلوفية. و�شّلط التقييم الذين امتد من 2٠12 اإىل 2٠14 ال�شوء على و�شع 
املياه اجلوفية يف لبنان والتي مل تخ�شع لأي تقييم منذ اأوائل �شبعينيات القرن املا�شي ومت اإن�شاء قاعدة بيانات اإلكرتونية 

متخ�ش�شة يف وزارة الطاقة واملياه لإدارة جميع البيانات التي مت جمعها.

وزارة الطاقة واملياه تطلق تقريراً بعنوان " تقييم موارد املياه اجلوفية 
يف لبنان"

"تقارير حقوق الن�صان الدورية ال�صاملة للعام 2015"
نظمت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية بالتعاون مع برنامج المم 
لالأمم  ال�شامي  املفو�ش  ملكتب  القليمي  املكتب  مع  وبال�رشاكة   ، المنائي  املتحدة 
نهار اخلمي�ش يف 1٠  افريقيا،  الو�شط و�شمال  ال�رشق  الن�شان يف  املتحدة حلقوق 
كانون الول 2٠1٥ يف فندق املوفنبيك يف بريوت موؤمتراً وطنياً بعنوان: "تقارير حقوق 
. �شم املوؤمتر ال�شادة النواب، وممثل عن وزير  الن�شان الدورية ال�شاملة لعام 2٠1٥" 
اخلارجية واملغرتبني وممثلي الوزارات املعنية، واملنظمات الدولية، ومنظمات املجتمع 

املدين، وخرباء. وهدف  املوؤمتر اىل عر�ش التو�شيات ال�شادرة عن تقارير الأطراف املعنية  بال�شتعرا�ش )وزارة اخلارجية واملغرتبني، 
الأمم املتحدة واملجتمع املدين( ومناق�شتها مع ال�شادة النّواب من اجل تبنيها وتطوير الآليات املنا�شبة لتطبيقها. 

واتى تنظيم هذا املوؤمتر بعد جل�شة مراجعة لبنان، بتاريخ 2 ت�رشين الثاين 2٠1٥ امام جمل�ش حقوق الن�شان يف مقر المم 
املتحدة يف جنيف، و�شمن اآلية ال�شتعرا�ش الدوري ال�شامل يف الدورة الثانية.  حيث قّدم لبنان تقريره الثاين حول ما مت 
تنفيذه من تو�شيات، والتي كان قد قبلها يف الدورة الأوىل من ال�شتعرا�ش الدوري ال�شامل و بلغت 69 تو�شية من اأ�شل 

123 تو�شية قدمتها الدول الأع�شاء يف جمل�ش حقوق الإن�شان.

�شدر عن »م�رشوع بناء ال�شالم يف لبنان « التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وبتمويل من الوزارة 
الحتادية الأملانية للتعاون الإقت�شادي والتنمية من خالل بنك التنمية الأملاين KfW، العدد العا�رش من 
امللحق بتاريخ 17 كانون الأول 2٠1٥، ووزّع مع جريدتي »النهار« و »ال�شفري« بن�شخته الأ�شلية، ومع 
جريدة » Daily Star « بن�شخته املرتجمة اإىل الإنكليزية، ومع جريدة» L'Orient Le Jour « بن�شخته 

املرتجمة اإىل الفرن�شية.

جمع امللحق عدداً من الكّتاب وال�شحافيني والإعالميني والباحثني والفنانني اللبنانيني وال�شوريني، 
ويعالج انعكا�شات الأزمة ال�شورية على لبنان والعالقات بني اللبنانيني وال�شوريني، يف مقاربات مو�شوعية بعيداً عن خطاب 

الكراهية.

م�رشوع بناء ال�صالم يطلق العدد العا�رش من ملحقه
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م�صاريع الكهرباء تنري  حياة اأكرث من 26,000 مقيم يف التجّمعات 
الفل�صطينية

الفل�شطينية،  التجّمعات  يف  بالفعل  املتداعية  الكهرباء  �شبكات  على  املتزايد  لل�شغط  ا�شتجابًة 
املا�شي ع�رشة م�شاريع كهربائية يف  الأول/دي�شمرب  كانون  �شهر  الإمنائي يف  املتحدة  الأمم  برنامج  اأجنز 
التجّمعات الفل�شطينية يف �شيدا و�شور توؤثر على حياة 26،29٠ مقيم يف هذه املخيمات من خالل 

توزيع منظم ومتوا�شل للطاقة الكهربائية. 

وقام برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بف�شل دعم �شخي من بنك التنمية الأملاين واليابان ومكتب �شوؤون 
ال�شكان والالجئني والهجرة يف وزارة اخلارجية الأمريكية، بتنفيذ امل�شاريع يف 8 مناطق جماورة  ملخيم 

اإىل القا�شمية واملع�شوق يف �شور والتي تعترب جمتمعات ذات غالبية فل�شطينية  اإ�شافة  عني احللوة الفل�شطيني يف �شيدا 
ت�شت�شيف موؤخراً لجئني من �شوريا اإىل جانب بع�ش املقيمني اللبنانيني. 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  قدم  امل�شتهدفة،  الع�رشة  التجمعات  يف  والأ�شالك  الكهرباء  �شبكات  تاأهيل  اإعادة  اإىل  واإ�شافة 
املحولت والتجهيزات ال�رشورية. كما قام الربنامج، يف التجمعات املحاذية لعني احللوة حتديداً ببناء غرف كهربائية حلماية املحولت 

ما ي�شمن توزيعاً وا�شع النطاق للكهرباء.

اإطالق م�رشوع تقييم خماطر الفي�صانات يف لبنان

بح�شور وزير العالم ال�شيد رمزي جريج، مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان 
رئي�ش  خري،  حممد  اللواء  للدفاع  الأعلى  للمجل�ش  العام  الأمني  رندا،  لوكا  ال�شيد 
املجل�ش الوطني للبحوث العلمية مركز ال�شت�شعار عن بعد الدكتور غالب فاعور، 
وحدة اإدارة املخاطر الكوارث يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف رئا�شة جمل�ش الوزراء، 
م�رشوع تقييم  وبالتعاون مع املجل�ش الوطني للبحوث العلمية )CNRS( ، مت اإطالق " 
خماطر الفي�شانات ور�شم اخلرائط للبنان"، يوم الأربعاء 2٥ ت�رشين الثاين يف ال�رشاي 

الكبري. 

اللبنانية، وو�شع منهجية �شاملة لر�شم خرائط  املياه  الفي�شانات على م�شتجمعات  امل�رشوع املقرتح لتقييم خماطر  يهدف 
خماطر الفي�شانات من اأجل حماية الأرواح واملمتلكات، وخدمات الطوارئ، ودعم وتعزيز الوعي العام، وت�شجيع تطوير وتنفيذ 
واملبان  الزراعية  باملناطق  حلقت  التي  الأ�رشار  تقييم  امل�رشوع  و�شمل  التكلفة.  ووقليلة  بيئيا،  �شليمة  الجل،  طويلة  م�شاريع 

ال�شكنية، غري ال�شكنية، وخيام الالجئني، والطرق، واجل�شور، وال�شكان، واملركبات.

جل�صة مناق�صة مع النواب حول "التدابري الإ�صتثنائية املوؤقتة لتعزيز 
التمثيل ال�صيا�صي للمراأة من خالل قوانني الإنتخاب"

بري وبدعم وح�شور �شعادة ممثلة المني  نبيه  الأ�شتاذ  النواب  رئي�ش جمل�ش  دولة  برعاية 
العام لالأمم املتحدة يف لبنان ال�شيدة �شيغريد كاغ، اإجتمع املجتمع املدين مع النواب وعدد 
تدابري اإ�شتثنائية موؤقتة لتعزيز التمثيل ال�شيا�شي للمراأة  من اخلرباء يف جل�شة بعنوان " 
من خالل قوانني الإنتخاب" بهدف مناق�شة اأف�شل ال�شبل لإدراج "تدابري اإ�شتثنائية موؤقتة" 
ل�شالح الن�شاء اإىل اأي قانون انتخاب يتم التوافق عليه والإ�شتماع اإىل مداخالت النواب 

حول موقف اأحزابهم ال�شيا�شية من الكوتا الن�شائية. 

الإنتخابات  دعم  الإمنائي، م�رشوعي  املتحدة  الأمم  برنامج  بالتعاون مع  النواب  العامة ملجل�ش  الأمانة  الوطني  املوؤمتر  نّظم هذا 
اللبنانية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف جمل�ش النواب، وبال�رشاكة مع الهيئة الوطنية ل�شوؤون املراأة اللبنانية ومع حتالف ن�شاء 

يف الربملان يف 1 كانون الول 2٠1٥ يف بريوت.
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يف غرفة حتوي 1٠٠ م�شارك من البقاع وال�شمال وجنوب لبنان، وهناأ  مدير برنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان ال�شيد لوكا رندا اأع�شاء اللجان الجتماعية والثقافية 

والقت�شادية للت�شدي �شلميا للتحديات وال�رشاعات يف مناطقها.

"ب�شبب للعمل الذي تقومون به كجهات حملية داخل البلديات يف ما يخ�ش معاجلة 
فاإنكم   ، اإىل مناطقكم  ال�شوريني  النازحني  الناجمة عن تدفق  التحديات اجلديدة 
تعطون منوذجا لبناء ال�شالم والتعاي�ش يف البالد واملنطقة وحتى و العامل " قال رندا.

التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ، بال�رشاكة مع "موؤ�ش�شة  بيوند لالإ�شالح  بدعم من م�رشوع "بناء ال�شالم يف لبنان" 
والتنمية BRD - وبدعم مايل من وزارة التنمية الدولية الربيطانية والحتاد الأوروبي من خالل مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون 
الالجئني يف لبنان ، جتمع امل�شاركني يف اثنني -يوم الرتاجع يف برمانا، املنت، على 2٠ و 21 نوفمرب 2٠1٥، ومتكنوا من تقييم 
عملهم، وتبادل اخلربات والتعلم من اللجان الجتماعية والثقافية والجتماعية والقت�شادية الأخرى القادمة من جميع 

اأنحاء لبنان.

لتبادل  املحلية  ال�صالم  جلان  يدعم  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
اأف�صل املمار�صات يف التعامل مع تداعيات الأزمة ال�صورية

امل�رشح كبديل عن ال�رشاع م�رشحية "�صكاكني" جتوب لبنان
اأربعة ع�رش �شاباً لبنانياً و�شورياً قدموا يف بريوت، بعد التجوال يف لبنان، لنقل 

ر�شالة اجتماعية لل�شالم م�رشحية بعنوان "ال�شكاكني".

ال�شباب  �شبكة  اإنتاج  ومن  �شياء  علي  اإخراج  من  هي م�رشحية  "ال�شكاكني" 
اأجل الن�شاط املدين )YNCA(. بهدف تعزيز ال�شتقرار الجتماعي واحرتام  من 
الختالفات، ت�شعى املنظمة غري احلكومية املحلية )YNCA( اإىل خلق م�شاحة 
بديلة جلمع اللبنانيني وال�شوريني. وقد عر�شت امل�رشحية يومي 14 و 1٥  ت�رشين الثاين 2٠1٥ على م�رشح بيت الفن  يف 

طرابل�ش، �شمال لبنان، وم�رشح غزة يف البقاع، بعد عر�شني يف مرجعيون فرباير املا�شي.

 امل�رشحية مدعومة من قبل م�رشوع "بناء ال�شالم" التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ومب�شاهمة مالية من الوزارة الأملانية 
للتعاون القت�شادي والتنمية من خالل بنك التنمية الأملاين.

تعيني الدكتورة �صلوى غدار يون�ش �صفرية لربنامج " معاً نحو تنمية 
م�صتدامة"

عنّي برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان الدكتورة �شلوى غدار يون�ش �شفرية اأممية 
لن�شاطات برنامج "معاً نحو تنمية م�شتدامة"، وذلك يوم اجلمعة املوافق 2٠ ت�رشين 

الثاين 2٠1٥.

تعترب الدكتورة �شلوى غدار يون�ش �شخ�شية لبنانية ثقافية بارزة، وموؤ�ش�شة جائزة 
التعليمية،  الإجتماعية،  امل�شاريع  من  العديد  �شاهمت يف  كما  ال�شالم".  "ثقافة 

الرعاية ال�شحية، ومتكني املراأة.

اإن الهداف الإمنائية امل�شتدامة، هي اأهداف �شامية ت�شهم يف الق�شاء على  ويف كلمة لها قالت الدكتورة غدار يون�ش " 
التعليم جلميع الأطفال، والتي  الفقر املدقع واجلوع،  ومنع الأمرا�ش القاتلة والعمل على توفري عالجها، وتو�شيع فر�ش 
اأ�شبحت اليوم من بني ال�رشورات الإمنائية املتفق عليها عامليا،وهي تعترب من اأهم اأركان بناء التنمية الإن�شانية امل�شتدامة."
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�شاألت فرح  "كيف كان �شعورك عند حملك ال�شالح خالل احلرب الأهلية اللبنانية؟" 
الورداين اجلمهور من املقاتلني ال�شابقني، وجتمع ال�شباب والإعالم املجتمع يف مقهى 

AltCity يف احلمرا، يوم ال�شبت 16 ت�رشين الأول، ولثالث اأ�شابيع متتالية.

هم�ش عمر.  قالت  �شمر "اأنها كانت �شعيدة"، اأما اأ�شعد "ف�شعر بالقوة"، و "باخلوف" 
"كنت اأرغب يف البقاء على قيد احلياة، على قيد احلياة، حلماية �شعبي" اأكد بول.

فرح، مي�رشة اجلل�شة من املنظمة غري احلكومية )Live Lactic Culture(، حاولت ال�شتماع اإىل ردود اأفعال النا�ش على �شوؤالها. 
حتى اأنها ذهبت اأبعد من ذلك، وطلبت من احل�شور تبادل ق�ش�شهم، كجزء من "م�رشوع ق�ش�ش احلرب".

املنظمة  قامت  الرنويج،  من  مايل  وبدعم  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  لبنان"  يف  ال�شالم  "بناء  م�رشوع  مع  بالتعاون 
اخللفيات  واجلامعات من خمتلف  الثانوية  املدار�ش  1٠ طالب من  بتدريب   )FFP( ال�شالم"  اأجل  من  "املقاتلون  احلكومية  غري 

لتنظيم م�رشحية عن احلرب الأهلية اللبنانية. الجتماعية والدينية على تقنية "امل�رشح الت�شغيلي" 

البيئي  التقييم  تدريبية حول  ور�صة  تنظم  البرتول  اإدارة قطاع  هيئة 
ال�صرتاتيجي وتقييم الثر البيئي لقطاع النفط والغاز يف لبنان 

نظمت هيئة اإدارة قطاع البرتول يف لبنان وبالتن�شيق مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اإطار م�رشوع التنمية امل�شتدامة 
للنفط والغاز يف لبنان "�شوديل"، دورة تدريبية اإمتدت ملدة اأربعة اأيام حتت عنوان "التقييم البيئي ال�شرتاتيجي وتقييم الثر 

يف بريوت.  وذلك من 8 اإىل 11 كانون الول 2٠1٥ يف فندق الـ "رادي�شون بلو"  البيئي لقطاع النفط والغاز يف لبنان" 

�شارك يف هذه الور�شة التدريبية ممثلون عن الوزارات املخت�شة منها وزارة البيئة، ووزارة العمل، ووزارة ال�شناعة، ووزارة الطاقة 
بناء  اإىل  الور�شة  لبنان. هدفت  البرتول يف  اإدارة قطاع  املحلية وفريق من هيئة  البيئية  ال�شت�شارية  وال�رشكات  واملياه، كما 
الأثر  تقييم  درا�شات  على  ركزت  حيث  والغاز  النفط  لقطاع  والقت�شادية  والجتماعية  البيئية،  الآثار  اإدارة  حول  القدرات 
البيئي ودرا�شات التقييم البيئي ال�شرتاتيجي. كذلك مت �رشح احلاجة والغر�ش، كما والتوقيت الف�شل ملثل هذه الدرا�شات 
خالل املراحل املختلفة لقطاع النفط والغاز بال�شافة اىل ن�شاطات تدريبية حول عمليات حت�شري وا�شتعرا�ش ومراجعة هذه 
التقارير كما والدرو�ش امل�شتفادة من درا�شات حالت مماثلة من حول العامل. �شاهمت هذه الور�شة بتعزيز قدرات اأ�شحاب ال�شاأن 
املتعددين حول عملية حت�شري ومراجعة درا�شات تقييم الآثار البيئية، والجتماعية والقت�شادية املرتبطة باملراحل املختلفة 

لقطاع النفط والغاز نحو اإدارة اكرث ا�شتدامة للقطاع.

ق�ص�ش احلرب مغلفة بلم�صة ان�صانية

يف اطار الربنامج العربي لالأعمال املتعلقة بالألغام، نظم مركز جنيف الدويل لإزالة 
الألغام لالأغرا�ش الإن�شانية، بالتعاون مع املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام، 
نهار  وذلك  لبنان،  بريوت،  العربية يف  باللغة  الناطقة  للدول  الرابع  ال�شنوي  املوؤمتر 
الثالثاء الواقع فيه 2٠ ت�رشين الأول 2٠1٥، يف فندق Golden Tulip. وا�شتمر املوؤمتر 

لغاية 22 منه.

�شم املوؤمتر ال�شنوي املدراء الوطنيني وامل�شوؤولني الر�شميني للمراكز الوطنية لالأعمال املتعلقة بالألغام واأطراف اأخرى من الدول 
وتبادل  والتحديات احلالية  املنجز  التقدم  اأفريقيا للبحث يف ومناق�شة  الأو�شط و�شمال  ال�رشق  العربية يف  باللغة  الناطقة 
الدرو�ش امل�شتفادة واخلربات والأفكار.  كما �شهد هذا املوؤمتر م�شاركة ممثلني عن هيئات الأمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومّية، 

وجهات اأخرى معنية من الدول الناطقة  باللغة العربية.

املوؤمتر ال�صنوي الرابع ملدراء املراكز الوطنية لالأعمال املتعلقة بالألغام
الربنامج العربي لالأعمال املتعلقة بالألغام
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"ت�شوية  حول  اإقليمية  ور�شة عمل  بريوت  ا�شت�شافت  الأول،  ت�رشين   ٠7-٠٥ من 
التي جمعت 4٠ من منظمات املجتمع املدين القادمة من  النزاعات النتخابية" 
18 دولة يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وذلك بهدف تبادل املعلومات 
على  خا�ش  بوجه  الرتكيز  مع  النتخابية  النزاعات  ت�شوية  اآليات  حول  واملعرفة 

املمار�شات الدولية اجليدة.

نظم هذه الور�شة م�رشوع الدعم النتخابي الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا التابع لربنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي ، بالتعاون مع م�رشوع م�شاعدة النتخابات يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لبنان ، لتعزيز الوعي واملعرفة يف املنطقة 
على ت�شوية النزاعات النتخابية، والعدالة النتخابية من خالل اإ�رشاك اأ�شحاب امل�شلحة النتخابية يف املناق�شة وجمموعات 

العمل. وكانت الور�شة اأي�شا فر�شة لتعزيز ال�شبكات غري الر�شمية والعالقة بني منظمات املجتمع املدين يف املنطقة.

النزاعات  "ت�صوية  ناق�صوا  اإقليمية يف بريوت  40 منظمة من 18 دولة 
النتخابية"

تعيني املهند�ش البري مّتى �صفريا للنوايا احل�صنة ملبادرة عي�ش لبنان
بح�شور وزير اخلارجية واملغرتبني ال�شيد جربان با�شيل، وزير الداخلية والبلديات 
الوزراء  عن  ممثلني  امل�شنوق،  ال�شيد حممد  البيئة  وزير  امل�شنوق،  نهاد  ال�شتاذ 
�شمري مقبل، اأ�رشف ريفي، وعدد من الق�شاة وال�شفراء، اأقامت مبادرة "عي�ش 
حفل ع�شاء لالحتفال بتعيني ال�شيد األبري مّتى �شفريا للنوايا احل�شنة،  لبنان" 
وذلك يف فندق الهيلتون حبتور، يوم الأربعاء الواقع فيه 7 ت�رشين الأول 2٠1٥.

ويف كلمة له، قال ال�شفري مّتى: "لقد �رشفني مكتب الأمم املتحدة الإمنائي يف 
بريوت، اأن عينني �شفريا للنوايا احل�شنة، يف لفتة م�شكورة ومقدرة من القيمني على املنظمة العاملية، واأتطلع على برنامج 
عمل يت�شمن دعم البلديات وتنمية قدراتها، ون�رش مفهوم الإمناء املتوازن، وت�شجيع املغرتبني على الإ�شتثمار، لأن يف ذلك 
اأقرب الطرق اإىل حمو الفوارق بني املناطق والبلديات وذلك من خالل العمل مع برنامج اأعي�ش لبنان الذي يحمل عالمات 

التكاتف الأخوي بني كل مكونات ال�شعب اللبناين ".

تد�صني م�صاريع دعم تعاونيات الإنتاج الزراعي يف عكار
" تتزايد املخاوف عند مزارعني عكار على نحو مت�شاعد عند اقرتاب موعد ح�شاد 
التعاونية  اجلمعية  اإدارة  اأحمد ملحم، ع�شو جمل�ش  ال�شيد  قال   ." املحا�شيل 
باأرا�شيهم  املزارعني  ات�شال  على  احلفاظ  هو  الرئي�شي  "هدفنا  عكار.  املتحدة 
اأرا�شيهم وهاجروا اإىل  اإذا تخلوا عن  واأ�شجار التفاح لأنه �شيكون من املوؤ�شف 

املدينة ".

بح�شور من�شق اأن�شطة الأمم املتحدة واملمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
يف لبنان ال�شيد فيليب لزاريني، مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان ال�شيد لوكا رندا، �شعادة حمافظ عكار ال�شيد 
عماد لبكي، ممثلني عن وزارة ال�شوؤون الإجتماعية، وزارة الإقت�شاد والتجارة، ال�شفارة الأملانية يف لبنان وال�شندوق اللبناين 
الأمم  ومكتب  عكار  التعاونية يف  واجلمعية  فنيدق  الزراعي يف  الإنتاج  لت�شنيع  التعاونية  اجلمعية  من  اأع�شاء  للنهو�ش، 
املتحدة يف ال�شمال، مت تد�شني م�رشوعني لدعم قدرات تعاونيتني للت�شنيع الغذائي يف منطقة عكار وذلك نهار الأربعاء 

الواقع فيه ال�شابع من ت�رشين الأول 2٠1٥ يف مركز اجلمعية التعاونية لت�شنيع النتاج الزراعي يف فنيدق.
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العدالة النتقالية وال�صالم وجمع التربعات:
"مقاتلون من  الإمنائي يدعم املنظمة الغري حكومية  الأمم املتحدة  برنامج 

اأجل ال�صالم" باملهارات واخلربات
قال فوؤاد الديراين، وهو مقاتل لبناين �شابق وع�شو يف منظمة  "احلرب يحتاج الإعداد والتخطيط وتوزيع الأدوار" 
"مقاتلون من اأجل ال�شالم"، وثقافة ال�شالم يحتاج اإعداد والتنظيم الذاتي وبناء القدرات املقاتلون من اأجل ال�شالم 
")FFP( املنظمات غري احلكومية، م�شريا اإىل اأن" بناء قدرات املقاتلني ال�شابقني ل ميكن ينبغي القيام به يف ليلة 
و�شحاها ". زياد �شعب، اأي�شا موؤ�ش�ش وع�شو يف برنامج امل�شافر املتميز للمنظمات غري احلكومية، ي�شري على 

نف�ش فكرة فوؤاد "، وعملية اإدخال ثقافة ال�شالم يف املجتمع اللبناين ميكن اأن يكون عملية طويلة."

املتحدة  الأمم  برنامج  وبدعم   ،2٠1٥ عام  19-2٠اأيلول  يومي  ملدة  تدريبية  ح�ش�ش  وخالل  الرنويج،  من  بتمويل 
الإمنائي للمنظمة غري احلكومية "مقاتلون من اأجل ال�شالم"، مل يقت�رش العمل فقط على بناء القدرات على مهارات جمع التربعات 

ولكن امتد اأي�شا اإىل اإدخال مفهوم العدالة النتقالية.

بف�شل التدريب املتقدم الذي نظمه برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لل�رشكاء املحليني الذين ينفذون 
املرحلة الثانية من حملة تغيري ال�شلوكيات يف جمال توفري املياه وخدمات ال�رشف ال�شحي والنظافة 
ال�شحية للجميع ، قام 26 مي�رّش ومر�شد يف جمال �شحة املراأة من جمعية امل�شاعدات ال�شعبية 
باأن�شطة  الأول/دي�شمرب  وكانون  األأول/اأكتوبر  ت�رشين  بني  ال�شمود  اأطفال  بني  وجمعية  للتنمية  
لبنان.  للفل�شطينيني يف بريوت و�شور و�شمال  والن�شاء يف 1٠ جتمعات  لالأطفال  مبتكرة متنوعة 
واختتمت اأن�شطة التوعية بتوزيع 91٠٠ حقيبة لوازم للنظافة ال�شخ�شية و18٠٠ حقيبة لوازم للر�شع لالأ�رش الفل�شطينية العائدة 

من �شوريا والتي تقيم يف 27 جتمع للفل�شطينيني يف اأنحاء البالد.

ومن خالل يومني مفتوحني، و3 عرو�ش دمى و4 حمالت تنظيف ودورتني تدريبيتني على ت�شفيف ال�شعر ومعاجلة قمل الراأ�ش للن�شاء 
املحليات، ودورة يف كرة القدم البيئية لالجئني واملجتمعات امل�شيفة يف �شمال لبنان واأن�شطة اأخرى موجهة للن�شاء والأطفال، جنح 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الو�شول اإىل 3169 مقيم ومن �شمنهم 1911 طفل)ترتاوح اأعمارهم بني 6 و13 �شنة(، و7٥٠ �شاب 
ومراهق)ترتاوح اأعمارهم بني 14 و17 عاماً( و٥٠8 امراأة وفتاة مراهقة. ورّكزت الأن�شطة التي اأقيمت بتمويل من بنك التنمية الأملاين 
واليابان ومكتب �شوؤون ال�شكان والالجئني والهجرة يف وزارة اخلارجية الأمريكية، على موا�شيع مرتبطة بالنظافة ال�شخ�شية والبيئية 
اإ�شافة اإىل ال�شحة اجلن�شية والإجنابية وحقوق الن�شاء واملراهقات. و�شدد املي�رشون واملر�شدون ال�شحيون ب�شكل اأ�شا�ش على نداءات 

العمل املرتبطة بقابلية اإعادة ا�شتخدام وتدور النفايات.

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ينظم موؤمتر القمة العاملية للعام 2015

�رشكاء حمليون مدربون يقومون باأن�صطة مبتكرة للتوعية و لتعزيز النظافة 
ال�صحية للجميع يف التجمعات الفل�صطينية

الذي يجتمع فيه  املكان  املا�شية هو  الأربع  ال�شنوات  الذي عقد على مدى  العاملية  القمة  موؤمتر 
زعماء العامل، وممثلي املنظمات غري احلكومية، وال�شحفيني واملدونني والنا�شطني، وممثلي الأحزاب 
التي  التحديات  لأكرب  حلول  واإيجاد  الكبرية  الأفكار  ملناق�شة  ال�شباب،  من  كبري  وعدد  ال�شيا�شية 

تواجهنا.

من قبل قادة 193 دولة  هذا العام، يف نيويورك، مت اعتماد �شبعة ع�رش "اأهداف التنمية امل�شتدامة" 
والتي ينبغي حتقيقها بحلول عام 2٠3٠. اأهداف الإ�شتدامة تاأتي ل�شتبدال اأهداف الألفية الإمنائية التي اعتمدتها اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة يف عام 2٠٠٠ املوؤلفة من احلد من الفقر املدقع واجلوع، وحتقيق تعميم التعليم البتدائي، وتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني 
/ املراأة، واحلد من وفيات الأطفال وحت�شني �شحة الأمهات، ومكافحة الأمرا�ش، و�شمان البيئة الب�رشية امل�شتدامة واإقامة �رشاكة من 
اأجل التنمية . �شارك برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لبنان يف احلوار العاملي من خالل تنظيم جمموعة لقاء ح�رشها 12٠ م�شاركا من 

خلفيات ثقافية واأكادميية خمتلفة، يف مرتو �شحيفة املدينة يف احلمرا، يف 29 اأيلول 2٠1٥.
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"التحري�ش الديني وخطاب الكراهية يف التغطية الإخبارية"

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يعيد تاأهيل امل�صاكن املت�رشرة جراء 
ال�صتباكات التي اندلعت ال�صيف املا�صي يف عني احللوة

التنمية  بنك  خالل  من  والتنمية  القت�شادي  للتعاون  الأملانية  الوزارة  من  بتمويل 
التابع  الأملاين، قامت موؤ�ش�شة مهارات بالتعاون مع م�رشوع "بناء ال�شالم يف لبنان"  
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي باإطالق م�رشوع الدرا�شة الثانية يف �شياق ر�شد تنفيذ 

"ميثاق ال�شحفيني لتعزيز ال�شلم الأهلي يف لبنان ".

اجتمع عدد من روؤ�شاء التحرير وممثلي عن و�شائل الإعالم يف فندق رادي�شون بلو مارتينز 
- عني املري�شة يف 17 اأيلول 2٠1٥، ملناق�شة "التحري�ش الديني وخطاب الكراهية يف 
التغطية الإخبارية". ا�شت�شافت حلقة النقا�ش ممثلني عن قناة املنار، موقع الن�رشة ، 

اإذاعة �شوت ال�شعب، راديو �شوت لبنان، جريدة ال�رشق، اللواء، وعدد اآخر من و�شائل الإعالم. وكان اللقاء فر�شة ايجابية لتبادل 
الآراء والهتمامات من اأجل اإيجاد اأف�شل ال�شبل للتعامل مع املو�شوعات املثرية للجدل يف التغطية الإعالمية كما جاء يف 

عنوان الدرا�شة الثانية.

على اإثر ال�شتباكات التي اندلعت بني الف�شائل امل�شلحة املتنازعة يف عني احللوة خالل الأ�شبوع 
منت�شف  الإمنائي يف  املتحدة  الأمم  برنامج  م�رشوع  من  مهند�شون  اأجنز  اآب/اأغ�شط�ش،  من  الأخري 
اأيلول/�شبتمرب تقييم ٥46 وحدة �شكنية يف التجمعات املحاذية للمخيم واختاروا 172 منزلً لإعادة 

تاأهيلها وجتهيزها قبل اآذار/مار�رش 2٠16.

و�شمح الدعم ال�شخي من مكتب �شوؤون ال�شكان والالجئني والهجرة، وبنك التنمية الأملاين واليابان 
باإعادة تاأهيل 8٥ وحدة �شكنية يف املناطق املحاذية لعني احللوة. كما جرى ا�شتبدال خزانات املياه يف 
1٠٠ وحدة ت�رشرت جراء ال�شتباكات. و�شّكلت ال�شتجابة الطارئة فر�شة لكي يقوم امل�رشوع برتكيب 
1٠٠ جهاز لتوفري املياه يف هذه الوحدات والتي من املتوقع اأن حتقق وفورات ت�شل اإىل 3.6 مليون ليرت 

تقريباً من املياه يف ال�شنًة. 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الإعالم
وقع معايل وزير الإعالم معايل ال�شيد رمزي جريج يوم 14 اأيلول 2٠1٥، مذكرة تفاهم 

مع مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان ال�شيد لوكا رندا

وتهدف هذه التفاقية اإىل و�شع اإطار للتعاون بني الوزارة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
ال�شحفيني واملوؤ�ش�شات الإعالمية امليثاق لتعزيز ال�شلم الأهلي  يف متباعة "تنفيذ" 

يف لبنان. "
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تخريج 100  �صاب وفتاة من عكار - �صمال لبنان
مدير  اأوت�شوكا،  �شييت�شي  ال�شيد  لبنان  يف  اليابان  �شفري  �شعادة  بح�شور 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان ال�شيد لوكا رندا، من�شق برنامج دعم 
�رشكة  �شهري  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  داخل  لبنان  املحلية يف  املجتمعات 
غايل، مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�شمال ال�شيد اآلن �شاتري، مدير 
ال�شناعة  غرفة  رئي�ش  ونائب  لبنان  �شمال  يف  القت�شادية  التنمية  وكالة 
والتجارة والزراعة يف طرابل�ش وال�شمال ال�شيد مار�شيل �شبطيني، نظمت 
وكالة التنمية القت�شادية املحلية يف �شمال لبنان حفل تخريج 1٠٠ �شاب 
التمكني القت�شادي ل�شباب عكار "، يوم  وفتاة  من عكار �شمن م�رشوع " 

اخلمي�ش 1٠ اأيلول2٠1٥.

بتمويل من احلكومة اليابانية، و يف اإطار م�رشوع دعم املجتمعات املحلية امل�شيفة يف لبنان، يهدف امل�رشوع امل�شرتك بني 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي اإىل دعم الأن�شطة الرامية اإىل حتقيق ال�شتقرار وتعزيز التنمية يف 
اإطار خطة لبنان لال�شتجابة لالأزمة ال�شورية منذ عام 2٠11. وقد عقد هذا احلدث يف غرفة ال�شناعة والتجارة والزراعة يف 

طرابل�ش وال�شمال.

برعاية وح�شور معايل وزير الإعالم ال�شيد رمزي جريج، وبح�شور مدير برنامج الأمم 
 )IPT )IPTEC املتحدة الإمنائي يف لبنان ال�شيد لوكا رندا، رئي�ش مركز الطاقة
ال�شيد طوين عي�شى، م�شاعد املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ال�شيد 
اأطلق  والبيئية،  والقت�شادية  الجتماعية  املنظمات  عن  وممثلني  �شهاب،  ادغار 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وIPTEC جوائز الوعي حول الطاقة، يوم اجلمعة 11 

اأيلول 2٠1٥، يف فندق لو رويال �شبية، كجزء من منتدى الطاقة بريوت .

يف كلمة له قال معايل وزير جريج "هذه املبادرة التي يقوم بها اأي مركز طاقة 
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هي يف غاية الأهمية. وقد التزمت احلكومات املتعاقبة اعتماد خطة الطاقة املتجددة 
لإنتاج 12٪ من احتياجات لبنان بحلول عام 2٠2٠. ونحن ندعو اإىل خلق من " اجل�شم الوطني للطاقة املتجددة" الذي ي�شمل 
املجل�ش الوطني للبحوث العلمية، ومكاتب كليات الهند�شة يف اجلامعة اللبنانية واجلامعات اخلا�شة، ونقابة املهند�شني، 
جمعية ال�شناعيني، والوزارات املعنية مبهمة و�شع ا�شرتاتيجية وطنية لللطاقة املتجددة، وو�شع خطط ل�شتخدام الطاقة 

املتجددة يف كل قطاع، واإن�شاء �شندوق م�شتقل لدعم م�شاريع الطاقة املتجددة ".

اإطالق حفل جوائز الوعي حول الطاقة
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القد�ش, عني  املياه يف ب�صتان  اإىل  اأف�صل  اأ�رشة تتمتع بو�صول   100
احللوة

عودة 200 طفل اإىل احل�صانة التي مت اإعادة تاأهيلها يف حي ال�صكة يف 
عني احللوة

برنامج  اأجنز  القد�ش،  ب�شتان  املجمع يف منطقة  املياه يف حي  بئر  و�شع  تدهور  يف ظل 
الأمم املتحدة الإمنائي يف اأيلول/�شبتمرب 2٠1٥ اإعادة تاأهيل بئر احلي وقدم بالتايل و�شولً 
اأف�شل اإىل املياه لـ1٠٠ اأ�رشة اإىل جانب مقّر وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني 
الفل�شطينيني يف ال�رشق الأدنى )الأونروا( واملراكز الجتماعية يف احلي الذي يقع بالقرب 
بتمويل  التي حظيت  التاأهيل  اإعادة  اأعمال  وت�شمنت  احللوة يف �شيدا.  من خميم عني 
ا�شتبدال  الأمريكية،  اخلارجية  لوزارة  التابع  والهجرة  والالجئني  ال�شكان  �شوؤون  مكتب 
امل�شخة الغاط�شة احلالية وتوفري م�شختني اأفقيتني، ومنظم للفولطية  ولوحات حتكم 

واأ�شالك ولوازم اأخرى.

املاضي  األول/ديسمبر  والتعاون، خالل كانون  للتنمية  السويسرية  والوكالة  األملانية  التنمية  بنك  اإلمنائي، بدعم من  املتحدة  األمم  برنامج  أجنز  كما 

عملية إعادة تأهيل اآلبار الرئيسية في الداعوق، بيروت واملعشوق، صور. وفي صور أيضاً، أعاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تأهيل شبكات املياه الرئيسية 

في جتمعي البرغلية وكفربدا للالجئني الفلسطينيني. وتولى البرنامج مؤخراً في عني احللوة التنسيق مع مشروع املياه التابع لألونروا في اخمليم بغية 

تنظيم توفير املياه وتعزيزه في املناطق احملاذية. وفي هذا  السياق، يخطط برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلى مد شبكات للمياه في جتمعَي البركسات 

وجبل احلليب للفلسطينيني.

يف ت�رشين الأول/اأكتوبر املا�شي، عاد اأكرث 2٠٠ طفل اإىل احل�شانة التي كانوا يرتادونها يف 
واحلمامات  الأربعة  الغرف  ليجدوا  احللوة  ملخيم عني  املحاذي  للفل�شطينيني  ال�شكة  جتمع 
الإمنائي، بدعم من بنك  املتحدة  الأمم  برنامج  تاأهيلها. وبداأ  اإعادة  واملطبخ وال�رشفة  قد مت 
اأيلول/�شبتمرب 2٠1٥ بحيث ت�شمل  التاأهيل يف احل�شانة يف  اإعادة  اأعمال  التنمية الأملاين، 
منع ت�رشب املياه وطالء اجلدران وتوفري �شقف من ؟. كما مت حتديث �شبكات ال�رشف ال�شحي 
واملياه والكهرباء يف احل�شانة من قبل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واأ�شبحت الآن مت�شلة 
بال�شبكات الرئي�شية يف التجمع. ولن يقت�رش تاأثري هذه املبادرة على التح�شيل التعليمي 
لالأطفال امل�شجلني يف احل�شانة واإمنا �شينعك�ش اإيجابيا على �شحة جمتمع ال�شكة ب�شكل 

عام.

كما اأ�شبحتْ  271 اأ�رشة يف جتمعات فل�شطينية يف اأنحاء لبنان هذا الف�شل تعي�ش يف 
الأملاين،  التنمية  الإمنائي بتمويل من بنك  الأمم املتحدة  برنامج  التي قام بها  التاأهيل  اإعادة  اأعمال  بف�شل  اأف�شل حالً  منازل 
ومكتب �شوؤون ال�شكان والالجئني والهجرة واليابان. وت�شمنت اأعمال اإعادة التاأهيل التي نفذتها جمعية امل�شاعدات ال�شعبية 
للتنمية  وجمعية التنمية لالإن�شان والبيئة املحليتني وا�شتفاد منها نحو 149٠ مقيم، تعزيز امل�شاكن القابلة ال�شقوط اإن�شائياً  
وتركيب وا�شتبدال وحدات واأجهزة ال�رشف ال�شحي)مثل املغا�شل، وكرا�شي املرحا�ش، واحلنفيات و�شخانات املياه وغريها(، واإ�شالح 

ال�شقف وتوفري و�شالت كهربائية اآمنة وتقدمي اأبواب داخلية وخارجية ونوافذ ووحدات  حمامات.
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احلمالت على مواقع التوا�صل الجتماعي

اليوم العاملي ملكافحة الف�صاد
»وبحلول عام 2030، في األمم المتحدة، نلتزم تقليل الفساد والرشوة بجميع أشكالها الى حد كبير، وتطوير 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، والشفافية، وضمان اتخاذ المشاركة في اتخاذ القرارات ، وتعزيز وصول 
الجمهور إلى المعلومات. الطريق ل 2030 بدأت للتو، ولكن شرعنا في مسار سريع جدا ورحلة صعبة ». مدير 
برنامج األمم المتحدة في لبنان السيد لوكا رندا متحدثاً خالل اليوم العالمي لمكافحة الفساد في الجامعة األنطونية 

يوم 9 كانون األول 2015.
تم االحتفال يوم مكافحة الفساد أيضا في فندق رمادا في 18  كانون األول 2015، حيث جرت مناقشة بين 

الشباب، والتشديد على ضرورة كسر سلسلة من الفساد في لبنان، اآلن ودائما.

اليوم العاملي للق�صاء على العنف �صد املراأة
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، 25 تشرين الثاني، هو يوم التخاذ إجراءات في رفع مستوى 

الوعي وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، مرة واحدة وإلى األبد. لدينا كل دور تقوم به، 
واآلن هو الوقت المناسب للعمل!

اليوم العاملي للق�صاء على الفقر
»القضاء على الفقر يتطلب نمواً اقتصادياً شامالً ومستداماً. انه يحتاج إلى نظم حماية اجتماعية مصممة تصميما 

جيدا والتي تمكن الناس من الحفاظ على مستويات المعيشة األساسية حتى عندما تحدث صدمات«. قالت هيلين 
كالرك، مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر 17 تشرين الثاني 2015. 

بناء مستقبل مستدام: العمل معا للقضاء على الفقر والتمييز.

اليوم العاملي للحد من خماطر الكوارث
اليوم العالمي للحد من الكوارث في 13 تشرين الثاني هو يوم لالحتفال بطرق حد الناس والمجتمعات المحلية 

من تعرضهم للكوارث ورفع الوعي حول أهمية الحد من مخاطر الكوارث. أيضا العمل على تشجيع كل مواطن 
والحكومة للمشاركة في بناء المجتمعات واألمم مرونة المزيد من الكوارث.

نفذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العديد من المشاريع المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، من بينها محاكاة ادارة 
المخاطر في صيدا وإنشاء غرفة العمليات الوطنية في السراي الكبير.

اليوم العاملي لل�صالم
في كل عام، يحتفل باليوم العالمي للسالم في جميع أنحاء العالم يوم 21 ايلول. دعونا نجعل هذا اليوم العالمي للسالم 
يوم من دون عنف، ويوم الغفران. وقال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إذا، ليوم واحد، يمكننا أن نعيش في 

عالم خال من العدوان والعداء، يمكننا أن نتصور كيف أكثر من ذلك بكثير هو ممكن. معا، يمكننا أن نبني السالم 
في جميع أنحاء العالم، يوم واحد في وقت واحد.

لبنان يتحول للون الأزرق يف الذكرى ال�صبعني لالأمم املتحدة
كجزء من الحملة العالمية لالحتفال بيوم األمم المتحدة والذكرى السبعبن لألمم المتحدة، وتحولت مواقع مختلفة في 

لبنان يوم السبت 24 تشرين األول إلى اللون األزرق. هذه المواقع انضمت ألكثر من 300 معلم ومبنى ومتحف 
وجسر ومعالم أخرى في أكثر من 65 بلدا في جميع أنحاء العالم لدعم المنظمة.
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اأحدث مقاطع الفيديو:

الحتفال بالذكرى ال70 لالأمم املتحدة يف �صور, جنوب لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=5t1Jscdgh7s

امللحق الإخباري مل�رشوع "بناء ال�صالم" التابع لربنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي

بتمويل من الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية من خالل بنك التنمية األلماني، وزعع مشروع »بناء السالم 
في لبنان« التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ملحق صحفي مشترك، يوم 26 االثنين كانون األول بالنسخة العربية 

مع جريدتي النهار والسفيرو النسخة اإلنجليزية المترجمة مع الديلي ستار ونسخة فرنسية مترجمة مع لوريان لو جور. 
يحتوي الملحق على مقاالت الكتاب والصحفيين واإلعالميين والباحثين والفنانين من لبنان وسوريا، وتغطي تداعيات 
األزمة السورية على لبنان والعالقات بين اللبنانيين والسوريين، وتوظيف المناهج الموضوعية التي تكون خالية من 

الكراهية واألفكار الخاطئة.
https://www.youtube.com/watch?v=r8TSbmrCs7s

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ينظم موؤمتر القمة العاملية للعام  2015

في 29 أيلول 2015، على مسرح مترو المدينة، الحمرا، مؤتمر القمة العالمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 
2015. مؤتمر القمة العالمية هو المكان الذي يتواجد فيه، ممثلي المنظمات غير الحكومية والصحفيين والمدونين 

والنشطاء وعدد كبير من الشباب، تجتمع لمناقشة األفكار الكبيرة وإيجاد حلول ألكبر التحديات التي تواجهنا.
وتمت مناقشة العديد من المواضيع التي تتراوح بين االستدامة البيئية، إلى االستجواب والمساءلة، حقوق اإلنسان 

والهجرة غير الشرعية، وتشبيك وسائل االعالم االجتماعية، ومجموعة متنوعة من االهتمامات لنا كلبنانيين ومواطني 
.”Project Everyone“ العالم. وقد تم ذلك في شراكة مع "رادوي وان"، وهي جزء من

https://www.youtube.com/watch?v=3GVEK5QfaWU

حملة التوعية برنامج الأمم املتحدة الإمنائي املياه وال�رشف ال�صحي
عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لبنان على تحسين خدمات إمدادات المياه في 4 قرى تقع في وادي خالد شمال لبنان 

)مجيداة، حنيدر، كنيسة، وكرحا(، عن طريق بناء وترميم شبكة المياه في المنطقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار 
مشروع "دعم المجتمعات المضيفة في شمال لبنان في قطاع المياه والصرف الصحي"  الممول من الوكالة السويسرية 

للتنمية والتعاون وبنك التنمية األلماني.
https://www.youtube.com/watch?v=nmEk88Pwmlc

الإعالمية"  التغطية  اأخبار  يف  الكراهية  وخطاب  الديني  "التحري�ش 
الر�صوم املتحركة الر�صوم البيانية

بتمويل من الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية من خالل بنك التنمية األلماني، أطلقت مؤسسة مهارات 
بالتعاون مع مشروع »بناء السالم في لبنان« التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع الدراسة الثانية في سياق 

رصد تنفيذ »ميثاق الصحفيين لتعزيز السلم األهلي في لبنان«.
https://www.youtube.com/watch?v=qEm35yOfNSY
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اأحدث مقاطع الفيديو:

التمكني  »م�رشوع  اإىل  لبنان   يف  الياباين  ال�صفري  �صعادة  كلمة 
القت�صادي لل�صباب«

اأجرت مقابلة مع �شعادة �شفري اليابان يف لبنان، ال�شيد �شييت�شي اأوت�شوكا، يف اليوم تخرج 
اأكرث من 1٠٠الفتيات والفتيان من عكار بعد النتهاء من برامج التدريب وتدريبهم، حيث فاز 

2٥ �شخ�شاً مبنح لبدء اأعمال جتارية جديدة.

وقد مت ذلك من خالل م�رشوع »التمكني القت�شادي لل�شباب« حتت م�رشوع »دعم املجتمعات 
اللبنانية امل�شيفة« �شمن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بال�رشاكة مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية 

و�شمال لبنان LEDA، بتمويل من احلكومة اليابانية

https://www.youtube.com/watch?v=7YL2aQgPlZg.

الفائز مب�صابقة »م�رشوع التمكني القت�صادي لل�صباب« وائل علي 
يحقق حلمه.

حقق وائل علي جزء من حلمه، بعد النتهاء من التدريب �شمن م�رشوع »التمكني القت�شادي 
لل�شباب« والفوز يف املناف�شة بني 2٥ فائزين اآخرين. »اأريد اأن اأعمل واأجنح، واأريد اأن يكون هذا 

»الكرفان« الأف�شل يف عكار«.  قال وائل علي.

م�رشوع »التمكني القت�شادي لل�شباب« حتت م�رشوع »دعم املجتمعات اللبنانية امل�شيفة« 
لبنان  و�شمال  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مع  بال�رشاكة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  �شمن 

LEDA، بتمويل من احلكومة اليابانية.

https://www.youtube.com/watch?v=yofK76CG2MM

بعد  عكار  �صباب  يخرج  لل�صباب«  القت�صادي  التمكني  »م�رشوع 
التدريب

التدريب عن طريق م�رشوع  اأ�شهر من منحة  و3  التقني  التدريب  اأ�شهر من   3 انتهاء  بعد 
»التمكني القت�شادي ال�شباب«،  جنح اأخريا ال�شباب والفتيات يف التخرج وك�شب �شهاداتهم 

ما ميكن اأن يجعل ال�شباب الفتيات ال�شغار اأكرث �شعادة مع بداية جديدة. مربوك!

م�رشوع »التمكني القت�شادي لل�شباب« حتت م�رشوع »دعم املجتمعات اللبنانية امل�شيفة« 
لبنان  و�شمال  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مع  بال�رشاكة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  �شمن 

LEDA، بتمويل من احلكومة اليابانية.

https://www.youtube.com/watch?v=8GaJ9JKfqzU 

اأول درا�صة ملهارات متثيل »ال�صوريني« و »الفل�صطينيني« يف و�صائل 
الإعالم

الأملاين،  التنمية  بنك  خالل  من  والتنمية  القت�شادي  للتعاون  الأملانية  الوزارة  من  بتمويل 
اأطلقت موؤ�ش�شة مهارات بالتعاون مع م�رشوع »بناء ال�شالم يف لبنان« التابع لربنامج الأمم 
ال�شلم  لتعزيز  ال�شحفيني  »ميثاق  تنفيذ  ر�شد  �شياق  الأوىل يف  الدرا�شة  الإمنائي  املتحدة 

الأهلي يف لبنان«.
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اأحدث املن�صورات

تهدف الدرا�شة اإىل اإعادة تقييم موارد املياه اجلوفية يف لبنان على �شوء خمتلف الدرا�شات التي 
اأجريت على مدى ال�شنوات ال 4٥ املا�شية، مع الأخذ بعني العتبار ال�شتغالل املتزايد للموارد 

املائية اجلوفية

الكوتا الن�صائية يف النتخابات اللبنانية

 �صوؤال وجواب 

دعم "احلملة الوطنية لتعزيز التمثيل ال�شيا�شي للمراأة"، الذي �شيتم اإطالقه من قبل ائتالف 
وم�رشوع  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع  الإنتخابية  امل�شاعدة  وم�رشوع  الربملان"  يف  "املراأة 
على  عمل  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع  اللبناين  النواب  جمل�ش  مل�رشوع  الفني  الدعم 
ت�شميم وتطوير كتيب اأ�شئلة و اإجابات عن" الكوتا الن�شائية يف النتخابات اللبنانية "بناء على 

ال�شتف�شارات التي وردت من الئتالف على نظام احل�ش�ش. 
هذا الكتيب ي�شلط ال�شوء على مفهوم نظام احل�ش�ش، من وجهات نظر خمتلفة: القانونية 

والجتماعية والفنية.

تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ال�صنوي 2014 

يهدف عمل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان على م�شاعدة لبنان يف التحرك نحو عدد من 
الأهداف املرتابطة. وت�شمل هذه احلكم الر�شيد، وبناء ال�شالم، ومنع الأزمات، التنمية الجتماعية 

واملحلية؛ والإدارة امل�شتدامة للطاقة والبيئة.

ويلخ�ش التقرير التايل بع�ش من اأبرز اأعمال برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف كل من هذه املجالت 
خالل 2٠13 و 2٠14.

العدد الثامن من الن�رشة الإخبارية ل "م�رشوع بناء ال�صالم يف لبنان" 

و�شائل  البلديات،  مع  املنجز  العمل  على  ال�شوء  ي�شلط  الإخبارية،  الن�رشة  من  العدد  هذا  يف 
الإعالم واملنظمات غري احلكومية يف جمالت التما�شك الجتماعي وبناء ال�شالم.

تقييم موارد املياه اجلوفية يف لبنان

م�صاركة املراأة اللبنانية يف احلياة ال�صيا�صية

احل�ص�ش والتدابري اخلا�صة املوؤقتة

يقدم هذا  ال�شيا�شية،  احلياة  املراأة يف  لتعزيز م�شاركة  املوؤقتة  اخلا�شة  التدابري  اإدخال  اإطار  يف 
الكتيب معلومات عن الكوتا الن�شائية: تعريفه، مكان ا�شتخدامها وكيفية تنفيذه. وبالإ�شافة 
اإىل ذلك، فاإنه ي�شمل بع�ش الإح�شائيات والأرقام عن تطور / تراجع م�شاركة املراأة اللبنانية يف 

احلياة ال�شيا�شية يف الربملان واحلكومات.
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ملحة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

يعترب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �شبكة التنمية العاملية التابعة لالأمم املتحدة ،
وهو يدعو اإىل التغيري وربط الدول باملعرفة واخلربة واملوارد، مناأجل م�شاعدة ال�شعوب

على بناء حياة اأف�شل. تنت�رش مكاتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف 177 بلًدا 
ونتعاون مع هذه البلدان مل�شاعدتها يف تطبيق احللول التي اأوجدتها ملواجهة حتديات

التنمية العاملية والوطنية.وت�شتفيد هذه البلدان خالل تطويرها للقدرات املحلية، 
من العاملني يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و�شبكتنا الوا�شعة من ال�رشكاء.
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