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 األمم المتحدة في لبنانمن رسالة 

 

كامل مساحة  شمللت بشكٍل كبير 2015في عام  الشراكة بين لبنان واألمم المتحدة نمت

وكذلك السالم واألمن واالستقرار  جاالتمق والدائم في بفضل التعاون الوثي ، وذلكلبنان

 .وصعب معقد واقعٍ في مواجهة  ياالقتصاد االجتماعي التمكين

 

 والمجتمعات المحليةنجاح هم المواطنون لل ودوافعها الرئيسيةهذه الشراكة  على رأس

رة في في لبنان والقادة الذين عملوا بمسؤولية كبرى في دعم المصلحة الوطنية المتجذ

 االندماج والعدالة.

 

ليس  ةثمين قيمة عاّمةهو بصورة خاصة أن لبنان  2015متنا تحديات عل   الوقت،في ذات 

لبنان  فيوأن استمرار االستقرار واالزدهار  وما بعدها، لمنيقةلمواطنيه إنما أيضا  لفقط 

ددا  في العام نعمل مجمن األساسي أن جميعا . تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية  ا  إذهو 

للعمل  األمم المتحدةتتيلع المقبل على تقوية الشراكات التي أٌقيمت في العام الماضي. 

 . 2016شركاء جدد لسنة ها في لبنان ومع وثيق مع جميع شركائ بشكل

 

 

  الزارينيفيليب       كاغد يسيغر

 الخاصنائب المنسق      المنسق الخاص في لبنان

شؤون المنسق المقيم ومنسق ال

 اإلنسانية 
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 األمم المتحدة في لبنان حول

 

السالم  حفظوصناديق وبرامج وبعثة  توكاالمن  23األمم المتحدة في لبنان  أسرةتضم 

وجود  واكبوقد  ،1948 سنة بعض مكاتبها في لبنان منذلقد تواجدت وبعثة سياسية. 

 ،الل تلك السنواتخ محنه.وأوقات فترات ازدهاره  األمم المتحدة الشعب اللبناني في

 يةلتحديات األمنلتواجدت األمم المتحدة في لبنان لمساعدة الحكومة على االستجابة 

منظومة  عملت ،ذلكلتحقيق . اإلنسانيةونمائية واإلالمتعلّقة بحقوق اإلنسان ة ويوالسياس

المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين والمؤسسات مع  يدا  بيد األمم المتحدة

       .لبنان يحتاجه الذي الدعم الشامللتقديم ومية اللبنانية والدوليّة الحك

 

 لألمم المتحدة تأثير على معظم مظاهر الحياة في لبنان

 

المساعي : بدءا  من تقدم أنشية األمم المتحدة في لبنان الدعم في معظم مظاهر الحياة

 ،وحقوق اإلنسان ل اإلنساني،عموال عليم،والت ،الصحةو ،لحفاظ على السالمإلى االحميدة 

 نظّمتالبيوة. إن معاهدات األمم المتحدة هي اإلطار لمعظم القوانين التي و ،واالقتصاد

أكثر من  بشكل مباشر طالتبرامج األمم المتحدة للمساعدة  كما أن. في لبنان الحياة

على األمم المتحدة حكومة لبنان للحفاظ  أسرةتدعم و .فقط 2015 في عاممليون شخص 

 وقدالنمو واالزدهار. لتحقيق  يمهّدان ،بحسب اعتقادنا ،اللذينالسالم واالستقرار 

التنّوع  بفضل التنفيذ ممكنةالهامة لقضايا امعالجة  إلىالرامية هذه األنشية أصبحت 

 .في لبنان التي تعمل بموجبها وكاالت األمم المتحدة الكبير للواليات

 

 عالميةلاأجل القيم اإلنسانية نكافح من 

 

يتمتع لمهمتنا مساعدة كل فرد وال صوت لهم.  لمناألمم المتحدة إلعياء الصوت  ُوجدت

وكل مسألة  ،هوكل موضوع نحللّ  ،كل عمل نقوم بهيتّم مقاربة . ةمواطنالحقوق بكامل  

حقوق وت أزمة النفايا ما هي العالقة بينمنظور حقوق اإلنسان.  مننحاول حلها 

صون ؟ كيف يمكننا أن نضمن التخفيف من حّدتهان وكيف يمكننا المواطنين اللبنانيي

 ؟ بشكٍل متساوٍ  ،أم عراقيين أم فلسيينيين أم لبنانيين واكانسوريين  ،حقوق الجميع

 

 ؟عليمالتكيف يمكننا أن نضمن أن كل طفل في لبنان يتمتع بحق 

 عليها.قمنا بتحليلها وحاولنا اإلجابة  هاّمةأسولة  هذه كلّها
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 ظروف خيرةبصورة شبه دائمة في  ناموظفويعمل  ،قيم األمم المتحدةب التمّسك جلأمن 

 مكّرسةحياتنا  إن وظيفة: مجّردمم المتحدة ليس عمل في األالفتضحيات. ال نيقدموو

 .انخدمه للشعوب التي

 

  بمفردنالكننا ال نعمل  ن،كثيرو نحن

 

من خالل الشراكات مع الحكومة  به يتم شيء نقومكل ف. بمفردهاال تعمل األمم المتحدة 

والمجتمع المدني بما في ذلك الجامعات  طرافاألالمنظمات المتعددة  وسائر اللبنانية

 ينص المناسباشخاأل وتجعل ،المعايير ترفعهذه الشراكات والمنظمات غير الحكومية. 

 بعضنا البعض،وتساعدنا أن نتعلم من يقومون باألعمال المناسبة،  (المنظمات )أو

 عملنا.  أعباء أن نتقاسموتسمح لنا 

تقوم األمم المتحدة بأبحاثها وتنفذ  ،لبنان الذي يقّدمه كبيرعلى رأسمال بشري  اباعتماده

 .من خالل الموظفين الوطنيين والمنظمات اللبنانية غالبا  أنشيتها 

 

 ليس بوسعنا أن نفعل كل شيء...ولكننا نفعل كل ما بوسعنا

 

في لبنان قبل بدء الحرب في سوريا، وستبقى بعد انتهائها،  األمم المتحدة موجودة

. منذ مسيرة تحقيق أهداف التنمية العالمية في لبنان حكومة وشعبمواصلة دعمها لل

أولويات األمم المتحدة مساعدة لبنان على تخيي تأثير األزمة  أولىكانت إحدى ، 2012

استمر تعاون عالوة على ذلك، بذلك.  المتأثر مباشرةومساعدة الشعب عليه السورية 

الفقر  الحد منو الجامع الحواروواإلصالح  وكمةالحعم لد اليويل األمداألمم المتحدة 

 لبنان.  طويل في منذ زمن القضايا الهيكلية الكامنة تصحيح لالبيوة حماية و
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 1948األمم المتحدة موجودة في لبنان منذ العام 

 

 بين األمم المتحدة ولبنان وفريدة من نوعهاسبعون عاماً من شراكة وثيقة 

 

ذ وجود منو. عين عاما  على تأسيسهاببذكرى مرور س 2015 عاماحتفلت األمم المتحدة 

واحترام والتعايش مبادئ األمم المتحدة في التنوع ورة حيّة عن صلبنان و المنظمة،

أول سفير  هموسا. 1945ن األعضاء المؤسسين في عام وقد كان م. األساسيةالحريات 

حقوق ل الدولي قانونالفي وضع أسس ، مالكشارل حبيب  ،األمم المتحدة للبنان لدى

وقد ترأس أيضا  حقوق اإلنسان. لالعالمي  اإلعالن حيث شارك في صياغةاإلنسان 

الفترة الممتدة  في فيها مجلس األمن ابمفي األمم المتحدة  ةيهيوات رئيسالسفير مالك عدة 

ساعد  ،لألمم المتحدة امةالعبصفته عضو في الجمعية و. 1954ى حت 1953 من عام

مظاهر  معظمالتي تيال الدولية آالف القوانين والمعاهدات  إقرارفي صياغة أو لبنان 

القرارات العالمية  على راألرضية. وكان للبنان تأثي ةحياة الشعوب في جميع أنحاء الكر

لشرق األوسط في مجلس األمن لألمم المتحدة وذلك بتمثيل ا دوليينالحول السالم واألمن 

 (.2011و 2010بين مؤخرا  في الفترة الممتدة )

 

لألمم المتحدة التزام طويل األمد تجاه لبنان وشعبه. لقد جرى افتتاح أول مكتب لها في 

إلى  الفارينالف الفلسيينيين آل تقديم العونعلى حكومة اللمساعدة  1948 عامبيروت 

على األقل  ، مرةلبنانالمتحدة لألمم أمناء عامين ستة من أصل ثمانية  لبنان. لقد زار

  .كوفي أنانلفه وس مون- كي األمين العام الحالي بان فيهم بمن –خالل مدة واليتهم 

 

من جميع أنحاء العالم:  حوله وّحد الشعوبتتإن تحقيق سيادة واستقرار لبنان هو مجهود 

على بعد آالف  ليعيشوارسال جنود من أربعين دولة خذت قرارات في نيويورك إللقد اتُ 

 ألمم المتحدةلمجلس األمن  ويناقشحماية الشعب اللبناني. بهدف  بيوتهمالكيلومترات من 

)الذي أنهى  1701قرار مجلس األمن لألمم المتحدة رقم ال يزال و ،مسائل لبنانبانتظام 

الحفاظ على استقرار وأمن  مساعدا  على ساري المفعول( 2006عام  المدمرة حربال

 البلد على امتداد الخط األزرق. 

 

عّمق الشراكة في السنوات األخيرة لتعامل مع تدفق الالجوين إن الضغط على لبنان في ا

 إيجاد أساليبعلينا في هذه األزمة الملحة  وكانبين األمم المتحدة والحكومة اللبنانية. 
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فريق عملنا يقف إلى جانب لبنان ن إنفتخر بالقول بيننا. إننا في ما أكثر فاعلية للتنسيق 

 . الهائلةالتحديات  هذه في مواجهة

 

العديد من إلى  نظرنا مليا  ، الشراكة هذهل بالذكرى السبعين عند احتفالنا 2015 عامفي 

العصيبة التي اختبرناها معا .  وقاتاأل إلى وكذلك ،واإلنسانيةالجمال ب المفعمةاألوقات 

 السيوة.كما األوقات الجيدة  فيكة وثيقة وفريدة لقد كانت شرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

7 

  2015 في عاملمحة حول لبنان 

 

 طالتلعدة تحديات  . وبالرغم من تعّرضهلبنانعلى  سهال   اما  ع 2015 عامكن يلم 

 هوالتزام على قدرة لبنان على التحّملعدة إنجازات أكدت  ،وأمنه ونموه هسالم

 .هئأصدقاب

 

باستمرار لمحاولة حل  يجتمعون معا  لكن السياسيين كانوا  شاغرةكرسي الرئاسة  تبقي

عدة مناقشات وجرت ، النوابلقد نجحوا في إقامة الحوار الوطني في مجلس خالفاتهم. 

 في حين أن .متعارضة ةمجموعات سياسي بينالجمهورية حول رئاسة  غير رسمية

اتفاقات القروض  لتسهيل إنفاذقوانين مستعجلة  اأقرّ  ومجلس الوزراءمجلس النواب 

التخفيف السياسي لكنها لعبت دورا  مهما  في جمود التزيل هذه الجهود لم  غير أنالدولية، 

 النقسامات السياسية. أسوأ تأثيرات االبلد من  حمايةو الحرجةفي األوقات  من التوترات

 

بصورة فاعلة في الدفاع عن حدود  نجح الجيش اللبناني، المتكررةبالرغم من الهجمات 

المناطقة  علىوالغارات الجوية الهجمات المسلحة من خالل مواجهة لبنان مع سوريا 

نزع على  المساعي الحميدة لألمم المتحدةساعدت  ،في جنوب لبنان  . الحدودية اللبنانية

على لي الجانبين اللبناني واإلسرائيلتدهور الخير بين امعاودة  ومنعت الحرب فتيل

 الخط األزرق.  امتداد

 

 والشامالدولة اإلسالمية في العراق  لهجوم إرهابي من قبل تنظيملقد تعرضت بيروت 

شخصا  في برج البراجنة. لكن لبنان  42والذي قضى بصورة كارثية على  (،)داعش

أحبيت رفض الوقوع ضحية التعصب اليائفي وبفضل الجهود المستمرة للقوى األمنية 

رهائن لدى المجموعات كانوا جنديا  لبنانيا   16 تحريررهابية أخرى. وقد جرى مكائد إ

تسعة رجال بقي  أنهبالرغم من و)، 2015 ديسمبر/كانون األولالمسلحة األجنبية في 

 . العام( انتهاءمع  أمن مخيوفين لدى داعش

 

 ا  مساعد 1520 عاممليار دوالر أميركي  1,3 التمويلبلغ  ،ألزمة اللبنانيةل استجابة  

 على مواجهتهامليون شخص  وأكثر منالمؤسسات اللبنانية 

 

ظروف حياة  ترّدتأكثر من مليون الجئ. وقد  استضافةباستمر لبنان  ،2015 عام خالل

جعلهم أكثر اتكاال  على  مدخراتهم التي كانت بحوزتهم مما الذين استنفدواجوين اللا
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ومعظمهم  ،ستضافة أعداد كبيرة من الالجوينا سلبا   تانعكس وقد ،المساعدات اإلنسانية

   .عيمتجموالتماسك العلى البنية التحتية والخدمات العامة وأسواق العمل ، فقراءمن ال

 

أن اللبنانيين أظهرت الوقائع فقد  ،قاسية جدا  الأوضاع معظم الالجوين  على الرغم من

 .األكثر فقرا  يكافحون أيضا  

 

كثير  من الكرم وقد اختار إظهار أكبر قدراللبنانيين في  وبالرغم من ذلك، يستمر معظم

الجهود الدولية استمرت . للقيام باألفضل في ظل الوضع القائمالفرصة  انتهاز منهم

دعم الالجوين لبنان الزيادة الضويلة في التمويل لشركاء  سمحتالكبيرة في المساعدة وقد 

للتأثير االقتصادي لهذه من قبل ة يفاعلأكثر جابة بصورة ستواإل األكثر ضعفا  السوريين 

مليار دوالر  1,3 جابةستاالالحركات السكانية والضغوط السياسية. بلغ تمويل هذه 

 .مواجهتها على شخص مليون من وأكثر اللبنانية المؤسسات مساعدا   2015 عامأميركي 

 

إلى  فاتواالختالاإلضرابات أدت  فقد أيضا  عام أزمة النفايات. 2015وقد كان عام 

 الصيف.حرارة  عّز ارتفاعتكديس النفايات في الشوارع في جميع أنحاء لبنان وذلك في 

لتصدير النفايات  خية مثيرة للجدلعلى  2015ديسمبر /كانون األولوافقت الحكومة في 

الكبرى للمجتمع المدني الداعي إلى الشفافية وإلى إدارة النفايات بيريقة االحتجاجات بعد 

مواضيع الحول  وعي الجمهورزادت ، قباحتهااألزمة، على الرغم من هذه و. سليمة

 .المنزلية التدويرة وأهمية إعادة يالبيو
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 حول هذا التقرير 

 

بعض اإلنجازات الرئيسية التي حققتها األمم  علىاإلضاءة يرمي هذا التقرير إلى  

 :رئيسية تثالثة مجاالفي  2015 عامالمتحدة في لبنان 

 

 الحكومة اللبنانية في الحفاظ على السالم واألمن. دعم -1

 تقوية المؤسسات اللبنانية -2

 األكثر حاجة األشخاص مساعدة -3

 

من سالم وجود لل ال من مفهوم الذي يقول بإنجميع أعمال األمم المتحدة في لبنان  تنبع

ك عملنا نعتبر كل تدخل، بما في ذلدون سالم. إننا من تنمية وجود لل والدون تنمية 

 الستقرار لبنان.اإلنساني والتربوي، كمكّون أساسي 

 

من هذا العمل،  2015شهده عام  عند بعض ماوقفة سريعة  التقرير هووما يتضمنه هذا 

مما يضيق  السيور، الكثيرهذه  وكل قصة تتلوهاووراء كل إنجاز  ،وليس عرضا  شامال  

 المجال أمام ذكره هنا.
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 لحفاظ على السالم واألمنفي البنان  دعم حكومة

 

   وجنوب لبنان (لياليونيف) قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان  

 

 معاتتالعمل ألجل السالم مع المج 

 

 أجل السالم واألمنمن شباب    14

 تمكين المرأة  15
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 دعم الحكومة اللبنانية للحفاظ على السالم واألمن

 

نشاط في اليوم  400 بحوالي دولة يقومون 40عشرة آالف جنديا  من  يونيفيلالتضم 

 للمساعدة على حفظ السالم.

 

عاش الشعب اللبناني المتواجد في جنوب  العديدين،شركائها اليونيفيل وبفضل جهود 

  .2006لبنان فترة هدوء غير مسبوقة منذ 

 

 مقدمة

لمساعدة على بناء لبنان المستقر واآلمن، منذ سبعين سنة واألمم المتحدة تبذل جهودها ل

يدا  بيد مع الشعب اللبناني. لم يكن ذلك دائما  سهال  لكننا حققنا معا  تقدما . وخالل هذه 

 ومن أهم هذه القرارات المتخذةتبنى مجلس األمن عدة قرارات لدعم لبنان.  ،السنوات

، والذي 2006لمدمرة سنة الذي أنهى الحرب ا 1701القرار  هوخالل السنوات األخيرة 

 الستقرار واألمن في جنوب لبنان.الستمرار ايبقى حجر الزاوية 

 

: إننا نعتقد أنه نقوم به عملكل  يرافقانإن السالم واألمن هما موضوعان مشتركان 

على جعل لبنان مكانا   نساعدوحقوق اإلنسان والدولة اللبنانية  عليمبتقوية االقتصاد والت

 ستقرارا . أكثر أمانا  وا

 

 لبنانفي المنسق الخاص لألمم المتحدة مكتب 

على الصعيد الدولي و في لبناناليويلة األمد ببذل جهودها لقد استمرت األمم المتحدة 

 كاغد يسيغرلبنان في السالم واالستقرار. قدمت المنسق الخاص لألمم المتحدة  لتعزيز

دورها  وساهماألمن في لبنان. للسالم و نزيه وغير متحيزمساعيها الحميدة كوسيط 

على ضرورة  مسلِّية الضوء العالمية المحافلجدول أعمال  علىإبقاء لبنان في الدولي 

وقد شّجع االقتصاد.  وتقوية ،المؤسسات اللبنانية، ووقف تآكل انتخاب رئيس للجمهورية

هم بجهود ا  فارعتااللبناني  جيشدعم للالزيادة على الدولي  أيضا  المجتمع كاغ السيّدة عمل

      محاربة اإلرهاب.و /وسيادة حدوده ،في المناطق الحدودية لحماية الشعب اللبناني

 

 ( لياليونيف) قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان

هي بعثة حفظ السالم مؤلفة من وواألمن.  السالمجاهدة بهدف إحالل  اليونيفيلتعمل 

. لبناني ودولي مدني موظفٍ  1000حوالي  وتضمدولة  40عشرة آالف جندي من 
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عاش الشعب اللبناني المتواجد في جنوب  العديدين،شركائها اليونيفيل وبفضل جهود 

مع جنود الجيش اللبناني  ، قام2015وخالل . 2006فترة هدوء غير مسبوقة منذ  لبنان

نية والسليات اللبناوالتي سمحت لليونيفيل   في جنوب لبنان ةدوريات يوميب حفظ السالم

في  دولةسلية ال عزيزوت آمنة،المحلية المجتمعات وإبقاء  ،مراقبة الخط األزرقب

 الجنوب. 

 

 من أجل السالم معاتتالعمل مع المج

 

 400بـ من خالل القياماالستثمار في جنوب لبنان اليونيفيل فرق  تتابع ،2015في عام 

. كما األثريةيات والمواقع وتصليح المدارس والمستشف ات،إعادة بناء اليرق يوميا :نشاط 

األطباء البييريين  واهتمّ  ،مريض لبناني مجانا   55,000أكثر من اليونيفيل أطباء  ساعد

تساعد هذه األعمال على التقّدم باتجاه اليوم الذي تصبح فيه هذه حيوان.  48,000 بـ

 درة.المنيقة مستقّرة وآمنة لجميع سكانها. وعندها يستييع جنود حفظ السالم المغا

 

معات تللمج لبناء السالم األمم المتحدة مشاريع قدمتفقد  ،أما في مناطق أخرى من لبنان

والضاحية الجنوبية  ،ووادي خالد وعكار وعكروم ،في غرب ووسط وشمالي البقاع

حيث تعمل  االستقرار االجتماعيآليات تصميم ل الناسالمشاريع  وتجمع هذهلبيروت. 

لبناني وسوري إلى  400حوالي  انضمّ . وقد ات قبل تفاقمهاعلى تذليل الخالفمجموعات 

 هذه المجموعات. 

 

 في االستقرار توطيد في فعلياً  والسورية اللبنانية المجتمعات مع عملنا يساعد هل

 لبنان؟

 

 المضيفة المجتمعات دعم برنامج ضمن لبنان في البلديات مع مشروعنا أن نعلم نحن

 األمم من وحرصا  . لبناني مليون 1.2 حوالي حياة على ا  إيجابي أثرا   أحدث اللبنانية،

 اسمها جديدة أداة استخدمت االستقرار، توطيد في عملها تأثير تقييم على المتحدة

(Sensemaker)، األمن حيال وشعورهم المحلية مجتمعاتهم إلى الناس نظرة لتحليل 

 العالقات تحسين على إيجابي تأثير الواقع في له كان البرنامج أن واستنتجنا. واالستقرار

 تصاعد من الرغم وعلى. معا   فيها يعيشون التي المجتمعات في والسوريين اللبنانيين بين

 بين خييرة حوادث أي وقوع عن يبلّغ لم المجتمعات، هذه ضمن اإلحباط مشاعر

 .اآلن حتى أفرادها
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 وملح: شباب لبنانيون وسوريون يتشاركون الرأي ووجبة الطعام خبز

 

نشاطات ترفيهية وتعليمية وتشاركية  آلية االستقرار االجتماعي في مجدل عنجر أقامت

. وقرر أفراد المجتمع 2015أيلول/سبتمبر عام  في ثالثة أيام للمجتمع المحلي على مدى

المحلي إنشاء مرصد لحقوق اإلنسان والصراعات، وحاضنة اجتماعية واقتصادية 

من المنيقة في مناقشة مفتوحة بين  شخصا   450 يللمشاريع الصغيرة. والتقى حوال

نار ووجبة مناقيش على الصاج. وأمضى اللبنانيون الاللبنانيين والسوريين حول 

 . حياتهمن عء اليلق، تشاركوا العشاء، وقصصا  اممتعة في الهو سهرةوالسوريون 

حن نشكر لم نكن نتوقع أن يتمكن بلد صغير مثل لبنان من استضافتنا واستيعابنا. ون"

 وئام، شتورة كثيرون لم يفعلوا ذلك".لنا، في حين  اآلمنة اللبنانيين على فتح أبوابهم

"الخيار خيارنا، إما أن نرى النصف الممتلئ من الكأس أو نكتفي بالنصف الفارغ: 

، وقدرتنا على استضافة عدد كبير من النازحين تتناقص أكبر من بلدنا بكثيرسوريا بلد 

ك، نحن ننظر إلى الوضع من منظور إنساني، وال ندعه يؤثر على كل يوم. ومع ذل

 حليمه، مجدل عنجر". عالقتنا مع السوريين
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 من أجل السالم واألمن شباب

 

جعل ، لطريقة عيشناحفز. من أجلهم علينا أن نغيّر المهم ولمالالشباب هم مستقبلنا، هم لنا 

  .قابال  للحياة هممستقبل

 /المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية للبنانالخاصالزاريني، نائب المنسق فيليب 
 

بشأن  تاريخيا   ألمم المتحدة قرارا  ل األمن اعتمد مجلس ،2015في كانون األول/ديسمبر 

بناة  قر المجلس بضرورة إشراك الشبابأ 2250في القرار فالشباب والسالم واألمن. 

 دي للتيرف. السالم والتص تعزيزفي  السالم

 

واعتمد السياسة  ومنذ زمن طويل، أدرك لبنان دور الشباب في عملية صنع القرار،

األمم المتحدة مع  دّربتلوضع خية عمل،  ا  . وتحضير2014الوطنية للشباب في عام 

 كيف يمكناليالب على جمع معلومات حول  2015جامعة سيدة اللويزة في عام 

 .لشباب في أعمالهاأن تُشرك ا لوزارات والبلدياتل

 

األمم المتحدة للتربية والعلم ومنظمة  سف(يوساعدت منظمة األمم المتحدة لليفولة )اليون

مم المتحدة للسكان، في تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والثقافة )اليونسكو( وصندوق األ

عن طريق تقديم التدريب للشباب الذين يعيشون في مناطق الصراعات حول المهارات 

األمم المتحدة في تأمين فرص اقتصادية  تلحياتية وإدارة الصراعات. كما ساعدا

إدارة المتيوعين، والعمل من أجل تحقيق المساواة بين  فيواجتماعية للشباب، وتدريبهم 

 الجنسين، وحماية التراث الثقافي في لبنان في أوقات عدم االستقرار. 
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 2015في عام  عي والتمكينالنوع االجتما: تالعامالالنساء 

 

راره قريسه في كا دفع مجلس األمن إلى تمم دورا  مهما  في السالم واألمن النساء  تلعب

 . وقد اعتمد لبنان خية عمل وطنية لضمان مشاركة المرأة في المجتمع1325الشهير 

مع أعضاء مجلس  من خالل العمل. وتدعم األمم المتحدة تنفيذ هذه الخية، بشكٍل كامل

للعديد من  المتخصص التدريب ، وتقديمالنواب والوزارات وهيوات المجتمع المدني

 في صنع السياسات. النوع االجتماعيدمج  حول كيفيةالموظفين 

 

. ولكن المرأة يُردن العمل ويحتجن إليه أنهنّ  يخبرن اللواتيكثيرات هن النساء في لبنان 

لتغلب على لتمتد لمساندتها إضافية إلى يد ماكن أخرى، تحتاج أحيانا  أفي لبنان، كما في 

، 2015التدريب. وفي عام  قلة فرصاالجتماعية أو  كثرة القيود العوائق الناشوة من

امرأة في شمال لبنان في شغل السنارة واإلبرة،  350دربت األمم المتحدة أكثر من 

األولى التي يبيع  ةالهاتف النقال. وكانت المرّ  وصيانةوتنسيق األزهار، وحياكة السجاد، 

فيها العديد من النساء منتجات من صنع أيديهن ويشعرن باالستقاللية في كسب بعض 

 المال لدعم األسرة.

 

عرضة للمخاطر كالزواج  لبنان أكثرجعل النزاع والفقر في السنوات األخيرة النساء في 

ه األمم المتحدة التدريب الذي قدمتساعد و والعنف القائم على النوع االجتماعي.المبكر 

قائمة على أو إساءة  عنفتعلّم كيفية التصرف في حال االشتباه بأي  علىل اوالرج نساءال

هذا التدريب حتى اآلن. وقال العديد من  وامرأةرجال   130. وقد أتّم النوع االجتماعي

 12. وتلقى أُسرهم ومجتمعهمرت طريقتهم في التعامل مع لحظة فارقة غيّ إنها الرجال 

هم. وفي عام ادربا  إعدادا  يؤهلهم ليصبحوا مدربين وتدريب آخرين في مدنهم وقرمت

من  الرجال والنساءمزيد من ال من خالل مساعدة، ستكثر "اللحظات الفارقة"، 2016

 . القائم على النوع االجتماعيالقوة الكامنة فيهم للقضاء على العنف  اكتشاف

 

في تمكين المرأة من خالل المجتمعات  أساسي بشكل هم مراكز التنمية االجتماعيةسوت

مكانا  تنتشر في مختلف أنحاء  57المحلية. فمراكز التنمية االجتماعية هي عبارة عن 

األمم  وُدعم من قبل دوزارة الشؤون االجتماعية، والعديد منها ُجدّ  لبنان مقّدمة من

ن األمم المتحدة ومنظمة المتحدة. ويضّم كل مركز فريق عمل ومتيّوعين، تلقوا تدريبا  م

غير الحكومية للتصدي للعنف المنزلي والزواج المبكر، ومشاكل الصحة  "أبعاد"

 غراض تجارية، واالتجار بالبشر.الجنسية واإلنجابية، واالستغالل الجنسي أل
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 المونة تحضير

 

م المتحدة ة العادلة في لبنان، أنشأت هيوة األمم المتحدة للمرأة )هيوة األمرمع منظمة التجا

لتحضير المؤن  2015للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة( تعاونيات نسائية مبتكرة في عام 

 لبنانية امرأة 400وغيرها من المنتجات الزراعية للبيع. وتضم هذه التعاونيات  اللبنانية

أسرة. وقدم خبراء منظمة  250وسورية، وقد أسهمت حتى اآلن في توليد دخل ألكثر من 

لمنتجات، وتعليبها، كما لفي إصدار الشهادات والدعم جارة العادلة في لبنان التدريب التقني، الت

وصفات، تمكنت النساء المناقشة أفضل بما في ذلك ، وبالعمل معا   .قّدموا المساعدة في التسويق

همة عن المسا السالم واألمن، فضال   بناء من بناء شراكات قوية بين المجتمعات، والمساعدة في

 زيادة دخل األسر.في 

 

 العنف ضد المرأة مكافحة

 

لسكان ومنظمة األمم لتعمل مجموعة من وكاالت األمم المتحدة ومنها صندوق األمم المتحدة 

الشراكة مع منظمة من المتحدة لليفولة، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجوين، في إطار 

عاما . وفي عام  15ة، وذلك منذ أكثر من كفى غير الحكومية على مكافحة العنف ضد المرأ

من النساء  600 لحوالي، قّدمت هذه الوكاالت المشورة والرعاية والدعم القانوني 2015

من االختصاصيين العاملين في المجال  565بت خير العنف، ودرّ لوالفتيات المعرضات 

مجتمعة عن الزواج  أعدته هذه الوكاالت الذياإلنساني والصحي والقانوني. وانتشر الفيلم 

 يوما   16"المبكر في مختلف أنحاء البلد عبر شبكات التواصل االجتماعي، وذلك في إطار حملة 

 . المرأة"من أجل القضاء على العنف ضد 
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 الوقوف إلى جانب المؤسسات

 

 المؤسسات اللبنانية 

 األدمغة كسب  18

 

 عليمالت 

  إلى المدرسة يعودونطفل  350,000  19

 أطفال يعملون في الشوارع  21

 ترميز المستقبل 21

 

 الصحة 

 مرض شلل األطفال عن خاليا  إبقاء لبنان  23

  الجديدة الصحية االحتياجات مع لبنان فتكيُّ 23

 

 إدارة النفايات 

 ؟ عام أزمة النفايات 24

 

 المياه 

 

 البلديات 

 من المحلي إلى الوطني  27
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 سات اللبنانيةالوقوف إلى جانب المؤس

 

 2015عام مليون دوالر كدعم من األمم المتحدة ُسلمت إلى المؤسسات اللبنانية  171,5أكثر من 

 

في تقديم الخدمات العامة بالرغم  االستمرار تحديات 2015 عامفي المؤسسات اللبنانية واجهت 

األمم المتحدة  مليون دوالر كدعم من 171,5أكثر من . 2012من تصاعد الكثافة السكانية منذ 

والصحة وإدارة  عليملتقوية الخدمات العامة كالت 2015عام ُسلمت إلى المؤسسات اللبنانية 

 النفايات وجعلها أكثر مالئمة للمستقبل.

  

تدابير بناء الثقة التي جعلت من هذا التعاون ممكنا  في تحسين أداء أسهمت سرعان ما و

 دة ملتزمة بضمان أعلى مستويات الشفافية والمساءلةالمؤسسات وتعزيز الشفافية. واألمم المتح

 في االستجابة لألزمة.

 

 :كسب األدمغة

 استعادة مهارات اللبنانيين المهاجرين إلى وطنهم

 

ن بنظرة جديدة لمعالجة مشاكل أصبحت مألوفة لنا في لبنان. فهم يتكّلمون اللغة ويأتي المغترب"
  ." لها التعامل الهامة وكيفية القضايا فوننفسها، ويتحدرون من الثقافة نفسها، ويعر

 TOKTENأريان ألماس، مديرة مشروع  -   
 

. ولالستفادة والمهنيين من ذوي المهارات العاليةاشبكة عالمية معظمه اللبنانييشكل االغتراب 

نقل المعرفة عن ليدعو برنامج األمم المتحدة  االنتشار،من هذه المهارات والقدرات الواسعة 

متيّوعين من المغتربين اللبنانيين للعودة إلى لبنان  (TOKTEN)الرعايا المغتربين  طريق

 وتقديم خبراتهم.

 

مصرف ال، نظم البرنامج مؤتمرا  ضخما  حول األمن السيبراني باالشتراك مع 2015وفي عام 

يين من وقوى األمن الداخلي والجيش اللبناني. وجعلت خبرة المغتربين اللبنان المركزي اللبناني

البرنامج نقية مرجعية في األمن السيبراني للقياع العام في لبنان، وتحسين المعايير، وبناء 

القدرات في مؤسسات محلية المنشأ في لبنان، وإتاحة الفرصة للمغتربين لتقديم ما فيه الفائدة 

 لبلدهم.

 

 



 

  

 

 

19 

طالب  1500دارس االبتدائية اللبنانية وفي الم 2015 عامطفل تسجلوا  350,000 حوالي

 تسجلوا في المدارس الثانوية

 

 التعليمدعم المؤسسات: 

 

  إلى المدارس يعودونطفل  350,000

 

سيدرا،  –بداية ، وجدُت صعوبة في التعّلم من جديد، لكن سرعان ما أصبحت األمور أسهل.""
 ، الشوف11
 

 غير الحكومية اجتمعت أسرة األمم المتحدة، والحكومة اللبنانية والمنظمات 2015في عام 

في جهد عاجل لتقديم التعليم االبتدائي النظامي لجميع األطفال في لبنان، أيا   المحلية والدولية معا  

طفل، والتحاق  450,000 لحواليإتاحة فرص التعلّم  الجهدتكن جنسيتهم. وقد أثمر هذا 

 . االبتدائيفي مرحلة التعليم  بالمدارسطفل  350,000

 

 معاً  التعاون

 

اعت وزارة التربية والتعليم العالي واألمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، معا ، تحقيق استي

 زيادة كبيرة في أعداد الملتحقين بالمدارس االبتدائية. 

 

من األطفال غير اللبنانيين  101,515، استفاد من الدعم 2015-2014وفي العام الدراسي 

لبنانيين لاللتحاق بالتعليم النظامي، باإلضافة من األطفال ال 30,933و)معظمهم من السوريين( 

مدرسة في المخيمات  60من سوريا، وقد توزعوا على  طفال  فلسيينيا  نازحٍ  6,118إلى 

، أعفي األهل )من أسر لبنانية 2016-2015في عام والفلسيينية أو في التجمعات السكنية. 

ساري  وون ملزمين بتقديم تصريح إقامةوغير لبنانية( من رسوم التسجيل، ولم يعد األطفال الالج

 ثاٍن بعد الظهرالمدارس في جميع أنحاء البلد أبوابها في دوام  تشرطا  لاللتحاق. وفتح المفعول

 الستيعاب األعداد اإلضافية من األطفال. 

 

من األطفال غير  147,285ونتيجة لهذه الجهود، بلغ عدد األطفال الملتحقين بالتعليم النظامي 

، ما مجموعه 2016-2015من األطفال اللبنانيين في السنة الدراسية  197,000ونيين اللبنا

وقّدمت وزارة التربية والتعليم العالي مزيدا  من الدعم للتعليم الثانوي، وفتحت  طالب. 350000

شاب من طالبي التعليم من االلتحاق في السنة الدراسية  1,500مدرسة ثانوية أبوابها لتمكين  35

2015-2016. 
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 لحوالي لوازم، ارسلت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة 2015وفي عام 

مدرسة في الدوام الثاني، فأمنت بذلك المواد التعليمية  240مدرسة في الدوام األول و 1,200

 ، استفاد من خدمة النقل من المدرسة2015األساسية ألطفال لبنانيين وغير لبنانيين. وفي عام 

من اعتبارات طول المسافة، وضرورات السالمة والحماية،  ، انيالقا  طفال   59,872وإليها 

 وأوضاع األسرة.

 

 التعلّممساعدة األطفال على 

 

للعودة إلى قليلة  مساعدة إضافية، يحتاجون إلى الدراسةاألطفال الذين انقيعوا سنوات عن 

ين في البرنامج المبتكر للتعليم الحر من األطفال اللبنانيين والسوري 5,300الصف. وشارك 

سنة، الذين انقيعوا عن المدرسة لفترة أطول من  17-9والسريع لألطفال من الفوة العمرية 

اإلنكليزية، ومهارات وفي اللغات العربية، والفرنسية،  ثغراتسنتين. ويعالج هذا البرنامج ال

 يفي النظام التعليمي الرسم دخولحانات الألطفال لتقديم امتاالحياة، والعلوم والرياضيات، ويعّد 

مبلغ قدره بستثمار قد أتاح االس. ومدرّ  600في لبنان. ويعني تنفيذ هذا البرنامج أيضا  تدريب 

من  األمم المتحدة والمانحين الدوليين، والسيما ألمانيا واالتحاد األوروبي عبرمليون دوالر  94

 المضي في هذا العمل الرائد. 

 

  .مدرسة عامة 69وتجهيز ل إعادة تأهي

 

  .مدرسة خالية رسميا  من العنف 29أصبحت 

 

  المدرسة. ووموظفإن األبيال الكبار في هذه الرواية هم: األساتذة 

 

 تعزيز المدارس والمؤسسات 

 

مليون دوالر  1.6صت األمم المتحدة مبلغا  قدره منفعة مستدامة، خصّ بللتأكد من أن دعمنا يأتي 

. 2015من الوزارة في عام  موظفا   24 العالي ودعمتالتربية والتعليم  عن طريق وزارة

تحسين معايير التعليم الرسمي، فأسهمت في تجديد  ودعمت األمم المتحدة وشركاؤها أيضا  

مليون  50مدرسة رسمية، وتدريب العاملين في المدارس، وخصصت مبلغا  قدره  96 تجهيزو

بعد أن و. بأعداد إضافية من اليال الستيعابهيل الالزمة دوالر للمدارس للقيام بعمليات التأ

أصبحت مدارس عديدة أماكن  ،2015في عام الصحي  نت األمم المتحدة معدات للفحصأمّ 

 مدرسة خالية رسميا  من العنف. 29وباتت وآمنة  صحية
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 إشراك المجتمعات

 

على فرص  السوريين متيوع لتوعية الالجوين، مهمتهم إطالع األهل 100حشدنا أكثر من 

، وتحديد األطفال الذين يحتاجون إلى عناية لتحاقالتعليم المتاحة ألبنائهم، وتشجيعهم على اال

نأمل في زيادة  ،وإحالتهم إلى المختصين. ومن خالل إشراك األهل والمجتمعات المحلية ةخاص

في المدارس بعد معّدالت االلتحاق بالمدارس وإبقاء المزيد من اليالب ألطول فترة ممكنة 

 االلتحاق.

 

نجز هذا العمل بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتعاون مع المدارس ذاتها، وخبراء من وأُ 

طفل، إذ  350,000 من منظمات غير حكومية. وتفخر أسرة األمم المتحدة بأنها ساعدت أكثر

األبيال الكبار في هذه الرواية ل بفض أصبح ذلك ممكنا  أتاحت لهم فرصا  لتحقيق إمكاناتهم. وقد 

حرصوا على تقديم التعليم بأفضل نوعية لعدد متزايد من الذي  المدرسة وموظفوهم: األساتذة و

 .حماية جيل بأكملهل المنيقة اليالب. االستثمار في التعليم اليوم هو استثمار في حاضر ومستقبل
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 وفي أماكن خطرة؟الذي علينا فعله ألطفال يعملون في الشوارع  ما

 

أعمل مع رجلين، وال أحد من عمري. وأنا أحبس في  .عمل مضنٍ  لي "الحياة هنا هي بالنسبة
ر، اخيأشعر بأن لدي أي وال  بشكل متكرر [ هذا ما يحدث معي..غرفة وأجبر على العمل. ].

 ، بعلبك12ل المدرسة على العمل." محمد، أفضّ 
 

ن العديد من األسر في لبنان تعمل جاهدة لتلبية الحاجات، لجميع األطفال الحق في التعليم. ولك

، أطلقت منظمة 2015وبعض اآلباء يرسلون أطفالهم لكسب المال، ولسد الحاجة. وفي عام 

ل دراسة عن ليفولة )اليونيسف( وصندوق إنقاذ اليفولة أوّ لالعمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة 

وأ نمط من أنماط تشغيل األطفال. وخلصت الدراسة إلى أسوهو األطفال العاملين في الشوارع، 

-10من الذكور، ومعظمهم من الفوة العمرية  السوريين ثلثهمأن معظم أطفال الشوارع هم من 

في  اإذا عملووية وجسدية من أصحاب العمل. ظلف إلساءاتسنة. وهم يفيدون بالتعرض  14

 تأخرين، إلى المنزل. الليل، تتعرض سالمتهم للمخاطر، في طريق العودة، م

ويبقى الكثير مما ال نعرفه، حيث تعمل منظمة العمل الدولية على إعداد مسح موسع للوقوف 

. وتعمل األمم هاألطفال، بدءا  من أسوأ أشكال ةلاعلى القضية، وإطالق مشروع للقضاء على عم

حصول التي تكفل األطفال عن طريق تعزيز النظم  ةلاالمتحدة في الوقت نفسه على التصدي لعم

والشباب على حقوقهم، في الغذاء والمأوى، والتعليم والرعاية الصحية، والحماية. وفي  األطفال

الدولية الرعاية  ولجنة اإلنقاذ، قّدمت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجوين 2015عام 

يعمل على ، وأنشأت خيا  ساخنا  من أطفال الشوارع في بيروتطفال   488 لحواليواإلرشاد 

 مع وكاالت إنفاذ القانون والمؤسسات اللبنانية. ساعة ألسر الشوارع. ونحن نعمل أيضا   24مدى 

 

 المستقبلترميز 

 

. وقد بدأت غدا  مهارات الترميز والتكنولوجيا هي مهارات أساسية لشباب اليوم في سوق العمل 

نانية األميركية في بيروت تدريب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والجامعة اللب

طالبا  من المدارس الثانوية على مهارات البرمجة والحوسبة. ونأمل أن يصبح  85المعلمين و

 من التعليم االبتدائي في لبنان. الترميز والحوسبة جزءا  
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 مركزا   180واستفاد ، األولية الصحية لرعايةل ا  مركز 54جرى تجديد وتحديث  2015سنة في 

  .مستشفيات عامة 8وتجهيز  أفضلعدات طبية من م
 

 أدوية لألمراض المزمنة. األولية الصحية لرعايةل ا  مركز 435لقد استلم ما مجموعه 
 

 دعم المؤسسات: الصحة
 

 على العناية التي هم بحاجة إليهامريض إضافي  400,000ل وحص
مستشفيات ومراكز الرعاية ازداد استخدام المرافق الصحية وال ،في األعوام القليلة الماضية

وإمكانات االستدامة المالية.  البنى األساسيةفي المائة، ما أجهد  50الصحية األولية بنسبة 

وسّجلت الزيادة الكبرى في اليلب على خدمات الرعاية الصحية لألم واليفل وعالجات 

عباء عن طريق األمراض غير المعدية. وسعت األمم المتحدة للمساعدة في التخفيف من هذه األ

 االستثمار في مؤسسات الرعاية الصحية اللبنانية.
 

من  مركزا   180 واستفادللرعاية الصحية األولية،  مركزا   54، أعيد تأهيل 2015وفي عام 

. وجهّزنا ثمانية مستشفيات عامة الستقبال موظفا   2,530، وقُّدم التدريب إلى معدات طبيّة أفضل

إضافي ى مستشف   26عاية المركزة لحديثي الوالدة، وُزّود حاالت اليوارئ والتوليد والر

بالمعدات اليبية واألدوية الالزمة إلنعاش المرضى في حاالت اليوارئ. وقدمنا أجهزة لمراقبة 

مركز  200القلب وإنعاش الرّضع، وأجهزة تصوير بالموجات فوق الصوتية إلى أكثر من 

للرعاية  مركزا   435 ما مجموعه ىامة. وتلقّ مستشفيات ع ةللرعاية الصحية األولية وثماني

 مريض. 150,000الصحية األولية أدوية لألمراض المزمنة تكفي حاجة 
 

األمم المتحدة الدعم إلى وزارة الصحة العامة في جهودها لتيوير نظام رصد  سؤولوم موقدّ 

دوالر عن طريق ماليين  9.4. وقدمت األمم المتحدة االستجابة لهااألوبوة واألمراض المعدية و

وظيفة من الوظائف الرئيسية في  91وزارة الصحة العامة والمراكز الصحية، وهي تدعم 

 القياع الصحي.
 

بلدية بدعم من األمم المتحدة على تعزيز  29ولتحسين الكفاءة وتسهيل تقديم الخدمات، عملت 

 12االجتماعية ومركزا  للتنمية  15مع  من خالل العملالتكامل بين نظم الرعاية الصحية، 

 لتقديم الرعاية الشاملة.مدرسة  72للرعاية الصحية األولية و مركزا  
 

مريض إضافي في عام  400,000ع نياق الرعاية الصحية ليشمل وبفضل هذه الجهود توسّ 

الالجوين  انيباععن  2015. وأجريت، بتكليف من األمم المتحدة، دراسة في أواخر عام 2015

مرضية لهم بشكل للبنانية عن الرعاية الصحية األولية، فجاءت الردود والمجتمعات المضيفة ا

 .كبير
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خاليا   بقاء لبنانإلطفال  دون سن الخامسة ضد شلل األطفال  384888تيعيم  2015جرى سنة 

 .من هذا المرض

 

 شلل األطفال خالياً منإبقاء لبنان 

 

مة األمم المتحدة لليفولة، بدعم نجزت وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظأ

للتلقيح ضد شلل  واإلضافية من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجوين، حملتها األخيرة

. وفي حملة لاألطفال، وذلك في إطار ما تبذله من جهود لحماية األطفال في لبنان من الشل

طفال  دون سن الخامسة على اللقاح. وبلغت نسبة  384,888واحدة لمدة سبعة أيام، حصل 

في المائة، في إطار أوسع  98.4األطفال دون سن الخامسة المحصنين ضد الشلل في لبنان 

 برنامج إقليمي للتحصين في الشرق األوسط.

 150لمحددة لتحصين األطفال بنسبة ، تجاوزت جهود األمم المتحدة األهداف ا2015وفي عام 

 طفل دون سن الخامسة. 400,000رت لقاحات روتينية ألكثر من في المائة، فوفّ 

 

  لبنانلالتكيف مع االحتياجات الصحية الجديدة 

 

ليس فقط مع التزايد السريع في أعداد السكان في لبنان، بات على العاملين في الرعاية الصحية 

مواجهة أنواع مختلفة من المشاكل الصحية بل أيضا  تعلّم كيفية رضى، معالجة المزيد من الم

، أنشوت شراكة بين صندوق األمم المتحدة 2015الناشوة من النزاعات واألزمات. وفي عام 

ف مع االحتياجات المستجدة، وتحديث المبادئ للسكان ووزارة الصحة العامة في لبنان للتكيّ 

جابية. وعملت منظمة الصحة العالمية على تحديث المبادئ التوجيهية للرعاية الصحية اإلن

ة للحاالت السريري اإلدارةالتوجيهية لمعالجة أمراض اليفولة والمبادئ التوجيهية لبروتوكوالت 

  في مراكز الرعاية الصحية األولية.  الصحيّة األكثر شيوعا  

 ة العامةيخدمات الصحالدرة واستياعت األمم المتحدة، من خالل الشراكة مع الوزارة، زيادة ق

. ويعتمد األطباء على حد سواء لبنانيينعالية الجودة ومتخصصة لالجوين وال وتقديم خدمات

اليوم والممرضات وغيرهم من العاملين في الرعاية الصحية على المبادئ التوجيهية الجديدة 

ز والعناية بالمصابين لعالج ضحايا االغتصاب، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليد

في من رعاية صحية به، وتأمين خدمات الصحة اإلنجابية األساسية، وصحة األطفال وغير ذلك 

 حاالت األزمات. 
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 دعم المؤسسات: إدارة النفايات 

 

 .2015 في عامالنفايات الصلبة استخدام أساليب أفضل للتخلص من شخص  689000 استياع

 

 عام أزمة النفايات؟

 

، عندما غصت الشوارع بالنفايات المنزلية في المدن 2015العديد أزمة النفايات في عام سيتذكر 

وال  هذه األزمة كانتبالرغم من أن والبلدات اللبنانية، بسبب اإلضرابات والخالفات السياسية. و

عززت الوعي بمخاطر التدهور البيوي وانتشار األمراض إال أنها بمثابة كارثة بيوية،  تزال

خاطر على إمدادات المياه. وساهمت األمم المتحدة في تقديم اقتراحات عملية في مجاالت والم

 عدة، منها إدارة النفايات الصلبة والمياه. 

 

 الصلبة:النفايات 

 ساعدنا السليات اللبنانية على إيجاد حلول ألزمة النفايات بعدة طرق:

 

 ساهم خبراؤنا في وضع خطة.

اللجنة الوطنية للنفايات الصلبة إلى الخبرات التي قدمتها األمم استندت مناقشات الحلول ضمن 

المتحدة. واقترحت اللجنة، بمساعدة األمم المتحدة، استراتيجيات لألجلين القصير واليويل، كان 

من البلدان المتقدمة  دعما  عالميا  مجلس الوزراء قد اعتمدها في البداية. وحشدت األمم المتحدة 

ضرورة اعتماد نهج شامل  مؤكدةفي نهج اإلدارة المتكاملة للنفايات  التي عرضت تجاربها

البنود  شاملة لمعالجةم فريق األمم المتحدة خية لمعالجة األزمة على جميع المستويات. وقدّ 

مبادئ التوقعات العالمية إلدارة "تيبيق  -2اتخاذ الترتيبات المؤسسية والقانونية؛ -1 :التالية

االتصال  -4بناء شراكة بين القياعين العام والخاص؛  -3؛ النفاياتإدارة في موضوع  "النفايات

 اختبار نظام حديث إلدارة النفايات. -6تعبوة الموارد الدولية والمحلية؛  -5والتثقيف والتوعية؛ 

 

 ساعدنا في إدارة النفايات.

، 2015 في عامالنفايات الصلبة استخدام أساليب أفضل للتخلص من شخص  689000 استياع

من خالل الدعم الذي قدمته األمم المتحدة، بما في ذلك تشغيل مرافق النفايات الصلبة في أكثر 

موقع في لبنان. وقدمت األمم المتحدة مركبات وحاويات للنفايات إلى عدد من البلديات  400من 

لتي تقودها شاحنة نفايات لبلديات في البقاع والشمال. وبفضل الجهود ا 14عن  اللبنانية، فضال  

األمم المتحدة على الصعيد الدولي لجمع النفايات، وصلت وسائل جمع النفايات ونقلها، بما في 

. 2015حاوية كبيرة، إلى عدد من المجتمعات المعرضة للخير في عام  5,000ذلك أكثر من 
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 أيضا  وتعاون الخبراء التقنيون مع خمس بلديات على وضع خيط إلدارة النفايات. وأطلقنا 

 حمالت لتوعية المواطنين بكيفية تقليص كميات النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. 

 

 .التحتية للمياه يةمن االستثمارات في البن ا  لبناني 1027752استفاد حوالي 

 

 عملنا على الوقاية من األمراض

ادئ التوجيهية تعاون خبراء الصحة في األمم المتحدة مع االتحاد األوروبي على تحديث المب

من أكثر األمراض المعدية انتشارا ، وتدريب العاملين في القياع الصحي في لبنان.  43لمعالجة 

للمحافظة على نظافة بلدهم، منها ورشات  ناسوأطلقت األمم المتحدة مبادرات عدة لتعبوة ال

يدين عمل، وأنشية ومهرجانات كشفية حول النظافة الصحية، وإدارة النفايات، وغسل ال

مع وزارة الصحة العامة إلى الوثيقة النظافة الصحية، والشراكة  عزيزومعالجة المياه. وأدى ت

 ، مثل التيفوئيد والتهاب الكبد، إلى أدنى حد ممكن. المتعلقة بالنظافةخفض انتشار األمراض 

 

 .حماية بيئتهللبنان  جّهزنا

ن البنك الدولي والحكومة اإلييالية على يعمل خبراء من األمم المتحدة مع وزارة البيوة بتمويل م

إنشاء مصانع نظيفة وتخفيض نسب التلوث من خالل خية عمل وطنية للصناعة. وساعدنا 

صانعي السياسات على االلتزام بشروط االتفاقيات والبروتوكوالت البيوية الدولية التي  أيضا  

شاركة بفعالية في اجتماع باريس ق عليها لبنان. وساعد خبراء األمم المتحدة لبنان على المصدّ 

ى عالميا  بالغ األهمية ر المناخ، الذي شكل منتد  حول اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ 

 بين اعتبره األمين العام لألمم المتحدة انتصارا  كبيرا  لإلنسان ولكوكب األرض. وكان لبنان من

بخفض االنبعاثات، وتعزيز  تر المناخ، تعهدفي االتفاقية اإلطارية بشأن تغيّ  دولة طرفا   195

دت هذه االتفاقات السبيل للتقدم نحو ، واتخاذ إجراءات مشتركة بشأن المناخ. ومهّ قدرة االحتمال

 القضاء على الفقر، وبناء السالم، وكفالة حياة كريمة تزخر بالفرص للجميع.

 

الكفاءة، لتوفير أموالهم وحماية ساعدنا األسر المعرضة للفقر على استخدام الطاقة بمزيد من 

 البيئة. 

مواطنا  لبنانيا  من الشراكة بين األمم المتحدة والسليات اللبنانية في  1,027,752استفاد 

أسرة من األسر  875االستثمار في البنى األساسية للمياه ضمن المجتمعات المحلية. وتمكنت 

الكهربائي في عكار ووادي البقاع المعرضة للفقر من التعويض عن حاالت انقياع التيار 

مصباح في الشوارع على الياقة  500باستخدام اإلضاءة بالياقة الشمسية، وجرى تركيب 

للفقر في عكار  أفراد معرضون حصلالشمسية في عكار. وفي إطار مشروع لألمم المتحدة، 

 الصديقة للبيوة. من المواقد الموفّرة للياقة وعلى شحنتين من قوالب اليبخ  594والبقاع على 
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 دعم المؤسسات: المياه

 

 .أفضلبصورة  إليهم المياه وصولأكثر من مليوني شخص استفادوا من 

 

ب التلوث إلى احتياطي المياه الجوفية الكثيرين أثناء أزمة النفايات. وعملت شغل احتمال تسرّ 

في وبيّنت تأثيرها  األزمة،األمم المتحدة مع مؤسسة مهنّا على إعداد دراسة تفحصت تفاصيل 

على البيوة، والبنى األساسية، والصحة، والمناظر اليبيعية، واستعرضت الحلول الممكنة. لبنان 

ومن بين التوصيات المقترحة، حّذرت الدراسة من إمكانية تلّوث المياه في حال عدم حل أزمة 

 النفايات بيرق سليمة بيويا . 

 

مم المتحدة حول موارد المياه الجوفية، ممّولة من أخرى لألجارية وتكّمل هذه الدراسة دراسة 

، وقد أظهرت انخفاضا  1972حكومة إيياليا. وهذه الدراسة هي األولى من نوعها منذ عام 

مثيرا  للقلق في منسوب المياه الجوفية في بعض أنحاء لبنان، من أهم أسبابه االستغالل الجائر 

تسرب مياه البحر مشكلة خييرة على طول لآلبار في المدن والمناطق الزراعية. وطرح 

الساحل. وخلص الخبراء إلى ضرورة العمل على تحسين رصد الموارد المائية وإدارتها، 

 وتشديد الرقابة على عمليات استخراج المياه الجوفية وترخيص حفر اآلبار. 

 

مختبرات  2015بالتعاون مع األمم المتحدة في عام العامة ولهذه الغاية، أنشأت وزارة الصحة 

بلدية. وعملنا  160 لحواليلرصد المياه بتمويل من االتحاد األوروبي، وهي تفحص المياه اليوم 

مستشفيات عامة في طرابلس،  8على إعادة تأهيل وتجهيز مختبرات فحص المياه في  أيضا  

، ومرجعيون، وصيدا، وضهر الباشق، وفي مستشفى رفيق الحريري وبعلبكوحلبا، وزحلة، 

 معي في بيروت، وأشرفنا على تعيين موظفين لتشغيلها في السنتين المقبلتين.الجا

 

 اليوميلالستخدام مياه 

 

يعاني لبنان من نقص في المياه ومن عدم توفر شبكة وطنية لجر المياه إلى المنازل، وخاصة في 

ار عن المناطق النائية. وقد سألت األمم المتحدة والبلديات سكان منيقة وادي خالد في عكّ 

، استفاد أكثر 2015احتياجاتهم، فكان طلبهم األول إيصال إمدادات المياه إلى المنازل. وفي عام 

من مليوني شخص من تحسين فرص الحصول على المياه، من خالل برامج األمم المتحدة 

ت من شبكا كيلومترا   83بالتعاون مع المؤسسات اللبنانية. وقد عملنا معا  على إصالح أو إنشاء 

مضخات المياه والخزانات  تأمينشخص عن طريق  40,000الصرف الصحي، وساعدنا 

متر مكعب من الحمأة من مياه  18,000 شبكات المياه. وأزالت األمم المتحدة أيضا  إنشاء و

 أي ما يكفي من الحمأة لملء سبع من برك السباحة األولمبية. ،الصرف شهريا  
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 : بلدياتدعم المؤسسات

 

مشروعا   327اتحاد بلديات و 11بلدية باإلضافة إلى  244، 2015 عامم المتحدة ساعدت األم

 .نازح سوري 332,000لبناني وأكثر من مضيف مليون  1,2و مضيفة معاتتمج 109في 

 

سير شؤونهم المحلية. ين دعمها في تيالمواطنكثير من البلدية هي المؤسسة األولى التي يلتمس 

يم الخدمات في المناطق التي شهدت زيادة في الكثافة السكانية في وهي الجهة المسؤولة عن تقد

ما ييلب منها التوسط بين الالجوين والمجتمعات المضيفة. ودعمت  األعوام األخيرة، وكثيرا  

لتلبية اليلب المتزايد  ماتحادا  بلديا ، وجهزته 11، و2015بلدية في عام  244األمم المتحدة 

  على الخدمات.والملّح 

 

مبادرتها الرائدة في برنامج دعم المجتمعات اللبنانية  2015في عام  األمم المتحدة ّسعتوو

كبيرة من الالجوين،  يدعم هذا البرنامج المجتمعات اللبنانية التي تستضيف أعدادا  والمضيفة. 

تحديد بالتخييط ومع وزارة الشؤون االجتماعية. ويقوم رؤساء البلديات  شراكةويقدم خدماته بال

 من خالل مشاوراتفرص العمل، خلق  وأ للخدمات المحلية األولويات من االحتياجات الملحة

مع المجتمعات المحلية، وتعمل األمم المتحدة على المساعدة في تأمين هذه االحتياجات. والهدف 

من ذلك هو تخفيف الضغط على الخدمات المحلية والعمل في البلديات في المناطق التي يشكل 

(. وفي بأكثير أكثر في أغلب األحيانفي المائة على األقل من عدد السكان )و 25لالجوون فيها ا

من المجتمعات المضيفة، منها مالعب لكرة  109مشروعا  في  327، أنجز البرنامج 2015عام 

القدم، وشبكات للمياه، ودورات تدريب رواد األعمال لتحسين المدارس. واستفاد من هذه 

 نازح سوري. 332,000مليون مضيف لبناني وأكثر من  1.2 حوالي 2015األنشية في عام 

  

نة لقواعد السلوك ودعمت األمم المتحدة جهود وزارة الداخلية والبلديات في وضع مدوّ 

ُصممت لزيادة الفعالية من خالل االستجابة لالحتياجات شرطة البلدية، التشغيلية لجراءات اإلو

 المعايير الدولية.  بما يتالءم معالخاصة بالمجتمع 
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  ةكمو: دعم الحالوطنيإلى المحلي من 

 

بذل الجهود لتعزيز المؤسسات الوطنية في لبنان، على  2015واصلت األمم المتحدة في عام 

أساس ما تحقق من مكاسب على المستوى المحلي. وعملت األمم المتحدة مع مكتب وزير الدولة 

من  2,000صالح المؤسسي في لبنان، وتدريب لإلصالح اإلداري لوضع استراتيجية لإل

موظفي الخدمة المدنية على المهارات الحاسوبية وإدارة التغيير، وتمكين المواطنين من 

 .بشكٍل أفضل الوصول إلى المعلومات

 

االستعراض الدوري الشامل للبنان في مجلس حقوق اإلنسان في أيضا  مت األمم المتحدة ونظّ 

. ويشكل االستعراض فرصة للمجتمع المدني والمجتمع الدولي 2015تشرين الثاني/نوفمبر 

إلى التقارير التي تعدها الحكومة. وأطلق مكتب  للنظر في سجل حقوق اإلنسان في لبنان، استنادا  

مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مشروعا  لمدة ثالث سنوات بتمويل من االتحاد األوروبي 

وصيات بشأن إنشاء لجنة وطنية دائمة لمتابعة آليات حقوق اإلنسان لمساعدة لبنان على تنفيذ الت

 صونالدولية، ودعم إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان، وتعزيز دور المجتمع المدني في 

 حقوق اإلنسان.

 

جامعة وواصلت األمم المتحدة التعاون مع وزارة الداخلية على التحضير إلجراء انتخابات 

عا  جديدا  لمدة ثالث سنوات مع وزارة المالية لتحسين إدارة السياسات ، وأطلقت مشرووشفافة

مكتب رئيس الوزراء في وضع خيط اجتماعية أيضا  والمالية العامة. ودعمت األمم المتحدة 

واقتصادية وخيط للتنمية المستدامة، وهي تقّدم المشورة بشأن اإلطار القانوني لموارد النفط 

 والغاز في لبنان.

 

الستعداد لمواجهة الكوارث في ا اللبنانية اليويلة األمد الجهود علىاألمم المتحدة  تواستند

اليبيعية. وقد أعدت البلديات في مختلف أنحاء البلد خييا  لالستجابة للكوارث وأنشأت غرف 

عمليات في المؤسسات، بما في ذلك الوزارات، والمحافظات، والبلديات واألقضية. واختبرت 

عندما ضربت العاصفة زينا الساحل اللبناني: فقيّمت  2015ي كانون الثاني/يناير هذه الخيط ف

مثل بلدية جبيل، األضرار الواقعة، وساعدت الشركات التجارية المحلية  الساحل،البلديات على 

ه إلى خبرت، نقل لبنان 2015على حماية ممتلكاتها، بدعم من األمم المتحدة. وفي آذار/مارس 

لمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، الذي عقد في مدينة سينداي في المؤتمر العا

 اليابان. 
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 كثر احتياجاً األدعم 

 

 إدارة تأثير األزمة السورية 

 دعم الالجوين الفلسيينيين 

 االقتصاد 
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 : إدارة تأثير األزمة السورية األكثر احتياجاً دعم 

 

مليار  3,4لمتعلقة باألزمة السورية ما يزيد عن ا نمائيةواإل اإلنسانية اتالمساعدبلغت قيمة 

 . 2015 عاممليار دوالر  1,3بما في ذلك  2012دوالر أميركي في لبنان منذ 

 

شخص معرض للفقر من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسيينية مساعدات  970,000وتلقى 

 . شتاءشخص المساعدة لمواجهة فصل ال 950,000 حواليغذائية شهرية. وتلقى 

 

شخص من تدخالت لتحسين أماكن اإليواء، ومن مبادرات في مجاالت  383,700استفاد 

 .الصحة والتعليم والوظيفة استهدفت أكثر من مليون شخص

 

 مساعدة عدد كبير من الالجوين السوريين فيدعمها للبنان  2015واصلت األمم المتحدة في عام 

ادية واالجتماعية والديمغرافية والسياسية واألمنية ، وتحّمل النتائج االقتصالمعّرضين للفقر

اإلنسانية واإلنمائية التي قدمتها األمم المتحدة في  ات. وفاقت المساعدعن ذلك في لبنان المترتبة

مليار  1.3، بما في ذلك 2012مليارات دوالر في لبنان منذ عام  3.4إطار األزمة السورية مبلغ 

د من هذه المساعدة مليون الجئ سوري، وأكثر من مليون . وقد استفا2015دوالر في عام 

 عملها. وال تأتي استجابة األمم المتحدة لألزمة في إطار تنفيذ 2015مواطن لبناني في عام 

لتعايش ل وضع األسس بهدف تعزيز االستقرار اللبناني من خالل اإلنساني فحسب، بل أيضا  

 ديارهم. السلمي إلى أن يتمكن الالجوون من العودة إلى

 

في لبنان واجهوا  وعلى الرغم من هذا الجهد الهائل، يزداد الوضع صعوبة . فأشد الناس فقرا  

، بسبب الموارد األقل في ذلك الحين، ومعدالت البيالة األعلى. 2015صعوبات أكبر في عام 

هناك مليون الجئ، ف 1.1زمة على االهتمام بالالجوين السوريين البالغ عددهم وال تقتصر األ

 1.2مليون لبناني معّرض للفقر يعانون من نتائج استنزاف الموارد. ويعيش اليوم ما يقرب  1.5

دوالر في اليوم، وقد ازداد عددهم  2.4مليون شخص في لبنان في حالة فقر مدقع، بأقل من 

 .2014في المائة عن عام  75بنسبة 

 

ين قادرين على تحمل النفقات في المائة من الالجوين السوري 52، لم يكن 2015وفي عام 

لدفع ثمن الغذاء  أكثر الالجوون إلى االستدانة (. واضيردوالر في اليوم 2.90األساسية للبقاء )

ن يفي المائة من الالجوين السوريين مدين 89 وحواليوالضروريات، بعد أن استنفدوا مدخراتهم. 

 ا  لألسرة الواحدة. دوالر 842اليوم إلى األصدقاء واألقارب والمقرضين، بمعدل 

. ومن أبرز ةاألليم حقائقال هوتقوم األمم المتحدة بدور أساسي في دعم لبنان في التعامل مع هذ

الجهود التي قمنا بها إنشاء خية مواجهة األزمة في لبنان، في إطار نهج مشترك بين حكومة 
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ية لتناول األزمة لبنان واألمم المتحدة والجهات المانحة الدولية والمنظمات غير الحكوم

جدا .  ضخمن وشركاؤنا المساعدة على نياق السورية. واستيعنا من خالل هذه الخية أن نؤمّ 

 970,000واستفاد أكثر من مليوني شخص من تحسين الوصول إلى إمدادات المياه، وتلقى 

شخص معرض للفقر من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسيينية مساعدات غذائية شهرية. 

مليون دوالر  24ع زّ شخص المساعدة لمواجهة فصل الشتاء، ووُ  950,000 حواليوتلقى 

شخص من تدخالت لتحسين أماكن اإليواء، ومن  383,700كمساعدات نقدية موسمية، واستفاد 

 مبادرات في مجاالت الصحة والتعليم والوظيفة استهدفت أكثر من مليون شخص.

 

 .شخص من النساء والفتيات والفتيانيستفيد منهم  انمكانا  آمنا  في جميع أنحاء لبن 54

 

مكانا  آمنا   54ونؤمن الحماية أيضا  لالجوين المعّرضين للخير. ونقّدم خدمات الدعم النفسي في 

شخص من النساء والفتيات والفتيان اللبنانيين  119,000في جميع أنحاء لبنان، لما يزيد على 

 أيضا   في خير أو نجوا من العنف. وقدمنا الدعم ، الذين كانواعلى حد سواء والسوريين

عامل الفوات األكثر ضعفا  للحكومة اللبنانية لضمان إدارة الحدود بشكل فّعال وإنساني، بحيث تُ 

مواطن سوري من المشورة القانونية بشأن  37,000وفقا  للمعايير اإلنسانية. واستفاد أكثر من 

 تسجيل الوالدات وحاالت الزواج. إجراءات التجديد والوثائق المدنية مثل

  

ر األمم المتحدة خارج لبنان. وتقدّ  الجئ رسميا   18,000أكثر من  إعادة توطين حتى اآلن تّمتو

، في دول أخرى إعادة توطينهمفي المائة نسبة الالجوين في لبنان الذين يجب  10 بحوالي

يخفى عنا أن بعض الالجوين، ساءة. وال اإلوالسيما النساء واألطفال الذين تعرضوا للعنف و

ن في لبنان، قد تملّكهم اليأس بحيث أصبحوا غير مبالين بتعريض أنفسهم يالفلسييني ومنهم

ن في وادي يالالجو معظم للخير والسفر في مياه البحر األبيض المتوسط. ومع ذلك، أجاب

ا أو أي مكان آخر، بأنهم ال يفكرون في السفر بحرا  إلى أوروب قمنا به البقاع على أسولة مسح

بسبب خيورة هذه الرحلة وارتفاع تكاليفها. وسيحتاج هؤالء إلى المزيد من األماكن الستيعابهم 

 .2016في عام 

 

على االستجابة مردها إلى مكانة األمم المتحدة، إذ يعتبرها شركاؤها قوة  الهائلة وهذه القدرة

اضي اللبنانية. وتيلبت االستجابة تنفيذية فعالة وجديرة بالثقة، يغيي حضورها جميع األر

في العمل بين األمم المتحدة وحكومة لبنان  وفريدة ألزمة السورية اعتماد طريقة جديدةل

والجهات المانحة الدولية والمنظمات غير الحكومية. وكانت االستجابة في العام الماضي من 

دف إلى تأمين ، وهي خية ته2016-2015خالل خية مواجهة األزمة في لبنان للفترة 

المساعدة اإلنسانية وتحقيق االستقرار لجميع المتضررين من األزمة، من سوريين ولبنانيين 

 وفلسيينيين.
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، بفضل مساهمة المانحين الدوليين 2015زمات في عام لألوازداد تمويل عملية االستجابة 

الحتياجات تفوق السخية الذين واصلوا تقديم الدعم على الرغم من طول مدة األزمة. وألن ا

في المائة، ما أدى إلى القيام بخيارات صعبة. فُخفّضت المساعدات  40الموارد، بلغ العجز 

 الغذائية، واضيرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجوي فلسيين في الشرق األدنى

لهذه وقف مساعدات اإلسكان النقدية لالجوين الفلسيينيين من سوريا. وكان إلى  (األونروا)

سحب  عبرالتغييرات عواقب وخيمة: فقد اضيرت بعض األسر للتعامل مع تراجع المساعدات 

أطفالها من المدارس، وإرسالهم للعمل، وتخفيض استهالكها الغذائي. وما لم تحصل األسر على 

المزيد من الدعم أو تكتسب القدرة على الدعم الذاتي، ستضير إلى اعتماد المزيد من 

 التكيّف السلبية" التي قد تؤول إلى نتائج غير قابلة للتصحيح. "استراتيجيات
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 شعور المضيفين اللبنانيين تجاه الالجئين السوريين؟  ي حقيقةما ه

 

مع جامعة القديس يوسف على إجراء  تعاونت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجوين

الناس أكثر إيجابية مما تظهره نظرة سح أن مسح آلراء الشعب اللبناني بشأن الالجوين. وبيّن الم

، أفرادا  وجماعات، بليف اللبنانيينوسائل اإلعالم. وقد سمعنا بحاالت عديدة عن تعامل 

وشجاعة مع الالجوين السوريين. وأخبرنا الناس بأنهم قلقون من أثر عدد الالجوين الكبير على 

، ولم تقع حوادث انظر في الصفحة السابقة() استقرار لبنان. فأنشأنا آليات لتخفيف آثار النزاع

 عنف كبيرة. 

في المائة في صفوف الشباب(.  30في المائة ) 20، ارتفعت البيالة إلى نسبة 2015وفي عام 

وأخبرنا المضيفون اللبنانيون أنهم شعروا أن دخل األسر اللبنانية قد انخفض في المناطق التي 

ل عيش اللبنانيين وفي تدريبهم على العمل. ونعمل تستضيف الجوين. فاستثمرنا في تحسين سب

منذ فترة على تحديد مواطن الضغط الكبرى في لبنان، وبدأنا باستهداف الموارد فيها. وقمنا 

من أكثر  251ن ببحث مع الحكومة اللبنانية وضعنا بناء  على نتائجه خريية جديدة ومحّدثة تبيّ 

في  87ئة من اللبنانيين المحرومين وافي الم 67تأوي والتي األمكنة تعرضا  للمخاطر في لبنان، 

 .2016المائة من مجموع الالجوين. وهذه هي األمكنة التي سنعييها األولوية في دعمنا في عام 
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  دعم الالجئين الفلسطينيين 
 

 .مليون استشارة طبية لالجوين الفلسيينيين 1.5أكثر من  2015موظفو األونروا في عام أّمن 

 

 .ينفلسيينيال ينالجوحالة استشفاء ل 35,000 ألمم المتحدةمّولت ا

 

، تزايدت 2015الظروف االقتصادية واالجتماعية واألمنية في عام  ازدادت ضراوةمع 

 270,000 حوالي. ويعتمد الذين يعانون أصال   الضغوط على الالجوين الفلسيينيين في لبنان

الجمهورية العربية السورية على دعم  فلسييني من الجئ 42,000والجئ فلسييني في لبنان 

 األمم المتحدة. 

 

وال يستييع الالجوون الفلسيينيون الميالبة بالحقوق التي يستفيد منها غيرهم من األجانب الذين 

 مكنهميعيشون ويعملون في لبنان، ألنهم ليسوا مواطني أي دولة أخرى. وبناء  على ذلك، ال ي

في المائة من الالجوين الفلسيينيين في لبنان في  53 حوالي. ويعيش تقريبا   مهنة 20العمل في 

مخيما  معترفا  به لالجوين الفلسيينيين، يعانون جميعا  من مشاكل خييرة، كالفقر،  12

. وفي المجموع، البنى األساسيةواالكتظاظ، والبيالة، وظروف السكن السيوة، واالفتقار إلى 

دوالر  208يين الذين يعيشون في الفقر )دون عدد الالجوين الفلسيين 200,000يزيد عن 

 للشخص الواحد في الشهر(. 

 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  1949وأنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

الالجوين الفلسيينيين في الشرق األدنى )األونروا(، لمساعدة الالجوين الفلسيينيين على 

م في الظروف الصعبة التي يعيشون فيها. وتعمل األونروا في لبنان االستفادة من كامل إمكاناته

. ويعتمد معظم الالجوين الفلسيينيين في لبنان على دعمها للحصول على 1950منذ عام 

الخدمات األساسية بما في ذلك خدمات التعليم والصحة. وتقر األمم المتحدة بأن على األونروا 

تيور، حتى التوصل إلى حل الو والنمو عيشللن الفلسيينيين مواصلة تقديم الخدمات إلى الالجوي

اإلسرائيلي. وتساهم األونروا في تعزيز االستقرار الداخلي -سياسي دولي للصراع العربي

 لبنان من خالل دعم أشد الناس فقرا  وضعفا  فيه.لوالخارجي 

 

من األطفال  38,173من معلمي األونروا  1,700س ، درّ 2015-2014 سنة الدراسيةخالل الو

وا بذلك مدرسة، وأسسّ  68في المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، في  الفلسيينيينالالجوين 

جديدا   معلما   263السالم. وتعاونت األونروا مع  مستقبلالستثمار في درء الصراعات، وبناء 

 ت األونروا أيضا  من سوريا. وقّدم الهاربينلتلبية احتياجات أطفال الالجوين الفلسيينيين 
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، ومساعدات شتوية ألكثر سورياالجئ فلسييني من  42,000 لحواليمساعدات نقدية أساسية 

 أسرة.  10,700من 

 

مليون استشارة طبية لالجوين الفلسيينيين.  1.5أكثر من  2015موظفو األونروا في عام  أّمنو

، وساعدت األونروا ينفلسيينيال ينالجوحالة استشفاء ل 35,000 مّولت األمم المتحدةو

الالجوين على الرعاية الصحية عند حصول  لضمانمستشفيات الهالل األحمر الفلسييني 

في في تحسين منازل األشخاص الذين يعيشون في الفقر في المخيمات و أيضا   الحاجة. وساعدت

 أحوالهم المعيشية. تحسين 

 

في  50ارد، يمكن أن يعود إليه اليوم م نهر البفي إعادة إعمار مخيّ  األمم المتحدة وبفضل جهود

  .المائة على األقل من سكانه

 

مات الالجوين الفلسيينيين، وبتثقيفهم بالنفايات الصلبة في مخيّ  االونروا ، اهتمت2015وفي عام 

البيوة. وعملت األمم  سالمةحول كيفية الحفاظ على المياه وإدارة النفايات، والمحافظة على 

دادات المياه إلى مخيمات الالجوين الفلسيينيين، وساعدت على منع المتحدة على تحسين إم

في  50م نهر البارد، يمكن أن يعود إليه اليوم الفيضانات. وبفضل جهودها في إعادة إعمار مخيّ 

في مخيم  2015العنف في منتصف عام  ت أعمالالمائة على األقل من سكانه. وعندما اندلع

نروا احتياجات النازحين من المخيم، وحرصت على األو رصدتعين الحلوة في صيدا، 

 حصولهم على الخدمات الصحية.

 

في لبنان، بسبب القيود التي  سوق العمل الالجوون الفلسيينيون يدخلوليس من السهل أن 

يفرضها القانون اللبناني في هذا اإلطار، وعدد من العوامل التي يمكن أن تمنعهم من التعلّم. 

على عمل  األفرادهذه القيود، وساهمت في حصول المزيد من  تخفيفوسعت األونروا إلى 

 2015من الشباب الفلسيينيين البالغين في عام  1,100تدريب مهني )تأمين مناسب من خالل 

الالجوين الفلسيينيين الذين تتوفر فيهم المهارات  تشغيلالعمل على  أصحاب(، وتشجيع فقط

 الخاصة لتوليد الدخل. مشاريعهمعلى إطالق  اد األعمالرو ساعدت األونرواوالمناسبة للعمل. 

 

مات مع الناس الذين قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية، ويعمل موظفو األمم المتحدة في المخيّ 

، حّسن الفريق أسلوبه 2015أو اإلهمال أو االستغالل. وفي عام  اإلساءةلعنف أو ضحايا امثل 

 األشخاص.كبر عدد ممكن من ألالرعاية والدعم  لتأمين هذه الحاالت ومتابعتها،لفي االستجابة 
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  أول مديرة مخيّم في األونروا

 

"تبقى النساء في المخيمات، وهن يراقبن كل ما يحدث داخل المخيم، وينقلن المعلومات إلّي، 
وييرحن األسولة عن النشرات اإلعالنية، ويقدمن الشكاوى عن االعتداء والعنف المنزلي 

الخدمات. ويزورني األطفال أيضا  لمناقشة شؤون المدرسة. وتدرس ابنتي في  وسلوك مقدمي
أنني أمها. ترتاح النساء بالتحدث بمدرسة تابعة لألونروا، وتحب أن تخبر زمالءها في المدرسة 

 فريال كيوان، مديرة مخيّم –إلي ويحب األطفال ذلك"
 

كأول مديرة مخيّم في  2014ديسمبر انضمت فريال كيوان إلى األمم المتحدة في كانون األول/

مقابلة العمل مع  منثالثة أيام قبل األونروا. هي أم لخمسة أطفال، وقد أنجبت طفلها األصغر 

عيّنت مديرة مخيّم  وقدمدراء المخيمات االثني عشر، أّول امرأة من بين األونروا. وهي اآلن 

 شاتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت.

اجتماعات، واستقبال بين في العمل  بينما تمضي هي يومهال بأطفالها، عنى والدة فرياتُ و

 إلى الشكاوى، والمشاركة في المناسبات.  واالستماعالزائرين، وتنسيق الجوالت في المخيم، 

 

 مدهوميتا سركار )األونروا(من إعداد دراسة حالة 
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 االقتصاد: خلق فرص العمل

 

القتصاد اللبناني، عبر تقديم مساعدات نقدية لمباشرة  مليون دوالر 187ضخت األمم المتحدة 

  .محليمتجر  400في ضروريات إلى الالجوين واللبنانيين يمكن أن ينفقوها على الغذاء وال

 

مليون دوالر من  1.6ة للدخل السريع، فأمنوا ما يعادل فرد في أنشية مدرّ  10,000التحق 

  .حتاجةاإليرادات اإلضافية لألسر الم

 

 8من فيه لكن النمو االقتصادي انخفض  ،مصنّف في مجموعة "البلدان المتوسية الدخل"لبنان 

بلغ عدد اللبنانيين الذين و. 2015في المائة في عام  2إلى أقل من  2010في المائة في عام 

االقتصادية التي يواجهونها، كانوا من أكثر  الصعوباتورغم  .مليون فرد 1.5يعانون من الفقر 

 . سخاء   الالجوين السوريين من استضاف

 

عام وقد ساهمت األمم المتحدة بيرق شتى في التخفيف من حدة الضائقة االقتصادية. ففي 

القتصاد اللبناني، عبر تقديم لمليون دوالر مباشرة  187، ضخت األمم المتحدة فقط 2015

 400في روريات ضمساعدات نقدية إلى الالجوين واللبنانيين يمكن أن ينفقوها على الغذاء وال

 خلقاالقتصاد في األجل اليويل، من خالل  ستدامةواتخذنا التدابير الالزمة ال محلي.متجر 

في البلد. وبتأمين المزيد من فرص العمل تستفيد المجتمعات  فرص العمل في أشد المناطق فقرا  

العتماد على االمحلية من انتعاش االقتصاد، وتنشيط الحركة النقدية، وتكتسب مزيدا  من قدرة 

، التحق 2015. ففي عام غير مؤكدةالذات عوضا  عن االعتماد على ما يرد من معونات 

مليون دوالر من اإليرادات  1.6ة للدخل السريع، فأمنوا ما يعادل فرد في أنشية مدرّ  10,000

 . حتاجةاإلضافية لألسر الم

 

 ؛فرص العمل خلقأن تسهم في الصغيرة والمتوسية الحجم  للمشاريعووجد المحللون أنه يمكن 

في الزراعة، والنجارة، واليالء، والمنسوجات، والحدادة.  أساسيةوفي لبنان تكون مساهمتها 

في هذه القياعات، وعلى  االحتياجات الملحةعلى  2015ولذلك ركزت األمم المتحدة في عام 

 لزيادة الكفاءة وتحسين فرص النجاح. المشاريعدعم عمل هذه 

 

الصغرى والصغيرة والمتوسية الحجم والتعاونيات التي  المشاريع، بلغ عدد 2015وفي عام 

وقدمنا حظائر دجاج، وأدوات مشروعا .  164 أنشوت من خالل الدعم الذي قدمته األمم المتحدة

سوريا، لتتمكن من الزراعة وبيع  عائدة منأسرة لبنانية فقيرة  450وبذور وحاويات أغذية إلى 

لتجارة واالستثمار إلى اللبنانيين العائدين في مجال اعة. وقّدمنا أيضا  المشورة ومنتجات المزرال

 الحالقة والخياطة. محالت التجارية الصغرى، مثل أكشاك األغذية، و المشاريعإلنشاء 
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األغذية الجاهزة بالتعاون مع منظمة  تأمينم نساء من أسر فقيرة خدمات وفي بيروت، تقدّ 

Lebanese Food Bank ، التدريب والتنسيق التي نظمتها األمم المتحدة.  حصصبفضل

اليبخ. وفي إطار خية مبتكرة لتقديم المساعدات،  مهارات لتعليم من تلك النساء واكتسبت امرأة

، فأتاحت 2015أسرة في عام  35,966 لحواليتمّكنت األمم المتحدة من تأمين مساعدات نقدية 

 صغيرة وتلبية جزء من االحتياجات الملحة.ألفرادها المباشرة بمشاريع تجارية 

 

 نقل متينةعربات 

 

تنتج مؤسسة جمال الدين حسن ابو ابراهيم للتجارة والصناعة المدافئ وعربات النقل المتينة في 

يوم لألسواق المحلية والخارجية. الفي  مدفوة 500. وهي تنتج اليوم نحو 1946لبنان منذ عام 

حدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( هذا المصنع الناجح في زيادة وقد ساعدت منظمة األمم المت

استخدام التكنولوجيا الجديدة  علىإنتاجه عن طريق تحديث األجهزة المتخصصة، وتعليم العّمال 

على  التنافسيةقدرة ال مزيدا  منالشركات اللبنانية  تكتسببفعالية. وبفضل هذا النوع من الدعم، 

 مي والعالمي. الصعيد الوطني واإلقلي
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  فهم ظروف القوى العاملة والظروف المعيشية في لبنان

 

في لبنان على  ة، تم االتفاق بين منظمة العمل الدولية وإدارة اإلحصاء المركزي2015في عام 

إجراء مسح للقوى العاملة والظروف المعيشية في لبنان. وتهدف هذه المبادرة الممّولة من 

حسين اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية كما  ونوعا  وتوفير البيانات االتحاد األوروبي إلى ت

هذه البيانات لصنع السياسات والتخييط يمكن استخدام حول ظروف العمل والمعيشة في لبنان. و

ما بينها.  تصف بالتفصيل الحالة على مستوى المناطق وتركز على الفوارق في إذلمستقبل، ل

لعمل الدولية وإدارة اإلحصاء المركزية المنصة الالزمة إلطالق وحتى اآلن، أنشأت منظمة ا

 .2016في عام الذي سينفّذ المسح 

 

  قصة فرص العمل في عكار المائدة:من الحقل إلى المحل إلى 

 

الصغيرة والمتوسية الحجم أن العاملين  المشاريعكشفت بحوث منظمة العمل الدولية حول 

ل أداء الوظيفة، وأن أصحاب األعمال بحاجة إلى معرفة بحاجة إلى مزيد من التدريب خال

م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نظّ  ،المزيد عن أسواق التصدير واإلدارة والتسويق. ولذلك

البياطا ككيفية زراعة بعض المنتجات األكثر أهمية في المنيقة  حولتدريبا  لشباب من عكار 

هؤالء الشباب من الحصول على تدريب داخلي. كما  وتمّكن ثلث ،والنباتات الورقية الخضراء

 تجهيز المنتجات بعد الحصاد.حول مجموعة من النساء لتدريب المنظمة العمل الدولية  قّدمت

 

ولتسهيل وصول المنتجات إلى األسواق، أصلحت األمم المتحدة طريقا  رئيسية في "وادي 

للبنانيين وسوريين تمّكنوا من توفير الغذاء  نت هذه األشغال عمال  خالد"، تمّر بثماني بلديات. وأمّ 

ال من دون لت على المزارعين نقل المنتجات والعمّ الالزم ألسرهم خالل فصل الشتاء، وسهّ 

 500. ورّكب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عكار أيضا  بسياراتهم وشاحناتهمإلحاق الضرر 

 .أكثر أمانا   المجتمعات المحليةو جعل النقلمصباح إلنارة الشوارع على الياقة الشمسية، ما 

 

، تعلّم عدد من المزارعين، وأصحاب األعمال، والناشيين في شمال لبنان كيفيّة 2015وفي عام 

التصدير إلى أسواق االتحاد األوروبي، لفتح آفاق جديدة بعد أن انخفضت الصادرات إلى 

من أصحاب األعمال الصغيرة  فردا   140سوريا. ودّربت منظمة العمل الدولية أكثر من 

كيفية تصدير البياطا على مزارع  100واطّلع الخدمات اللوجستية للتصدير،  علىوالعاملين 

 .هولنداإلى هولندا، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين منظمة العمل الدولية وسفارة 
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 2016التطلع قدماً نحو 

 

خدمات الياقة والمياه والتخلص من مليون شخص؛ و 1.1تستهدف سالمساعدات الغذائية 

مليون  1.86ـ، والحماية لإضافي طفل 550,000 لـالنفايات مليونين؛ ونأمل أن يتأّمن التعليم 

، نريد أن تغيي الرعاية 2016. وفي عام شخص إضافي 800,000ـ، والمأوى لشخص

  .مليون شخص 1.6الصحية 

 

سيكون محفوفا  بالوقائع الصعبة.  2016من الصعب تخيّل المستقبل، ولكننا نعرف أن عام 

وتكثر الصعوبات أمام من يعيشون في أكثر المناطق فقرا  وحرمانا ، وتضيع الخيوط الفاصلة 

بين المساعدة اإلنسانية والمساعدة اإلنمائية. ورغم الجهود التي تبذلها منظمات األمم المتحدة، 

، وبالتالي حال  سريعا  للنزاع في سوريا نشهد نا لنأن ؤسفوغيرها من الجهات، قد يكون من الم

وستبقى الظروف األمنية عرضة للتحديات مع األخيار التي . كبيرةعلى لبنان  ستبقى التداعيات

  يفرضها التيّرف واالنقسامات اإلقليمية المستمّرة.

 

حال لبنان، ونحن على استعداد  واألمم المتحدة معتادة على الظروف الصعبة كما ه ولكن،

أنه يمكننا، بالعمل معا ، أن ندعم  ؤمنإلى جنب مع الشعب اللبناني. ون جنبا   2016اجهة عام لمو

. وستسترشد منظمات 2016بمن هم بأمس الحاجة في عام  عتناءلبنان في حفظ االستقرار، واال

. 2015األمم المتحدة في هذا العمل بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها لبنان والعالم في عام 

 على التعليم، والمرأة، والبنى األساسية، والمؤسسات، واالستدامة. بشكل خاص وسنركز

 

: فمن خالل خية االستجابة لألزمة في لبنان، وبالعمل مع 2016وأهدافنا طموحة في عام 

مجموعة من الشركاء، سنقّدم المساعدات األساسية لماليين الناس. فالمساعدات الغذائية 

ون شخص؛ وخدمات الياقة والمياه والتخلص من النفايات مليونين؛ ونأمل ملي 1.1تستهدف س

، والمأوى شخصمليون  1.86ـ، والحماية لإضافي طفل 550,000 لـأن يتأّمن التعليم 

مليون  1.6، نريد أن تغيي الرعاية الصحية 2016. وفي عام شخص إضافي 800,000ـل

والدواء. ونريد أيضا  تعميم الوقاية من شخص بحيث ال يضيرون إلى االختيار بين الغذاء 

 .2015في عام  ا  كبير ا  نجاح حقّقاألمراض المعدية ومراقبتها ومواصلة برنامج التلقيح الذي 

 

رغم التحديات الخييرة والصدمات التي هددت استقراره.  على قدرة االحتمالولبنان مثال قوي 

دها الرامية إلى تعزيز االستقرار دعم السليات اللبنانية في جهو 2016وسنواصل في عام 

ليس  وتوسيع نياقه. كما ستواصل وكاالت األمم المتحدة دعم الدولة في تزويد جميع المواطنين

 بالخدمات العامة بل أيضا  تأمين مجتمع يسهل فيه إعالء الصوت وتحقيق العدالة والمساءلة. فقط
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على تأمين التمويل الالزم. ولذلك  ساسيةاأل هذه البرامج في تنفيذ االستمرار قدرتنا علىوتتوقف 

سنبذل قصارى الجهود لضمان التزامات المجتمع الدولي بتمويل المساعدة اإلنسانية وتحقيق 

االستقرار والتنمية. ولمواصلة تلبية هذه االحتياجات، ال بد من توطيد الشراكة بين األمم المتحدة 

ح على أنفسنا السؤال األهم: كيف يمكننا أن والمجتمع الدولي والدولة في لبنان. وسنظل نير

ونأمل أن يستمر أصدقاؤنا وشركاؤنا اللبنانيون في مساعدتنا على اإلجابة  ؟نعمل بشكٍل أفضل

 عن هذا السؤال.

 

 

 لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من فريق العربية اللغة إلى الترجمة تولى

 آسيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


