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 2018لعام أهم اإلنجازات 

 

 تلقى مليون من األكثر تعرضًا 

 للمخاطر مساعدة مباشرة على 

 .شكل تحويالت نقدية

مريض أدوية  210,000تلقى أكثر من 
 140,000ألمراض مزمنة وتلقى 

 مريض أدوية ألمراض حادة.

شخص من خدمات  63,000استفاد حوالي 
س الوقاية من العنف على أساس نوع الجن
 وخدمات االستجابة له في أماكن آمنة.

 21ُركّبت إنارة شوارع بالطاقة الشمسية في 
قرية ووّزعت مجموعة أدوات للطاقة الشمسية 

من المجتمعات المحلية  35المنزلية في 
 المضيفة اللبنانية األكثر تعرضًا للمخاطر.

مؤسسة  56عّزز اإلبداع واالبتكار في 
تعاونية من خالل التدريب على  18و

إدارة األعمال والمعّدات والخدمات المالية 
 ونقل التكنولوجيا.

فترة لشخص  26,000ُوّظف أكثر من 
 قصيرة في مجتمعات مضيفة لبنانية، 

ما أدى إلى تحسين الطرق وشبكات المياه 
 واألرصفة واألسواق وقنوات الري.

شخص من  400,000استفاد أكثر من 
سين الحصول على مياه مأمونة من خالل تح

االستثمار في البنية التحتية للمياه وإدارة 
 شبكات المياه.

طفل بالتعليم  430,000التحق حوالي 
مدرس  22,000األساسي، وتلقى تدريبًا 

 .الحكوميةمن المدارس  وتربوي

مزارع دعمًا  1,500تلقى أكثر من 
ماديًا وتدريبًا على تحسين ممارسات 

 الحفاظ على الزراعة والمياه.
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انخفضت من خالل المساعدات النقدية نسبة 
األسر المعيشية من الالجئين السوريين التي 

 2017ئة عام افي الم 76تعيش في فقر من 
 .2018ئة عام افي الم 69إلى 

خفضت اإلدارة المتكاملة للنفايات في 
شمال لبنان تكلفة جمع النفايات البلدية 

 ئة.افي الم 50الصلبة بنسبة 

ظم اإليكولوجية زادت الحكومة قدرتها على حماية الن  
البحرية والساحلية بتحسين جمع البيانات والتدريب 

لتعزيز رصد أسطول الصيد وتطوير نهج النظام 
 لمصايد أسماك السردين.اإليكولوجي 

تحولت الشرطة اللبنانية من العمل الذي يركز على أمن الدولة 
إلى المزيد من أعمال الشرطة الموجهة نحو الناس، بما في 

موحدة جديدة وتدريب  تشغيليةذلك تطبيق إجراءات 
موظفي الشرطة البلدية على تلبية االحتياجات األمنية 

 للمجموعات المعرضة للمخاطر.

 90تلقت الحكومة اللبنانية الدعم لتأمين 
مليون يورو من االلتزامات المالية لتطوير 
البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة 

 المستدامة في جميع أنحاء لبنان.

عززت إمكانية الحصول على بيانات واتخاذ القرارات 
القائمة على األدلة، على سبيل المثال، من خالل إجراء 

للقوى العاملة واألوضاع المعيشية لألسر في مسح 
 لبنان وتقييم قدرات إدارة اإلحصاء المركزي.

ظم اإليكولوجية الحرجية ُعززت قدرة الن  
اللبنانية المعرضة للمخاطر على الصمود أمام 

ر المناخ بزراعة شتالت وترميم للغابات تغيّ 
 هكتار من األراضي. 500في أكثر من 

 ات لبنانية بالتخلص قامت أربع صناع

على مراحل من استخدام مواد كيميائية 
  155مستنفدة لألوزون، بلغ مجملها 

 طنًا متريًا.

شركة ممارسات وتقنيات اإلنتاج  11تبنت 
ظم معالجة النظيف، بما في ذلك تركيب نُ 

 ترشيح لمياه الصرف الصحي.و
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 تمهيد

 ألول مرة منذ ف للبنان. هاما  عاما   2018كان عام 

ما يقرب من عقد من الزمن، ذهب الشعب اللبناني إلى 
، ويشكّل ذلك صناديق االقتراع النتخاب برلمان جديد

وتعزيز ديمقراطية أقوى تحقيق خطوة أساسية نحو 
نتائج االنتخابات وتشكيل وحققت مؤسسات الدولة. 

 تانتخبإذ للنساء، رًا صغيزًا الحكومة الجديدة فو
في الحكومة  تنبرلمان ست نساء وعيّ لعضوية ال
 .أربع وزيرات الجديدة

كما ظل لبنان على رأس جدول أعمال الدعم الدولي. 
، حشدت ثالثة مؤتمرات دولية واسعة 2018في عام ف

ت في روما وباريس وبروكسل مساعدة النطاق عقد
مة لدعم األمن والتنمية االقتصادية في لبنان ادولية ه

وتلبية االحتياجات اإلنسانية واحتياجات االستقرار 
 .الناجمة عن األزمة السورية التي طال أمدها

 من األمم  ياً جماعدًا يمثل هذا التقرير مجهو

 واألهم  ،المتحدة والحكومة اللبنانية والشركاء

 في المحلية الناس والمجتمعات من من ذلك، 

 ، الذين، وهذا هو األهملبنان الذين نعمل معهم، و

األمن الداخلي متين في محاولة لتونعمل من أجلهم. 
 والقانون والنظام، واصلت األمم المتحدة العمل 

تحسين إدارة الحدود على مع السلطات اللبنانية 
لشرطة البلدية، وتطهير ، وتعزيز قدرة امراقبتهاو

تحتوي على مخلفات الحرب من واسعة مناطق 
يدوية وقذائف القنابل الالمتفجرات، بما في ذلك 

. كما ساعدت األمم غيرها من القذائفالهاون و
 تخفيف حدة التوتر على المتحدة البلديات 

 على ضغط الوإدارة النزاعات وتخفيف 

 لدية تنفيذ مشاريع الخدمات البعبر الموارد 

 .أو المحلية

 
المشاريع المنجزة في استعراض زيارة لجنوب لبنان للقاء الشركاء والمستفيدين و أثناء، المتحدةالسيد فيليب الزاريني، المنسق المقيم لألمم 

 رنا سويدان – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ©. المجتمعات المضيفة اللبنانية
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تقديم  2018ومن مجاالت التركيز األخرى في عام 
الدعم للحكومة في إجراء االنتخابات البرلمانية األولى 

إلى منذ تسع سنوات، مع إيالء اهتمام خاص للدعوة 
، باإلضافة إلى راً أخيوزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها. 
ومة في التخفيف من الدعم المستمر المقدم إلى الحك

مساعدة تقديم سواء من خالل ، آثار األزمة السورية
لمجتمعات ادعم استقرار أم عبر مباشرة لالجئين 
على ساعدت األمم المتحدة الحكومة ، اللبنانية المضيفة

، وذلك مواجهة تحديات التنمية التي سبقت األزمة
تعزيز اإلنتاجية والفرص االقتصادية في القطاعات ب

زيادة فرص الحصول على الطاقة كما باعية، الصن
ز اإلدارة المستدامة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعزي

 .ظم اإليكولوجية البحريةن  المستدامة للغابات وال

، سنواصل البناء على المبادرات الجارية 2019في عام و
دعم لبنان في تسريع تقدمه نحو وفي الوقت نفسه 

ستكون و. 2030ستدامة لعام خطة التنمية المتحقيق 
 رؤية وطنية توضح وضع الخطوة األولى الرئيسية 

، 2030ما يأمل الشعب اللبناني تحقيقه بحلول عام 
لتوجيه السياسات وخطط العمل الوطنية للتنمية 

 .دون استثناء أحداالجتماعية واالقتصادية للبلد، 

مع منظومة األمم كم أشكركم على مشاركتكم وشراكت
لبنان في أن نحقق معًا اإلنجازات لالمتحدة، وأتطلع إلى 

 .2019عام 

 

 فيليب الزاريني

 المنسق المقيم لألمم المتحدة
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 الرئيسية التنمية اتجاهات .1

 السياسي الوضع -ألف

 انتخابات أول لبنان أجرى ،2018 مايو/أيار 6 في
 إلى اللبناني الشعب خرج. 2009 عام منذ برلمانية
 لألمم العام األمين وصفه فيما االقتراع صناديق
 حيوية خطوة بأنه غوتيريس، أنطونيو السيد المتحدة،

 تقاليدهتوطيد و لبنان في الدولة مؤسسات تعزيز في
 قانون بموجبأجريت االنتخابات وقد . الديمقراطية

 األغلبية ذياالنتخابي  النظام استبدل حمنقّ  انتخابي
  أخرى،هامة  تغييرات وأدخل نسبي بتمثيلالمطلقة 

 قتراعاال ةبطاقو التفضيلي الصوت نظام ذلك في بما
 . الخارج في للمواطنين تصويتإتاحة الوسلفًا ة مطبوعال

كانت  نتخاباتاال مليةأن ع الدوليون المراقبونأفاد و
 عوالتجمّ  التعبير بحرية الناخبون تمتعو سلمية، عموماً 

السكان  منمقبولة  االنتخابات نتائجكانت و. والحركة
 علىًا أيضالضوء  واسّلطغير أن المراقبين . كبير حد إلى
 ،منعزلة عنف حوادث تشمل القصور أوجه منعدد 

 اإلنفاق سقف ارتفاع بسبب)لجميع لفرص وعدم تكافؤ ال
 ،(اإلعالم وسائل وتكاليف االنتخابية الحمالت على

 إقبال نسبة وانخفاض ،األصوات شراءحول  وادعاءات
 شهدت ذلك، مع. المائة في 49.68التي بلغت  الناخبين

 12 من)عدد المرشحات  في كبيرة زيادة االنتخابات
 عام فيمرشحة  113 إلى 2009 عام فيمرشحة 
 تلوشكّ  ؛(وائمقعلى مرشحة  86بينهن  من ،2018
لي عدد المرشحين البالغ إجما من ئةاالم في 14.4 النساء
 برلمان في مقاعد علىولكن لم تحصل  .1مرشحاً  597
 بأربع مقارنة فقط نساء ستغير  عضواً  128 من مؤلف
 4.7 سوى النساء لتشكّ عليه ال و. 2009 عام في نساء
 .البرلمان أعضاء إجمالي من ئةاالم في

 الحريري سعد السيد نعيّ  ،2018 مايو/أيار 24 فيو
 وحدة حكومة بتشكيلًا وعهد له فمكلّ  وزراء رئيس

                                                
 .S/2018/703من الوثيقة  51الفقرة  1

 

القيادة تكن ، لم 2018بحلول نهاية عام لكن و. وطنية
بعد على حكومة جديدة، ما يشير قد اتفقت السياسية 
 تشكيل تأخر رأثّ وقد . تنشيط المؤسساتفي إلى تباطؤ 
 وقت في تنفيذية قرارات اتخاذ علىبًا سل الحكومة

 واقتصادية أمنية تحديات تواجه البالد فيه كانت
 اإليجابي الزخمالتأخير ب مّس  كما. خطيرة وإنسانية

 مستوىال رفيعة دولية مؤتمرات من سلسلةالذي ولدته 
 وباريس روماكل من  في 2018 عام ربيع في عقدت

 ستجابةاالو ،واالقتصاد ،األمن قطاع لدعم وبروكسل،
 السياسية الفصائلغير أن . على التوالي لالجئينألزمة ا
 يناير/الثاني كانون نهاية فيأخيرًا وافقت ت اللبنانية
 الجمود كسرف جديدة حكومة تشكيل على 2019

 .أشهر تسعة دام الذي السياسي

 في مةاه قوانين مشاريع عدة الجديد البرلمان اعتمدوقد 
 االقتصادي المؤتمر"بـ  المتعلقة القوانين، منها 2018 عام
 ،"(سيدر)الشركات  ومع االصالحات خالل من لتنميةل
 كما. ين عن مخالفاتبلغّ الم وحماية القسري، االختفاءبو

 تجارة معاهدة على التصديقمًا بشأن تقدالبرلمان  أحرز
 العربية الجمهورية مع العالقات تطبيع ظلو. األسلحة
 من اإلقليمية النزاعات عن بالنفس لنأيا وسياسة السورية
 .اللبنانيين المواطنين بين للجدل المثيرة القضايا

 االقتصادي الوضع -باء

 االقتصاد حول المخاوف تزايدت ،2018 عام في
عانت من استمرت البيئة الصعبة التي فقد . اللبناني
 في االقتصاديةصعوبة الظروف و السورية األزمة

قطاعات التي كانت الالتأثير على في  الماضية السنوات
، وهي السياحة واإلعمار تقليديًا القوى الدافعة لالقتصاد

 اإلنتاجية القطاعاتكما ظلت ، والعقارات والتجارة
 الناتج نماو. البقاء أجل من تكافح (والصناعة الزراعة)

  تقدر ،2018 عام في ئةبطي بوتيرة اإلجمالي المحلي
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  النموآفاق  تستمر أن المتوقع منو .2المائة في 1 ـب
 التوقعات وتظل التباطؤ في 2018 عام بعد البالد في

 أن المرجح من. قاتمة المتوسط المدى على االقتصادية
 المتوسط المدى على الصعبة االقتصادية الظروف تؤثر
 مرتفعة، البطالة ظلتقد و. الفقر معدالت علىبًا سل

 العمل فرصت قّصرو. والشباب النساء بين خاصة
 لمنضمين من اعن استيعاب الفوج السنوي المتوفرة 

 واسعة  هجرةما أدى إلى تغذية  العمل، سوق إلى

. إلى الخارج الماهرة لةامالعاليد و لخريجينالنطاق ل
 هاتجاه في التضخماستمر  نفسه، الوقت وفي

 في 4.5 إلى 2016 عام فيبًا تقري صفر من تصاعدي،ال
 .20183 عام في ئةاالم في 6 وإلى 2017 عام في ئةاالم

 2018 عام فيضعيف الالنمو اقترن  ذلك، على الوةع
 ،ئةاالم في 10 بنحو رقدّ  ،ومتزايد كبير مالي عجزأوجه ب

ارتفاع أدى و .4اً خطيرتدهورًا  العامة الماليةت تدهورإذ 
مقترنًا  السنين مر علىتصاعده وية العامة المال عجز

 المحلي الناتج إلى الدين إجمالينسبة إلى  النموضعف ب
 ،20185 عام نهاية بحلول ئةاالم في 152بلغت  اإلجمالي

 .العالم فينسبة  أعلى ثالثي وه

 االقتصاد نمو مكاناتمن إ التحتية البنيةحّد سوء كذلك 
 التحتية، البنية في االستثمار قلةوسببت . الحقيقي
 إلى النمو،السنوات التي شهدت ارتفاعًا في  في وخاصة
العامة ة المالي وضع ضوء فيو. االقتصادي األداء ضعف
ضئيلة جدًا  ميزانيةغير  لحكومةلم يتوفر ل ،والدين
 .الرأسمالي لإلنفاق

 والنمو، والتوظيف االستثمار وتعزيز الوضع هذا لعكس
 ،6طموحة يأسمالر استثمار خطة الحكومة قدمت
. دوالر مليار 17.23 والثانية األولىها مرحلتا تتطلب

 في "سيدر" مؤتمر في اً أيض الحكومةقدمت و
بنيوية و ةقطاعي إصالح برامج 2018 أبريل/نيسان

المتضافر  تنفيذها الدولي المجتمع دعمو .وللمالية العامة
                                                

2 https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/ 
publication/economic-outlook-october-2018. 

3 http://cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2018/Annual% 
20Average%20Inflation.pdf. 

4 -en-https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cedre_statement

_final_ang_cle8179fb.pdf. 
5 -http://finance.gov.lb/en

us/Finance/PublicDebt/PDTS/Documents/General%20Debt%20Ov

erview%20Updated%20as%2031%20December%202018.pdf. 

 مليار 11.06بتقديم  المؤتمر في اً تعهدم ،دعمًا كامالً 
 .7األولى للمرحلة رةميّس  ومنح قروض شكلعلى  دوالر

 بداية منذ للبنان كبيراً  دعماً  الدولي المجتمعوفر قد و
 7 من أكثر مدّ ق   ،2011 عام منذف. السورية األزمة

لبنان على  لدعم اإلنسانية المساعدات من دوالر مليارات
 تعرضًا للتأثر األكثر السكانمجابهة األزمة ومساعدة 

 ضافةباإل ،محليال االقتصادما عاد بالفائدة على ، باألزمة
كل سنة في االقتصاد من  دوالر مليون 232ضخ  إلى

 .8النقديةات خالل المساعد

 
 مناطقفي لبنان أكثر فعالية وتم تطهير  األلغامأصبحت إزالة 

القنابل  مثلتحتوي على مخلفات الحرب من المتفجرات، واسعة 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ©. اليدوية وقذائف الهاون والقنابل

6 http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx? 
PHName=Document&PageID=11231&published=1. 

7 -en-https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cedre_statement

_final_ang_cle8179fb.pdf. 

8 -plan-response-crisis-https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon

2017-2020-2019-update. 

https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-outlook-october-2018
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-outlook-october-2018
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-outlook-october-2018
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-outlook-october-2018
http://cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2018/Annual%20Average%20Inflation.pdf
http://cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2018/Annual%20Average%20Inflation.pdf
http://cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2018/Annual%20Average%20Inflation.pdf
http://cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2018/Annual%20Average%20Inflation.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cedre_statement-en-_final_ang_cle8179fb.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cedre_statement-en-_final_ang_cle8179fb.pdf
http://finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/PDTS/Documents/General%20Debt%20Overview%20Updated%20as%2031%20December%202018.pdf
http://finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/PDTS/Documents/General%20Debt%20Overview%20Updated%20as%2031%20December%202018.pdf
http://finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/PDTS/Documents/General%20Debt%20Overview%20Updated%20as%2031%20December%202018.pdf
http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx?PHName=Document&PageID=11231&published=1
http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx?PHName=Document&PageID=11231&published=1
http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx?PHName=Document&PageID=11231&published=1
http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx?PHName=Document&PageID=11231&published=1
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cedre_statement-en-_final_ang_cle8179fb.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cedre_statement-en-_final_ang_cle8179fb.pdf
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-2019-update
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-2019-update
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 واألمن السالم -جيم

  النار إطالق حوادث انخفضت األمني، الجانبفي 
 أعقابفي  2018 عام في اً كبيرانخفاضًا  الحدود عبر

أدت و اللبنانيجيش ال بها قام التي الناجحة العمليات
 الشمالية الحدودية المناطق في المسلحينة ميهزإلى 

 عودة األمني الوضع نتحّس ونجم عن  والشرقية،
 المحليين للسكانأتاح  ما الطبيعية، الحياة إلى تدريجية
. المنطقة في والزراعية االقتصادية األنشطة استئناف

 منذ لبنان إلى األشخاص تهريب ازداد ذلك، مع
 .2018 يونيو/حزيران

 مارس/آذار 15 في انعقد الذي الثاني روما مؤتمر كانو
فقد  األمني، لجهازفي مسيرة االهامة  المعالم أحد 2018
 الداخلي األمن وقوىكل من الجيش اللبناني فيه  قدم
على  مجدداً  وأكد الخمسية االستراتيجيةه خطط

 (2006) 1701 األمن مجلسي قرار بتنفيذااللتزام 
الحقًا  لبنانوعلى هذا األساس تلقى . (2017) 2373و

 .دولي دعم التزامات

  1701 األمن مجلس قرارمن أساسية  اً أحكام غير أن

  الدائم النار إطالق وقفزال  ماو منفذة غيرا زالت م

  التوترات اشتعلتوقد . اً عصيّ  ولبنان إسرائيل بين

 عندما 2018 عام من األول الجزء في وجيزة فترةل
  األزرق الخط جنوب الهندسية األعمال إسرائيل استأنفت

كانون  فيو. اللبنانية "المحمية المناطق" من بالقرب
 عندما أخرى مرة التوترات ازدادت ،2018 يسمبرد/األول
 (اليونيفيل) لبنان في المؤقتة المتحدة األمم قوة أكدت
اثنين وأن  األزرق، الخط من بالقرب أنفاق أربعة وجود
 مجلس لقرار يعبران الخط األزرق ويمثالن انتهاكاً منها 
 اإلسرائيليالطيران  تحليق ررااستمكما أن ، 1701 األمن

 مع. لقرارهذا ال اً انتهاكأيضًا يشكّل ية في األجواء اللبنان
 المتحدة األمم رهاتيّس  التي الثالثية ليةاآل تواصل ذلك،
الجيش والجيش اللبناني  بين واالتصال التنسيق ضمان

واالستقرار على طول اإلسرائيلي وحافظت على الهدوء 
 .األزرق الخط

                                                
9 -http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon 

News/2018/Oct-26/467565-mieh-mieh-back-in-deadlock-

after-renewed-clashes-left-3-dead-6-injured.ashx. 

 السورية العربية الجمهورية في المستمرالنزاع  يزال الو
 إطالقب تسرّ  2018 عام في استمرو. لبنان على يؤثر
 بقاياتساقط  ذلك في بما ،إلى داخل لبنان النار

تستخدم إسرائيل بأن دعاء اال، كما استمر الصواريخ
 في عسكرية بعمليات للقيام اللبناني الجوي لمجالا

 .السورية العربية الجمهورية

  الفلسطينيين الالجئين مخيمات في الوضع أن رغمو
 اندلعت العام، مدار علىعمومًا  اً مستقربقي  لبنان في

تشرين  فيومّية  هميّ ال مخيم في كبيرة عنف أعمال
 شملت التي االشتباكات، أدتو. 2018 أكتوبر/األول

 على أشخاص ثالثة مقتل إلى ثقيلة، أسلحة استخدام
وسببت دمارًا كبيرًا للعقارات ، 02 من أكثروجرح  األقل

إلى تشريد سكان المخيم مؤقتًا وتعليق عمليات أدت و
 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة

 .9(األونروا) األدنى الشرق في الفلسطينيين

 2017 عام في اإلرهاب مكافحة عمليات أعقاب فيو
 عدد 2018 عام في انخفض البالد، مسلحينال ومغادرة
 أي عنبّلغ ي   ولم. اً كبيرانخفاضًا  الحدود عبر الحوادث
 نتحّس  إلى يشير ما ،الحدود عبر نار إطالق أو قصف
 عودة إلى ذلك وأدى. الشرقية الحدودعلى  كبير

 المحليين للسكانأتاح و الطبيعية الحياة إلى تدريجية
 .حقولهماالعتناء بو االقتصادية األنشطة استئناف

 اإلنساني الوضع -دال

 في لبنان يظل السوري،النزاع  من سنوات ثماني بعد
 العالمية الحرب منذ اإلنسانية األزمات أسوأصدارة 
قّدرت  ،2018 ديسمبر/األول كانون فيف. الثانية

 سوري مليون 1.5الحكومة اللبنانية أن البالد تستضيف 
 في بما) السورية العربية الجمهورية في النزاع من وافرّ 

 األمم مفوضية لدى كالجئين لينمسّج  950,334 ذلك
 الجئ 000,28 جانب إلى ،(الالجئين لشؤون المتحدة
 180,000و ،السورية العربية الجمهورية من فلسطيني

 .10لبنان فيمن الالجئين الفلسطينيين السابقين 

10 -crisis-https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon

response-plan-2017-2020-2019-update. 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Oct-26/467565-mieh-mieh-back-in-deadlock-after-renewed-clashes-left-3-dead-6-injured.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Oct-26/467565-mieh-mieh-back-in-deadlock-after-renewed-clashes-left-3-dead-6-injured.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Oct-26/467565-mieh-mieh-back-in-deadlock-after-renewed-clashes-left-3-dead-6-injured.ashx
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-2019-update
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-2019-update
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 الجمهورية في النزاع من فّروا سوري مليون 1.5البالد  تستضيف. الثانية العالمية الحرب منذ اإلنسانية األزمات صدارة أسوأ في لبنان يظل

 إدوارد جونسون –برنامج األغذية العالمي © . السورية العربية

 

ظهر  لبنان في السوريين الجئينقابلية التأثر ل تقييم ي 
 ملموس أثر لها كان ألزمةل ستجابةاال أن 201811عام ل

أن قابلية التأثر تبقى على الرغم من  ،األرض على
الذين  السوريين الالجئينفقد انخفضت نسبة ة، رتفعم

 عام في ئةاالم في 76من  الفقر خط تحتيعيشون 
 ألسرا نسبةانخفضت ئة اآلن، وافي الم 69إلى  2017

 اإلنفاق سلةمن  األدنىتحت الحد تعيش التي  المعيشية
 في للشخص دوالر 2.9 البالغةعلى قيد الحياة، للبقاء 
 في 51 إلى 2017 عام في ئةاالم في 58 من اليوم،

إلى يعزى هذا التحّسن جزئيًا  وقد. 2018 عام في ئةاالم
لقيت في العام الماضي الدولية التي ت   المساعدة

التي  ضافيةالنقدية المتعددة األغراض اإلوالمساعدة 
 عام فيأسرة معيشية إضافية  000,15 إلىقّدمت 
. مةالمقدّ ات أنواع أخرى من المساعد، وكذلك إلى 2018

                                                
11 -https://www.unhcr.org/lb/wp

content/uploads/sites/16/2018/12/VASyR-2018.pdf. 

  يعانون الذين الالجئين نسبة انخفضتقد و

  الشديد إلى المعتدل الغذائي األمن انعداممن 

  ئةاالم في 33 إلى 2017 عام في ئةاالم في 38 من

  17 من المواليد تسجيالت وارتفعت. 2018 عام في

 تفسيره يمكن ما، ئةاالم في 21 إلى ئةاالم في
ضعت لتيسير عملية تسجيل التي و   الجديدة بالسياسات

  الذيناألطفال  التحاقوظل . نيالسوري لالجئينامواليد 

 مستقرًا  بالمدارس سنة 14و 6 بين أعمارهم تتراوح

  بالمدارس ئةاالم في 69التحق و، 7201 عام منذ

الجهات  دعم إلىيًا جزئ ذلك ويعزى ،2018 عام في
  ذلك، على عالوةو الهادفة. التوعية وحمالت ةالمانح
  أولية صحية رعاية في المائة 87تلقى  ،2018 عام في
كانوا  السوريين الالجئين من ئةاالم في 54 بينمن 

 .بحاجة لها

https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2018/12/VASyR-2018.pdf
https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2018/12/VASyR-2018.pdf
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 .قائمة الواسعة اإلنسانية االحتياجات تزال ال ذلك، مع
  من أكثر)نازح  سوري مليون 1.5فقد تفاقم وضع 

 1.5 إلىضافة باإل ،(واألطفال النساءمن  هؤالء نصف
  سنوات ثماني بعدو. متأثرين باألزمة لبناني مليون
 تآكلت ومرتفعة  الفقر مستوياتما زالت  ،نزاعال من

على مخاطر المعرضة لل المحلية المجتمعاتقدرة 
  بسبب الوقت بمرور الطويل المدى علىالصمود 

 فيف. دخلالحصول على  وصعوبة المدخرات نفاد
 اللبنانيين من ئةاالم في 28.5 يعيش الحالي، الوقت
 . طفل 000,470بينهم  من الفقر، خطتحت 

  السوريين من ئةاالم في 68 من أكثر يعيشو
 من ئةاالم في 65 جانب إلى ،رفقتحت خط النازحين ال

 من ئةاالم في 89و ،لبنانفي  الفلسطينيين الالجئين
 السورية، العربية الجمهورية من الفلسطينيين الالجئين

 مخاطر المعرضة لل الفئات أكثر بين من هم الذين
 .12المنطقةفي 

 ديارهم إلى السوريين الالجئين من قليل عدد عادوقد 
 اللبناني العام األمن من بمساعدة ،2018 عام في
 عاد المجموع، فيو. السورية الحكومة مع بالتنسيقو

 عام في السورية العربية الجمهورية إلى الجئ 700,14
 عودةب 5,000و منظمة عودةب 9,700من بينهم  ،2018
 عودة تنظيم في المتحدة األمم تشارك الو .13فردية

حترم خيارات ت هاولكن لبنان، من السوريين الالجئين
مع  راً حوا ياً تجري األمم المتحدة حالوالالجئين الفردية. 

، الجمهورية العربية السوريةفي  المعنيةالسلطات 
معالجة العقبات التي تعترض حول ، ياً إقليميًا وعالمو

  عودة غالبية الالجئين.

  

                                                
12 -crisis-https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon

response-plan-2017-2020-2019-update. 
13 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68209. 

https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-2019-update
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-2019-update
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68209
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مخرجات النواتج والمقابل استعراض التقدم  .2
 المخطط لها

 :1األولوية  -ألف
 السالم واألمن

تعتزم األمم المتحدة  واألمن،لدعم أهداف السالم 
 تخفيف التهديدات الخارجية للبنان علىالمساعدة 

 ين الداخليتعزيز األمن الداخلي والقانون والنظام و
 المحلية.ائفية توترات الطالونزع فتيل 

 ذات األولوية في  االنخراطتضمنت مجاالت وقد 

 ما يلي: 2018عام 

 يناإلقليميواألمن تعزيز السالمة   1-1

الدعم  فريقبرعاية  حشد الدعم الدولي ألمن لبنان:
شاركت األمم المتحدة وحكومة إيطاليا في تالدولي، 

 15رئاسة اجتماع على المستوى الوزاري في روما في 
للمصادقة على  (مؤتمر روما الثاني) 2018مارس /آذار

وقوات األمن من الجيش اللبناني كل استراتيجية 
في بيان مشترك، وا. مالداخلي وتعزيز الدعم الدولي له

في االجتماع رؤية الحكومة  41أيد المشاركون الـ 
عن الدولة الوحيد لمدافع للجيش اللبناني كااللبنانية 
تعهد المشاركون بتقديم حدودها. كما لحامي الاللبنانية و

نمية مع خطة ت شياً اتمومعدات مواد مساعدات مالية و
 االستراتيجيةثة للجيش اللبناني والخطة القدرات المحدّ 

 لقوات األمن الداخلي.

واصلت األمم المتحدة  تطوير إدارة فعالة للحدود:
على العمل مع السلطات اللبنانية  2018طوال عام 

 ماً سيطرة عليها. وشمل ذلك دعتحسين إدارة الحدود وال
 عملالالستراتيجية اإلدارة المتكاملة للحدود وخطة 

ال لإلدارة فعّ و كفوءنظام وذلك إلنشاء  ،14الخاصة بها
                                                

لدعم الحكومة  1701تنفيذ قرار مجلس األمن تجاه مة ااالستراتيجية خطوة ه 14
مجلس يصادق في وقت كتابة هذا التقرير، لم واللبنانية في تأمين حدودها. 

 .االستراتيجية المتكاملة إلدارة الحدودعلى الوزراء 

يسير وتعزيز األمن داخل لبنان، وت للحدود،المتكاملة 
  أمن.األشخاص والسلع التجارية بحرية وانتقال 
 دعمت األمم المتحدة هذه العملية كعضو في وقد 

  – لجنة مراقبة الحدود – هيئة التنسيق المسؤولة
لمصادقة على على االقادة السياسيين حث ومن خالل 

لتعزيز التعاون بين أجهزة األمن وتنفيذها ستراتيجية اال
 الدولية.عمليات الإدارة بما يتماشى مع معايير 

فير المعدات والتدريب، من خالل تو ذلك،عالوة على و
دعمت األمم المتحدة أفواج الحدود البرية التابعة 

الحدود مراقبة على  التعزيز قدرته اللبنانيجيش لل
على الحدود  ةفعالحماية وحمايتها ضبطها الجبلية و

 الشرقية والشمالية مع الجمهورية العربية السورية.

كملت هذه الجهود بدعم تدريبي للسلطات اللبنانية واست  
ز التدريب ركّ و. االحتيالالوثائق األمنية واكتشاف حول 

المستندات الكشف عن على تعزيز الخبرة التقنية في 
وزيادة القدرة  ها،وتحليل هاوتحديد هاوفحصاالحتيالية 

على التصدي بفعالية للهجرة غير النظامية واإلجرام 
 .عبر الحدود بشرواالتجار بال

 على ما يلي: 2018زت جهود أخرى في عام ركّ و

دعم منظمات إنفاذ القانون العاملة في مطار رفيق  •
ر على ف المبكّ الحريري الدولي في بيروت في التعرّ 

مشتبه بهم، بالتعاون الوثيق مع ال/الخطرينالركاب 
 (اإلنتربول)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

دمت  العالمية. كماومنظمة الجمارك  مساعدة الق 
 بما في ذلكلزيادة األمن،  مواد ومعداتتزويد ب

  كشف عن المتفجرات والمخدراتللجهاز 

 ؛محمول باليد



12 

 

 
ظم فّعالة إلنفاذ عملت األمم المتحدة عن كثب مع الشرطة وغيرها من المنظمات األمنية، وساهمت في تطوير أساليب ون   ،2018في عام 

أعمال  ز على أمن الدولة إلى المزيد منرّك الذي يالعمل ل من للتحّو موّحدة لمهمات الشرطة البلدية  تشغيليةإجراءات  تضعالقانون. و  

 سويدان رنا – اإلنمائي المتحدة األمم برنامج © .الشرطة الموجهة نحو الناس

 

تعزيز األمن الصحي عند نقطتي دخول: مطار بيروت  •
 لتعامل ب فريق طبي لرّ د  فمثالً، وميناء طرابلس. 

كيميائية )المرضى المعرضين لمواد خطرة مع 
المطار بمعدات وقاية شخصية، د ؛ وزوّ (جرثوميةو

وبدالت  التكس خاصة وأقنعة وجه مثل قفازات
واقية من الماء والمواد الكيميائية وأحذية خاصة، 

 ؛التعامل معهالتقليل مخاطر الصحة والسالمة و

مكافحة االتجار غير المشروع بالسلع عن طريق  •
 حصروظفي الجمارك في المطار على متدريب 
 اً وتحديدها تحضير الخطورةشديدة الالبضائع 

بحصر إلنشاء وحدات مراقبة في الموانئ تقوم 
 .هاتفتيشتحديدها وو شديدة الخطورةاللحاويات ا

األمم واصلت  مساعدة لبنان على مكافحة اإلرهاب:
ة تعزيز استجابعلى المتحدة طوال العام مساعدة لبنان 

األمم وّفرت قد فإلرهاب. لعدالة الجنائية أجهزة ال

 المتحدة الخبرة الدولية وساهمت في وضع خطة 
معالجة أولويات مكافحة على عمل لمساعدة البالد 

 نت يّ ع  ووقدمت الدعم لتنفيذها.  مّلحةاإلرهاب ال
في كل من األجهزة األمنية األربعة اتصال جهات 

 دّربت كما ووزارات العدل والدفاع والداخلية. 
يئات القضائية مسؤول من اله 100األمم المتحدة نحو 

القيام واألمنية لمساعدة السلطات اللبنانية على 
ال في قضايا اإلرهاب ومالحقتها والفصل فعّ التحقيق الب

فيها، وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في المسائل 
أن بالجنائية. ونتيجة لذلك، أفادت السلطات اللبنانية 

إطار مزيدًا من التحقيقات في قضايا اإلرهاب تجري في 
االحترام الكامل لحقوق اإلنسان وأنها تعتمد أكثر على 

 عية بدالً من االعترافات.ائاألدلة الوق

كما دعمت األمم المتحدة لبنان في تعزيز التعاون 
 اإلقليمي والدولي في قضايا اإلرهاب، بما في ذلك 
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عمليات و، في إدارة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
االتصاالت غير الرسمية لتسريع و ،األشخاص تسليم

الطلبات الرسمية أو التدخالت االستباقية في قضايا 
اإلرهاب. وقد أنشأت األمم المتحدة فرقة عمل متعددة 

الوكاالت لهذا الغرض على المستوى اإلقليمي، تضم 
الجزائر والعراق األردن وتونس ومن اتصال جهات 

 ولبنان وليبيا والمغرب.

على األمن الداخلي والقانون  الحفاظ  1-2

 لمبادئ حقوق اإلنسان ا  والنظام وفق

، واصلت األمم 2018في عام  تعزيز سيادة القانون:
المتحدة العمل عن كثب مع الشرطة وغيرها من 

ظم وساهمت في تطوير أساليب ون   األمنية،المنظمات 
على ، ساعدت األمم المتحدة فمثالً الة إلنفاذ القانون. فعّ 

شرطة البلدية المهمات دة لموّح  تشغيليةجراءات وضع إ
 الدولة ودورها ومسؤولياتها، وافق عليها مجلس شورى

 بلديات كافة المت على عمّ و 2018فبراير /شباطفي 
 في البالد.

 إلزامية دورة تدريبتعزز هذا اإلطار الجديد أكثر بو
األمم عن الحماية طّورت مع المتحدة  للشرطة البلدية

لحكومة لتوعية وتدريب عناصر أدخلتها االمتحدة و
مع الفئات  تفهمهم وتعاملهمتحسين شرطة البلدية لال

ات مثل الالجئين واألطفال والناجيالمعرضة للمخاطر 
 .الجنسنوع  على أساسالعنف من العنف الجنسي و

عالوة على ذلك، وبدعم من األمم المتحدة، أطلقت و
الذي يساعد  (5174)قوات األمن الداخلي خطها الساخن 

نوع على أساس العنف من العنف الجنسي وات الناجي
 الجنس على طلب المساعدة وإبالغ السلطات، 

 للقانون. أفضلما يؤدي إلى إنفاذ 

 على ما يلي: 2018ركز تدريب آخر في عام و

االستماع على شرطة البلدية الأفراد تطوير كفاءات  •
أفضل مع  تفاعالً ال ومساعدتهم على التفاعل الفعّ 

 األفراد وإدارة حاالت النزاع؛

إنفاذ القانون، مثل  المسؤولون عنضمان أن يكون  •
أفضل معّدين إعدادًا ضباط الشرطة والقضاة، 

 وإحالتها؛ اوإدارتهسري للتعامل مع قضايا العنف األ

المؤسسات األمنية بقانون الالجئين ضمن التوعية  •
 والحماية الدولية؛

 تعزيز قدرات وخبرات قوات األمن في الجنوب  •
لكبار ة حالمسلّ ة مرافقالو ،مكافحة الشغبعلى 

المراقبة، في نقاط تفتيش الالشخصيات، وعمليات 
المركبات، /وإدارة نقاط التفتيش وتفتيش األشخاص

، وتسلق للموظفاتالدفاع عن النفس وسائل و
 والحرب الجبلية. ،الجبال

مت األمم المتحدة مواد ومعدات قدّ باإلضافة إلى ذلك، و
وطابعات وكابالت وشبكات  مثل أجهزة كمبيوتر)

لدعم المؤسسات األمنية في إدارة السكان  (وأثاث
 الالجئين، بما في ذلك عمليات تجديد اإلقامة.

لوكاالت األمن مواد أنشطة تدريبية أخرى وقدمت كما 
ان. لزيادة المساءلة وتعميم نهج قائم على حقوق اإلنس

قيادة قوى األمن الداخلي معرفة تفصيلية فمثالً، تلقت 
تحسين الرقابة الداخلية للشرطة ومساءلة إجراءات ب

ها األمم تمؤسسات الشرطة من خالل ورشة عمل دعم
شيلي وفرنسا. وتونس المتحدة، ضمت مشاركين من 

قيادة قوى األمن الداخلي هذه نت ورشة العمل مكّ وقد 
واآلليات واألدوات لتحقيق هدف من تحديد العمليات 

الجديدة  2022-2018 وى األمن الداخليقاستراتيجية 
 .الفرعية هاوأهداف حول المساءلة

 فجرة:تاألسلحة الممخلفات تطهير لبنان من األلغام و
تطهير مناطق في عمليات ساعدت األمم المتحدة لبنان 

 واسعة تحتوي على مخلفات الحرب من المتفجرات، 
قنابل. اليدوية وقذائف الهاون والقنابل البما في ذلك 

 المتعلقة باأللغام اللبناني لألعمال مركز العم د  و
 ت ستشارية في مجاالاوتقنية مساعدة تقديم ب

  ،والتوعية بمخاطر األلغام ،إدارة المعلومات
وتطوير معايير اإلجراءات  ،والمشاركة المجتمعية

 المتعلقة باأللغام.
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بلدان ف لبنان اآلن بين أفضل الصنّ طول الخط األزرق، وي  التي تدعمها األمم المتحدة على عمليات إزالة األلغام تقّدم في  2018في عام أحرز 

  األمم برنامج ©. على طول الخط األزرقعمليات اإلزالة بسبب ارتفاع معدل  ا  تحديدأزيلت نسبة للمساحة، األلغام التي عدد من حيث 

 اإلنمائي المتحدة

 
 بدعم من  ،اعتمدت حكومة لبنان، 2018في عام و

الوطنية لإلجراءات المتعلقة  المعاييراألمم المتحدة، 
ساعد ا مبما يتماشى مع التوصيات الدولية،  ،15باأللغام
. هاوفعالية تكاليف تحسين كفاءة أعمال إزالة األلغامعلى 

إلزالة  المطلوبالعمق حة ت المعايير المنقّ خفّض فمثالً، 
أدى إلى تسريع ما سم،  15سم إلى  20من  األلغام

. التكاليف إلى حد كبير تخفيفإلى اإلزالة وعمليات 
في تقّدم  2018في عام أحرز ، على وجه اإلجمالو

على التي تدعمها األمم المتحدة عمليات إزالة األلغام 
ف لبنان اآلن بين أفضل طول الخط األزرق، ويصنّ 

للمساحة، نسبة  أزيلتاأللغام التي عدد من حيث بلدان ال
على طول اإلزالة عمليات بسبب ارتفاع معدل  اً تحديد

في  74.7من قد جرى تطهير لبنان اآلن والخط األزرق. 
 ئةافي الم 63.69و وحدات القنابل العنقوديةمن ئة االم

                                                
المعايير الوطنية لإلجراءات المتعلقة باأللغام هي إطار تنظيمي يوجه تنفيذ وإدارة  15

تحدد المعايير الوطنية لإلجراءات مثالً، المتعلقة باأللغام في بلد معين. األعمال 

 جرى تطهير من حيث المساحة، و. من حقول األلغام
أصل  من متر مربع 112,202,435ما مجموعه 

 .متر مربع من األراضي المتضررة 162,056,277

الحيلولة دون دعم مبادرات بناء السالم و  1-3

 المحليةنزاعات نشوب ال

 والحوادث األمنية:االجتماعية إدارة التوترات 
تطوير آليات  2018طوال عام واصلت األمم المتحدة 

النزاعات في لبنان لولة دون الحيلتعزيز السالم و
على الصعيدين البلدي تها وإدارمن حدتها تخفيف وال

ساعد التعاون مع السلطات اللبنانية مثالً، فوالمحلي. 
ع الحوادث تتبعلى على المستويين المركزي والمحلي 

المحلية وتحليل التوترات بين المجتمعات رصد األمنية و

اإلفراج عن األراضي التي أزيلت باأللغام الخطوات الواجب اتباعها في  المتعلقة
 لناس.وتسليمها لاأللغام  هامن
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دعمت األمم المتحدة والمضيفة والالجئين السوريين. 
مزيد من البلديات توجيه وزارة الداخلية والبلديات في 

سلسلة من التدريبات  تتبر  و. العمليةهذه للمشاركة في 
ذلك أجهزة ، بما في تلك الغايةات الالزمة لالمعدّ ت رووفّ 

 الراديو والمركبات وأدوات اإلسعاف األولي.

ونتيجة لتلك األنشطة، يمكن للشركاء جمع بيانات من 
ستة أشهر. كل ئة من البلديات افي الم 90أكثر من 

يًا رئيسرًا أصبحت البيانات من الخاليا األمنية مصدو
للمعلومات حول تأثير األزمة السورية على المستوى 

شركاء الساعد السلطات واألمم المتحدة والمحلي، ما 
التنمية على تحديد نقاط التوتر الساخنة ومعالجتها في 

 أفضل.ة معالج

 :اتنزاعتحسين االستقرار االجتماعي وإدارة ال
واصلت األمم المتحدة دعمها للبلديات لتخفيف حدة 

على ضغط المن تخفيف الو اتنزاعالتوتر وإدارة ال
خدمات بلدية أو محلية قائمة  تنفيذ مشاريعبالموارد 

، 2015منذ عام والتدريب. على على عمليات تشاركية و
منتدى للحوار المجتمعي  118أنشأت األمم المتحدة 

النزاعات دون لولة يالحاالستقرار االجتماعي وحول 
 38منتديات جديدة في  أنشئت، 2018في عام وها. وحلّ 

والالجئين ي المحل بلدية، تجمع بانتظام أعضاء المجتمع
من مختلف الفئات االجتماعية لمناقشة وإدارة النزاعات 

. وقد أثبتت األبحاث أن هذه اآلليات كانت مستجدةال
تحسين بتوتر من المعينة الة في تقليل أنواع فعّ 
 .16الدوليةلمساعدة اعدالة ب المتعلقة تصوراتال

ألحياء ل توصيف األمم المتحدة ملفاتأصدرت كما 
 لمجتمعاتا واستخدمتها لتحديد خصائصالسكنية 
دن الممناطق في متعددة القطاعات الوالتحديات  المحلية

التي تعاني السكنية األحياء خاصة و، المعرضة للمخاطر
السكان المضيفون فيها يعيش التي التوتر ومخاطر من 

، 2018في عام ولى جنب. باً إوغير المضيفين جن

                                                
16 UNDP, Regular Perceptions Survey on Social  Ark and

Tensions in Lebanon: Wave III, (January 2018). Link to all 

data and reports available from http://tiny.cc/nvh9vy. 

 حياءألية طرابلس استكملت ثالثة ملفات أقرتها بلد
القبة وجبل والتبانة )مخاطر مدينة معرضة للالسكنية في 

الملفات  تبدعم من األمم المتحدة، استخدمو. (محسن
تلك األحياء من خالل االستثمار في تحسين لنهوض بل

الشوارع واألسواق وإدارة المياه وتوفير الخدمات 
 .سكان المعرضين للمخاطراالجتماعية لل

مبادرة  110ما يزيد عن  تإلى ذلك، دعماإلضافة بو
لبنان لتعزيز االستقرار االجتماعي  أنحاءأخرى في 
، وكانت وتخفيف حدة التوترات والمخاطرنزاع وإدارة ال

مشاركين من تشمل في كثير من األحيان هذه المبادرات 
الالجئين. مجموعات المجتمعات المضيفة وكل من 
االستقرار المجتمعي مبادرة لتحقيق  11 تذنفّ فمثالً، 

بالشراكة مع منظمات محلية، من خالل اجتماعات 
 المحلي رة مع أصحاب المصلحة في المجتمعميّس 

بنانيين لوإنشاء لجان رقابة غير رسمية مؤلفة من 
اب. بلبلديات، بما في ذلك نساء وشل نوسوريين وممثلي

اللجان االحتياجات والمشاريع المقترحة هذه ناقشت و
تخفيف ما أدى إلى الناس على التفاعل،  التي شجعت

وتعزيز  نزاعتقليل خطر تصعيد الو التوتراتحدة 
االستقرار. كما تلقت اللجان تدريبًا على حل النزاعات 

. التعريف بهاوبناء السالم وتطوير المشاريع ورصدها و
بالتعاون مع منظمات و ،انتقاءمن خالل عملية  ،تفذّ ن  و

 اللجان. هذه أشرفت عليهامشاريع مجتمعية  ،محلية

 التطرف العنيف في أماكن االحتجاز:دون لة الحيلو
التطرف العنيف معالجة دعمت األمم المتحدة لبنان في 

ب أكثر من درّ فقد في أماكن االحتجاز. دونه لولة يالحو
من موظفي السجون واألخصائيين االجتماعيين،  50

المخالفين التعامل مع ، على صف األولكممارسين من ال
لفض تدخالت في مباشرة الالمتطرفين العنيفين وعلى 

تدريبية حول إدارة البيانات قّدمت دورات . كما االشتباك
من موظفي االحتجاز من قوات األمن الداخلي  20إلى 

 واألمن العام.

http://tiny.cc/nvh9vy
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وعلى أهداف التنمية البالد ز على أنشطة األمم المتحدة في رّك ا  عامحدثا  نان بمناسبة يوم األمم المتحدة، عقدت األمم المتحدة في لب

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ©. استضاف الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين والجمهوروالمستدامة. 

 
شخصًا  450سبعة أنشطة إضافية لحوالي  تذنفّ و

بما في ذلك  ،بالتطرف العنيف تتعلقنح ج  متهمين ب
إبعادهم عن العنف زت النشاطات على ركّ واإلرهاب. 

لمستفيدين دعم ّفر لو  . وإليهوالحيلولة دون ارتدادهم 
 نشطة مدرة للدخل.أدريب مهني وتو يواجتماعنفسي 

ساهمت التحسينات التي ُادخلت على مرافق و
 يةاالحتجاز، بما في ذلك مركز احتجاز المحكمة العسكر

بربر الخازن وسجن وقسم رومية لألحداث والرجال 
تقليل ما أدى إلى  في تحسين معاملة السجناء ،للنساء

 لتطرف في السجون.تزايد امخاطر 

 :2ألولوية ا -باء
 ةالالفّع  ةكمواالستقرار المحلي والح

 ، ةالفعّ ة الكموفيما يتعلق باالستقرار المحلي والح

دعم اآلليات التي تعزز المساءلة  تعتزم األمم المتحدة
، بما في ذلك من خالل االنتخابات االشتماليةوالمشاركة 

 ومشاركة المجتمع المدني.

ذات األولوية في عام  االنخراطتضمنت مجاالت وقد 
 ما يلي: 2018

زيادة قدرة الحكومة على تحسين أداء   2-1

 المؤسسات وتعزيز المشاركة والمساءلة

، 2018مايو /أيار 6في  ديمقراطية:النتخابات االدعم 
. وفي 2009لبنان أول انتخابات برلمانية منذ عام أجرى 

ز دعم األمم المتحدة الفترة التي سبقت االنتخابات، ركّ 
 على ما يلي:

تدريب أكثر من بتعزيز قدرة مسؤولي االنتخابات  •
من مسؤولي  500قتراع واال يمسؤولمن  000,17

، بتعاون النتائجإدارة النتائج ومسؤولي جدولة 
 وثيق مع وزارة الداخلية والبلديات؛

تحسين اإلشراف على االنتخابات البرلمانية لعام  •
اإلشراف على هيئة دعم إنشاء بومراقبتها  2018

االنتخابات، بما في ذلك دعم مرافقها ومواردها 
م المتحدة عالوة على ذلك، ساعدت األموالبشرية. 
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مراقب  00,51اعتماد أكثر من هيئة اإلشراف على 
من ممثلي وسائل اإلعالم،  4,128محلي ودولي و

ودعمت اللجنة في صياغة التقرير النهائي لرصد 
 وسائل اإلعالم؛

االنتخابية من تسوية المنازعات تعزيز كفاءة عملية  •
خالل مجموعة أدوات توعية مواضيعية حول 

الطعون النتخابية والشكاوى وا تسوية المنازعات
األمم المتحدة أشرطة  أصدرت. كما يةاالنتخاب

فيديو للتوعية لتعزيز معرفة الناخبين بعملية 
 االنتخابية؛ منازعاتالتسوية 

دعم حملة توعية وطنية بالتعاون مع هيئة إدارة  •
بشأن الناخبين  لتعزيز المعرفة بيناالنتخابات 
ت. كما قادت األمم المتعلقة باالنتخابا المواضيع

خرج أ"وطنية بعنوان المتحدة حملة توعية 
ألول مرة المقترعين تشجيع الشباب ول "للتصويت

 ؛المشاركة في العملية الديمقراطيةعلى التصويت و

الدعوة إلى زيادة التركيز على مشاركة المرأة  •
وتمثيلها. تعاونت األمم المتحدة مع مكتب وزير 

واالتحاد األوروبي إلعداد الدولة لشؤون المرأة 
 األحزاب تشجيع"وإطالق وتنفيذ حملة حول 

 االنتخابات في المرأة تمثيل تحسين على السياسية
إلى زيادة مشاركة هدفت  "2018 للعام النيابية

المرأة في العمليات االنتخابية على جميع 
عن ت ومسؤوالات المستويات: كمرشحات وناخب

فة إلى ذلك، دعمت باإلضاواالقتراع. /االنتخاب
للترشيح األمم المتحدة نشر معلومات عن التسجيل 

ومعايير األهلية ومعلومات مفيدة عن العملية 
ساهمت الجهود المتضافرة  وإجماالً،االنتخابية. 

التي بذلتها األمم المتحدة والحكومة والجهات 
 113تسجيل المانحة ومنظمات المجتمع المدني في 

 ،2018 بات البرلمانية لعامالنتخاترشح لالامرأة 
منهن في  86أدرجت و، وهو عدد غير مسبوق

 القوائم االنتخابية النهائية.

في عام  إصالح الحكومة: جدول أعمالمساعدة 
، أقر رئيس الوزراء وأعلن االستراتيجية الوطنية 2018

لة، بدعم من األمم مفّص  لمكافحة الفساد وخطة تنفيذ
تركزت الجهود طوال العام على صقل والمتحدة. 

من لها الوطني تملك الوالخطة وضمان  االستراتيجية
رية واسعة النطاق تقودها اللجنة وشاتخالل عملية 

 برئاسة رئيس الوزراء،  ،الوزارية لمكافحة الفساد
شؤون واللجنة الفنية الداعمة التي يرأسها وزير الدولة ل

 التنمية اإلدارية.

على ريعات، ساعدت األمم المتحدة في مجال التشو
إصالحات والقضائية وإعداد تشريع لإلصالحات اإلدارية 

 اً فرق تدعمووفي مجال حقوق اإلنسان. المالية العامة 
ؤسسات رئيسية في صياغة ماستشارية في وزارات و

وتعديل وتقديم التشريعات، بما في ذلك اعتماد حصة 
في المائة في البلديات وتعديل المادتين  30تبلغ للنساء 
من قانون العقوبات فيما يتعلق باالغتصاب  518و 505

تعريف المؤسسات الصغيرة قانون وزواج األطفال، وسن 
ومشروع قانون اإلفالس وقانون المنافسة والمتوسطة، 

والمعامالت المضمونة والمعامالت اإللكترونية 
 والوساطة القضائية.

األمم المتحدة تي دعمتها ات األخرى الومن اإلنجاز
هذا أنشأ قد وإصدار قانون جديد ضد االختفاء القسري. 

 مع القسري االختفاء حاالت في للتحقيق القانون لجنة
 عمليات وتنفيذ وجمعها، المعلومات على صولحالسلطة 

 قارباأل وتسليم الدفن مواقع وتحديد الجثث استخراج
 "المعرفة في الحق"القانون  هذا يكرس كما ذويهم، بقايا

 اً قدمت األمم المتحدة دعموقد . تمييز دون األسر لجميع
تطوير القانون، بمشاركة أعضاء البرلمان ل اً استشاري

 ومنظمات المجتمع المدني.

 لتنمية:لمساعدة لبنان على إنتاج بيانات وإحصاءات 
 المركزيإلحصاء اعقدت األمم المتحدة شراكة مع إدارة 

لقوى العاملة والظروف المعيشية لألسر في لإلجراء مسح 
اقتصادية وبيانات -لبنان، لتوفير مؤشرات اجتماعية

 26لسكان في حياة اظروف عمل ومتعلقة بإحصائية 
ونتائج ن. يالسوريئين الالجبما فيهم في لبنان، قضاء 
سياسات وبرامج سوق بالغة األهمية لتصميم المسح 
 بالغةنتائج المسح الموثوق بها ا أن كم. وتنفيذها العمل

اإلجراءات رصد لتوفير بيانات أساسية ل اً أيضاألهمية 
 .االستقرار في لبناندعم تحقيق  إطارفي المتضمنة 
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الشباب  اكثير منهحدد ، المحلي لمجتمعمعزّزة لواجتماعية هادفة شاب في أنشطة  50,000شارك أكثر من  المتحدة،من خالل أنشطة األمم 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة©  والمسؤوليات والثقة.الحيوية مهارات البناء على . وقد ساعد ذلك وتّولوا تنظيمها أنفسهمب

 

 المركزيإلحصاء اإدارة ات تقييم شامل لقدر يجرأ
 ءلتعزيز نظام اإلحصااالحتياجات واألولويات  لتحديد
الستجابة بشكل أفضل الحتياجات البيانات لالوطني 

 .2030أهداف التنمية المستدامة الحالية لخطة عام و

  المركزيإلحصاء اإدارة  األمم المتحدةدعمت و

وغيرها من المؤسسات الحكومية في جمع البيانات 
السياسات ووضع التشريعات. تنوير وتحليلها بهدف 

 األمم الذي اتخذته قرار الرات البارزة من التطوّ و

دمج المسحين ب المركزي وإدارة اإلحصاءالمتحدة 
 الرئيسيين التاليين:

مبادرة وهو  المسح العنقودي المتعدد المؤشرات: •
 من خالله األسر المعيشية تساعد لمسح دولية 

جمع وتحليل البيانات على األمم المتحدة البلدان 
لرصد حالة الالزمة ت البيانافي ثغرات اللسد 

 األطفال والنساء؛

دراسة وهو  :األسرة لصحة العربي مسح المشروع •
، المعيشية أساسية تقّيم الظروف الصحية لألسر

بيانات الوطني واإلقليمي مستويين على الوفر وت
مثل )ومؤشرات اجتماعية عن الصحة اإلنجابية 

األمراض المتعلقة ، ومدى انتشار األمصحة رعاية 
، وصحة (وتنظيم األسرة ،، والخصوبةباإلنجاب

 وصحة المسنين ورفاههم. ،الطفل، واإلعاقة

 ، لتكاليفخفض ان ست  ين المسحيّ من خالل دمج هذو

عبء العمل على أصحاب المصلحة سيخفض كما 
أكثر فعالية  الوطنيين واألمم المتحدة، وسيتوفر دعم  

 لبنان.  وكفاءة إلنتاج البيانات وتنسيقها وإدارتها في

مسح لالمركزي بالتحضير لإلحصاء اإدارة شرعت  قدو
 األمم المتحدة.من  بدعم 2018دمج في عام الم  

ظل تعزيز مشاركة الشباب  تعزيز مشاركة الشباب:
األنشطة بالتعاون ونّفذت . 2018مجال تركيز طوال عام 
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مع المجتمع المدني والهيئات الحكومية لتعزيز المشاركة 
دعم األمم عن مثلة األتشمل و. اتهموقدر لشبابلفّعالة ال

 المتحدة ما يلي:

شاب على القيادة وصنع  000,50تدريب أكثر من  •
، وتعليم األقران، والتواصلالقرار، وحل النزاعات، 

ووسائل التواصل االجتماعي، والحوار بين الثقافات 
 ؛والوعي الذاتي ،والديانات

مخيمات مبادرة للشباب، بما في ذلك  250دعم  •
حقوق حول عطل نهاية األسبوع في صيفية 
مشاريع إلشراك الشباب في تحقيق واإلنسان؛ 

مبادرات للحوار بين وأهداف التنمية المستدامة؛ 
أنشطة لتطوير وتجديد المالعب والثقافات؛ 

مناقشات عامة حول والرياضية واألماكن العامة؛ 
وسائل عبر حمالت وحقوق الشباب والزواج المبكر؛ 

مسرح ومعارض فنية، والتواصل االجتماعي، 
  لتأدية عرض ماعفوية  اتتجمعوتفاعلي؛ 

(flash-mobs)؛ 

منظمة شبابية لتشجيع محو  160إنشاء شبكة من  •
وتمكين الشباب في المعلوماتية األمية اإلعالمية و
 حياتهم اليومية؛

تسّلط  17وضع استراتيجية للشباب الفلسطيني •
االحتياجات األساسية والفرص الضوء على 

 زيادة تمكين ل إجراءاتالرئيسية لتوجيه 

 ؛الشباب الفلسطيني

الحكوميين )من شركاء التعليم الرئيسيين  25دعم  •
إلشراك الشباب في منع التطرف  (وغير الحكوميين

 .العنيف من خالل التعليم

تعزيز حماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون   2-2

 دالة لجميع الناس في لبنانوالوصول إلى الع

دعت األمم المتحدة إلى  حقوق اإلنسان:كل لاهي إنشاء
في ووطنية لحقوق اإلنسان في لبنان.  هيئةإنشاء 

، أقر البرلمان اللبناني 2016نوفمبر /تشرين الثاني
وطنية الذي ينص على إنشاء الهيئة ال 62القانون رقم 

إشراف مستقلة وفعالة ة لتي توفر آليا لحقوق اإلنسان،
التعذيب لمنع تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وكذلك ل

                                                
، التي وضعتها 2025-2019استراتيجية الشباب لالجئين الفلسطينيين في لبنان  17

 لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني.

في حاالت ت عرضهم للخطر. ألشخاص اوإساءة معاملة 
 وطنية لحقوق اإلنسان و الهيئة المفوضعّين وقد 

وبحلول نهاية . ومع ذلك، 2018يوليو /تموزفي يًا رسم
 صعوبات بسبب العام كانت الهيئة ال تزال غير عاملة 

 . في تخصيص الموارد المالية الالزمة لعملياتها

 دعم الذلك، قدمت األمم المتحدة باإلضافة إلى و

 وضع النظام الداخلي للهيئة واللجنة مستندة التقني ل

األمم أجرت كما أفضل الممارسات في المنطقة. إلى 
 بشأنللمفوضين المتحدة دورات تدريبية متخصصة 

 هيئات ذج مختلفة من أفضل الممارسات الدولية ونما
وطنية لحقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط 

 فريقيا.أوشمال 

تقديم الدعوة وفي األمم المتحدة جهود وفي أعقاب 
إلى  2018يونيو /حزيرانفي  تم التوصل، الدعم الفني

موجب مرسوم ب ،ياً رسمأنشئت ندما عمعلم هام آخر 
جهة  27وعّينت . آلية وطنية لإلبالغ والمتابعة ،رئاسي
لحقوق اإلنسان من مختلف الوزارات لتنسيق اتصال 
الدوري ستعراض اال التي يقدمها لبنان إلىالطلبات 

 نشأة بموجب معاهدات.الشامل والهيئات الدولية الم  
، هاوإعداد فة بتنسيق التقاريرهذه اآللية الوطنية مكلّ و

عقب والمشاركة مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان وت
اللتزامات لبنان على المستوى الوطني المتابعة والتنفيذ 

 اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.إزاء 

 لبناء  متكامالً  اً برنامجألمم المتحدة وفرت او

 وطنية لإلبالغ والمتابعة اللية اآل القدرات ألعضاء

نشأة بموجب الم  لهيئات لمتطلبات اإلبالغ حول 
 إنشاء آلية وطنية لإلبالغ والمتابعة وبمعاهدات. 

لتقاريره لبنان  عملية رفعتحّسنت للغاية  ،بدء أعمالهاو
لى سبيل فعفي الوقت المناسب.  إلى هيئات المعاهدات

 في  وطنية لإلبالغ والمتابعةاللية اآلأصدرت  المثال
منشأة يئات هإلى  تقدموثالثة تقارير  0182عام 

عن العهد  اً واحد اً رتقريفقدمت معاهدات: بموجب 
 يالمدنية والسياسية، وتقرير الدولي الخاص بالحقوق

القضاء على  وللجنة تفاقية مناهضة التعذيبال متابعة
 .التمييز العنصري
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 ساعدت األمم المتحدة المؤسسات األمنية في لبنان، 

وقوات األمن الداخلي الجيش اللبناني بما في ذلك 
مراعاة حقوق اإلنسان في تعميم على واألمن العام، 

 مدونات  تالمتعلقة بإنفاذ القانون ووضعم والياته

يناير /كانون الثاني 29في وسلوك للكيانات الثالثة. 
، أصدر القائد األعلى للقوات المسلحة اللبنانية 2019

فين بإنفاذ ضباط الجيش المكلّ لمدونة قواعد سلوك 
ضمن تتوالقانون في احتفال وطني أقيم في بيروت. 

مدونة قواعد السلوك المبادئ األساسية المتعلقة بإنفاذ 
القانون وحقوق اإلنسان لحماية وتعزيز الحريات 

أهمية وضرورة حماية تسّلط الضوء على والحقوق، و
النساء واألطفال وكبار السن والالجئين وضحايا االتجار 

سندة القوانين الم  المهام المتعلقة بإنفاذ بالبشر في جميع 
لضمان المساءلة، عّين الجيش و الجيش اللبناني. إلى

مكلفين اللبناني مستشارين قانونيين لجميع اإلدارات، 
 .وتنفيذها قواعد السلوكاإلشراف على مسؤولية ب

األمم المتحدة مع البرلمانيين المنتخبين انخرطت كما 
اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان. ونتيجة حديثًا حول 

بدورهم  هممن وعيالجدد لذلك، زاد البرلمانيون 
التشريعي ومسؤولياتهم في مواءمة القوانين الوطنية 

 مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

لحقوق دراسي ج امنهبمساعدة األمم المتحدة صدر كما 
ساعد يو وجه التدريباتياإلنسان لألكاديمية القضائية س

القضاة المتخرجين على تعميم حقوق اإلنسان في 
 أحكامهم القضائية.

، ساهمت 2018في عام  تحسين الظروف في السجون:
األمم المتحدة في تحسين أوضاع السجون، وإعادة 
فقد تأهيل السجناء، وتوفير بدائل لالحتجاز في لبنان. 

 برّ ، ود  تزهّ أربعة سجون أو مراكز احتجاز وج   تددج  
ن لضمان بيئة الئقة ومعاملة أفضل للسجناء. والموظف

 وخاصةفيما يتعلق بتحسين االحتياجات األساسية، و
 7,500أكثر من  عزّ ال يتلقون زيارات عائلية، و  من ل

                                                
لى بلد يتعرضون ًا إقسري لالجئين أو طالبي اللجوءااإلعادة القسرية هي إعادة  18

 االنتماء إلى فئةفيه لالضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو 
 .اجتماعية أو رأي سياسي. عدم اإلعادة القسرية مبدأ أساسي في القانون الدولي

 5,000حوالي ل 2018صحية في عام أدوات مجموعة 
 شخص في السجون ومراكز االحتجاز.

 برامج  ًا منسجين 450استفاد باإلضافة إلى ذلك، 

جتماعي االنفسي والدعم ال تإعادة تأهيل خاصة شمل
م كما مدرة للدخل. النشطة األمهني والتدريب الو دِّ  ق 

 فتاة  31شاب و/فتى 300عادة تأهيل إلى إدعم 

 نساء. 10و

للمخاطر ولتقليل تعرض الالجئين وعديمي الجنسية 
 ،18وحماية حقوقهم األساسية ومنع اإلعادة القسرية

في مركز بانتظام ها ؤألمم المتحدة وشركاتواجدت ا
ألمن العام في بيروت وفي السجون لالتابع حتجاز اال

ومراقبة وضع  الفنيلتقديم الدعم  22البالغ عددها 
المعتقلين، وتقديم المساعدة القانونية والخدمات 

تقديم أجهزة مثل الدعم الطبي والنفسي و)التكميلية 
 .للمخاطرالمعرضة ألكثر الفئات  (ومعدات

 تلقى  العام،على مدار  تقديم المساعدة القانونية:

من جنسيات مختلفة  19الجئ 000,80أكثر من 
 ، باإلضافة اتالمحاكمفي قانونية ودعم  اتشورم

مثل اإلقامة من إلى المساعدة والتمثيل في قضايا 
القانونية والتسجيل المدني وقانون األسرة والسكن 

 الدعم لالجئين وّفر هذا وواألراضي والممتلكات. 

إجراءات التعامل مع مشورة قانونية حاسمة حول 
اإلقامة والحصول على الوثائق المدنية، وضمان أمن 

ل الالجئون أمام ثّ الحيازة، والتعامل مع العنف. وم  
 قضايا الهيئات اإلدارية أو السلطات الدينية في 

. ، بما في ذلك قانون األسرة والتوثيق المدنيةمختلف
 معظمهم وعديمي الجنسية، من  360تلقى حوالي و

أو جنسيتهم من أصل لبناني، مساعدة قانونية لتأكيد 
 عقدت  ،ذلكعالوة على والحصول على جنسية. 

يع ضاموحول جلسات توعية  الجئ 30,000حوالي ل
، الوثائق المدنيةقانونية، بما في ذلك وثائق اإلقامة و

 لمسائل القانونية.لتمكينهم كأفراد فيما يتعلق با

هذا العدد ال يشمل أولئك الذين تلقوا تدريبًا )الجئ سوري  70,000بما في ذلك  19
 .ياً فلسطينئًا الج 8428,و (على التوعية القانونية
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، ستخدم شركاء األمم المتحدة الدراما لتعزيز الصحة وتحسين البيئة. ا إلى قصص  ،في عكار ،بة الجنديياستمع أطفال لبنانيون في قرية خرفمثال 

 ستيفان جيرارد كيلي – منظمة األمم المتحدة للطفولة© . القمامةتخفيض عن أهمية المياه النظيفة في حياتهم اليومية ورعاية البيئة و

 

دعم األطفال لحماية ظّل  حماية حقوق األطفال:
 مجال للمخاطر تعرضهم من تقليل الحقوقهم و

فمثالً، . 2018تركيز رئيسي لألمم المتحدة في عام 
والمالي ألصحاب فني المتحدة الدعم المت األمم قدّ 

المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك وزارة العدل ونقابة 
حماية األحداث في لتحاد واالالمحامين في بيروت 

 في إجراءات المتورطين لدعم األطفال  ،20لبنان
  وليةاألتحقيقات في القضائية، بما في ذلك 

جهم ومتابعة إعادة تأهيلهم وإدما ،محكمةالوجلسات 
 في المجتمع.

العدالة الصديقة لألطفال من خالل بناء قدرات  تزعزّ و
المتخصصين في العدالة، مثل القضاة والمحامين 

                                                
االتحاد لحماية األحداث في لبنان منظمة مفوضة من وزارة العدل لتقديم الدعم  20

 في إجراءات قضائية.المتورطين  لألطفال

وموظفي في مجال القضاء واألخصائيين االجتماعيين 
لألطفال صديقة استماع وأنشئت غرف إنفاذ القانون. 

 فصل األطفال عن البالغين يسير في قصور العدل لت

درجة التعرض إلجراءات القضائية وتقليل أثناء ا
 وزيادة السالمة وتعزيز السرية.للمخاطر 

عمل حلقات األمم المتحدة رت وفّ عالوة على ذلك، 
إلى  21تدريبية حول إنهاء أسوأ أشكال عمل األطفال

من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المزارعين  150
والنقابات الزراعية واألمن العام والبلديات والمنظمات 

قدت ع  وأصحاب العمل. ن عن غير الحكومية وممثلي
وعكار  (البقاع)التدريبية في شتورة حلقات العمل 

 .(جنوب لبنان)والنبطية  (شمال لبنان)

 .ومذكرة األمن العام 8987وزارة العمل رقم لمرسوم  قاً وف 21
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 يات،والفتتحسين الوضع القانوني للنساء   2-3

 على أساس نوع الجنسوالقضاء على العنف 

 وتعزيز المساواة بين الجنسين

ضد زواج األطفال والعنف على  اإلجراءاتتعزيز 
ساعدت األمم المتحدة وزارة  الجنس:أساس نوع 

خطة الصياغة النهائية لالشؤون االجتماعية في 
حماية حول سبع سنوات بدأ وضعها منذ استراتيجية 

هذه تركز ونوع الجنس. على أساس الطفل والعنف 
االستراتيجية على دور الوزارة في الوقاية وتوفير 

خدمات االستجابة للنساء واألطفال من خالل مراكز 
ضعت التنمية االجتماعية. وعالوة على ذلك، و  

التصدي للعنف ضد المرأة بدعم /استراتيجية وطنية لمنع
 .المرأةمن األمم المتحدة وبالشراكة مع وزارة شؤون 

وتوصيات مستويات عدة تتناول هذه االستراتيجية و
الخطة ، وتكّمل وإجراءات للتصدي للعنف ضد المرأة

االستراتيجية الوطنية لوزارة الشؤون االجتماعية، 
تصدى للتحديات على مستوى تقديم الخدمات تو

والتعديالت في التشريعات واإلجراءات المشتركة بين 
 له.االستجابة العنف ضد المرأة والوزارات الالزمة لمنع 

كما عملت األمم المتحدة مع وزارة الشؤون االجتماعية 
صندوق خاص لدعم نفيذ إنشاء إطار قانوني لتعلى 

. 293/2014بموجب القانون ألسري الناجين من العنف ا
وضع النظام العام لقدمت األمم المتحدة الدعم و

في عام تنفيذه وإنشائه بهدف للصندوق الخاص 
 كما دعمت األمم المتحدة المبادرات التالية: .201922

المتعلقة بنوع الجنس  إلى البياناتالنفاذ زيادة  •
من خالل مبادرات  ،دعمت األمم المتحدة :وتحليلها
إلى نفاذ الهيئات الحكومية في تعزيز ال ،مختلفة

البيانات المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين 
 في لبنانجنس نوع الى أساس علالجنسين والعنف 

 ؛هذه البيانات تحليلفي و

 وحالة مراجعة خط األساس الوطنيل ااستكم •
من أهداف التنمية المستدامة مع التركيز  5الهدف 

على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع 
 أعد  ستخدم التقرير، الذي ي  سوالنساء والفتيات. 

                                                
سرة من حماية النساء وسائر أفراد األبشأن  293من القانون  21بموجب المادة  22

 العنف األسري.

بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، لرصد التقدم المحرز 
نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار خطة 

 ؛2030عام 

 اإلنجابية/الجنسيةحقوق الوتحليل حالة الصحة  •
 تعزيز الحق في المعلومات والخدمات؛ل

يبرز نقاط  إصدار تقرير حول العدالة بين الجنسين •
ني المتعلق بالعنف القوة والضعف في اإلطار القانو

الجنس في لبنان. نوع العنف على أساس الجنسي و
يتضمن التقرير تحليالً مفصالً للقوانين والسياسات و

المطلوبة. إلجراءات علق باتتوالممارسات وتوصيات 
التقرير بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون  عدّ اُ وقد 

 .تهرعايأطلق بالمرأة و

المساواة بين عزيز قدرة الشركاء على تعزيز ت
واصلت األمم المتحدة العمل عن كثب مع  الجنسين:

 للمرأةالجهات الفاعلة الوطنية لتحسين الوضع القانوني 
وتعزيز المساواة بين الجنسين والتصدي للعنف الجنسي 

جنس، بما في ذلك من خالل عنف على أساس نوع الوال
 ما يلي:

 ،ماليةواإلدارة ال ،توفير تدريب على إدارة المشاريع •
لمنظمات  ،والدعوة ،والبرمجة القائمة على األدلة

المجتمع المدني العاملة في مجال المساواة بين 
 الجنسين وحقوق المرأة؛

الخدمات وفير دعم مراكز التنمية االجتماعية في ت •
للنساء والفتيات، بما في ذلك دعم مكافحة العنف 

حول نوع الجنس، وجلسات توعية على أساس 
 نشطة التمكين؛الحقوق وأ

الوزارات والكيانات الحكومية والجمعيات توعية  •
نوع  على أساسالتمييز بشأن لمحامين ل المهنية
 ؛التشريعاتفي الجنس 

تدريب الصحفيين على القضايا المتعلقة بالمساواة   •
بين الجنسين في العمل، مع التركيز بشكل خاص على 

نصف التوظيف ال  ؛زلياتلمناوالعمل الالئق للعامالت م 

تدريب الشرطة البلدية وقوات األمن الداخلي  •
واألمن العام على القضايا المتعلقة بالعنف على 

نوع الجنس واالتجار بالجنس لضمان أساس 
 .التعامل مع هذه الحاالت بطريقة دقيقة ومالئمة
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واصلت األمم المتحدة العمل عن كثب مع الجهات الفاعلة الوطنية 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة© نوني للمرأة. لتحسين الوضع القا

الوطنية الهيئة ، تعاونت األمم المتحدة مع راً أخيو
وضع خطة عمل وطنية على لمرأة اللبنانية ا لشؤون
في انتظار المصادقة )لمرأة والسالم واألمن رصد لوإطار 

الخطة هذه ستساعد و. (عليه من مجلس الوزراء الجديد
من خالل  1325مجلس األمن  لبنان على تنفيذ قرار

تحديد األولويات والموارد وتحديد المسؤوليات وإلزام 
دف إلى تعزيز مشاركة المرأة في االحكومة بالعمل اله

 قضايا السالم واألمن لتحقيق االستقرار الدائم.

باإلضافة  جدول األعمال:على وضع الحقوق والمساواة 
التي المنتظمة التي تركز على الحقوق  الدعوةحمالت إلى 

شاركت  ،23كبار ممثلي األمم المتحدة في لبنانيقوم بها 
منظمات األمم المتحدة في العديد من حمالت الدعوة 

عزيز وتللتوعية بالتعاون مع الشركاء اللبنانيين،  هاودعمت
استفاد من وقد معالجة قضايا التنمية الرئيسية. لالعمل 

                                                
، بما في ذلك زيارات 2018تدخالً للحماية في عام  420أجرت األمم المتحدة  23

صحاب المصلحة الرئيسيين مثل الهيئات الحكومية ألإحاطات تقديم لدعوة ول

ت اآلالف من الناس من خالل وسائل نشطة مئااألهذه 
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي والتواصل في 

 ما يلي:على ذلك تشمل األمثلة واألماكن العامة. 

الهيئة حملة ضد زواج األطفال أجريت بالتعاون مع  •
لمرأة اللبنانية ومنظمات المجتمع شؤون االوطنية ل

لبناني المدني، مثل التجمع النسائي الديمقراطي ال
 ؛("كفى) كفى عنف واستغالل"ومنظمة 

على أنشطة على الصعيد الوطني لمناهضة العنف  •
نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين أساس 

 بالتعاون الوثيق مع الشركاء اللبنانيين؛

ذ وهي حملة  "جنسيتي، حق لي وألسرتي"حملة  • نف  ت 
والتدريب للعمل  األبحاثمجموعة  بالتعاون مع

التنموي بشأن حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها 
 ؛زوجهاألطفالها و

أنشطة تواصل وهي حملة ذات  "ألنني رجل"حملة  •
 وتحدي للرجولة إيجابيةنماذج ط الضوء على يتسل

 األعراف االجتماعية المتعلقة بنوع الجنس.

 :3األولوية  -جيم
 االستجابة لألزمات والتنمية 

 االقتصادية-االجتماعية

لدعم االستقرار االجتماعي واالقتصادي وجهود التنمية 
 "المسار المزدوج"نهج تتبع األمم المتحدة المستدامة، 
ز على تخفيف آثار النزاع السوري ومعالجة الذي يركّ 

 قيود التنمية القائمة من قبل.

 تعزيز القطاع اإلنتاجي لتعزيز النمو   3-1

المحلية، ال سيما في المناطق  الشامل والتنمية

 نا  األكثر حرما

قامت األمم المتحدة،  تعزيز الزراعة واألمن الغذائي:
بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون االجتماعية، 

اللبنانيين من أصحاب الزراعيين بدعم المنتجين 
األسرية لتشجيع اإلنتاج الصغيرة والزراعة الحيازات 

توفير التدريب  من خاللي المستدام، الزراعي والحيوان
 . بشكل أساسي ذات الجودةزراعية المدخالت الو

 2-1التدخالت  بلغ متوسط)والسفارات والجهات المانحة واألوساط األكاديمية 
 تعزيز حماية الالجئين.لضمان  (يوم العمللكل تدخل 
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مزارع من الدعم المادي  1,700استفاد أكثر من وقد 
رسات ومماة يالزراعممارسات الوالتدريب على تحسين 

باإلضافة إلى ذلك، زاد المزارعون و. المياهحفاظ على ال
إنتاج بوبدأوا  وحفظها،معرفتهم بتجهيز األغذية 

ن الوصول إلى يوتحس الخضروات،مجموعة واسعة من 
 األسواق المحلية، ما أدى إلى تحسين األمن الغذائي.

وعالوة على ذلك، أصبحت رابطات المزارعين 
والتعاونيات الزراعية والرابطات النسائية أكثر دراية 

نها من يمكّ وأفضل تجهيزًا، وأصبحت في وضع أفضل 
أصبحت خمس فمثالً، عيشة الزراعية. تحسين سبل الم

تنتج  (واحدة منها جمعية نسائية)تعاونيات مختلطة 
في غدت وإنتاجية وفًا أكثر احتراأطعمة محلية خاصة 

وضع أفضل لتلبية معايير االعتماد الدولية لمنتجاتها. 
نشآت وشملت المساعدة تقديم دعم في تسجيل الم

في المعارض،  سميًا، والتدريب على تسويق المنتجاتر
ظم إدارة الجودة في تصميم وتنفيذ ن   اً متنوع اً فني اً ودعم

 السوق. اتواستراتيجيات التسعير وتقييم

من خالل دعم  االستثمار في الوظائف والتنمية المحلية:
األمم المتحدة لالستثمار في مشاريع كثيفة العمالة، مثل 

الزراعة والصناعة،  يتطوير البنية التحتية في قطاع
وظائف مؤقتة ألكثر الفئات  2018في عام أنشئت 
فترة لشخص  000,26ف أكثر من وّظ فقد . ناً حرما

قصيرة من خالل استثمارات في البنية التحتية العامة 
المحلية واألصول البيئية في العديد من المجتمعات 

 8,000زيادة كبيرة مقارنة بـ تلك المضيفة اللبنانية، و
متاحة ال ،وكانت فرص العمل هذه. 2017في عام  شخص

بناء أساسًا في  ،سواءحد للبنانيين والسوريين على 
للقطاع ى خرمشاريع أو يزراعع مشرو 66وإعادة تأهيل 

شبكات المياه واألرصفة واإلنتاجي العام، مثل الطرق 
في القطاع الزراعي، أدى دعم وواألسواق وقنوات الري. 

في إنشاء أراض المعرضين للمخاطر صغار المزارعين 
استحداث جديدة من خالل استصالح األراضي إلى 

 في بناء خزانات  والعملرزق الجديدة لكسب فرص 
المياه وإعادة تأهيل األراضي والعمل الزراعي الموسمي. 

مزارع من خالل العمل  2,000عم أكثر من د  فمثالً، 
 سمي. العمل الموعًا من مزار 145واستفاد  المؤقت
 عزز العمال المنخرطون في هذه الوظائف وقد 

 زادت إنتاجية األرض بشكل غير مباشر.فمهاراتهم، 

 
مع الشركاء المحليين في لبنان على تعزيز األمم المتحدة  عملت

نماذج إيجابية للرجولة وتحدي األعراف االجتماعية المتعلقة بنوع 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة ©. الجنس

عالوة على ذلك، وبالتعاون مع وزارة الشؤون 
ّدثت خ االجتماعية، رائط المخاطر والموارد لتحسين ح 

تعرضًا تحديد االحتياجات في المجتمعات األكثر 
 تحسين ذلك  وأتاح. 251البالغ عددها للمخاطر 

للتنمية واالستثمارات. المحلية ات تخطيط المجتمع
  ،تعاونيات تعضوًا في س 1,193ن ما مجموعه تمكّ و
 السابق، من الحصول على تدريب في  اً دعم واتلقيلم 

 على المهارات الفنية والتسويق وتوريد المعدات، 
  .لديهم توليد الدخلعزز و مما زاد إنتاجه

ساهمت  لتوظيف:ل ةالقابليتحسين مهارات العمل و
 األمم المتحدة بالشراكة مع الحكومة اللبنانية في 

 تعزيز المهارات الوظيفية لزيادة فرص توليد 
 الدخل وتحسين مستويات المعيشة للفئات األكثر 

 ما يلي:على ذلك تشمل األمثلة و. تعرضًا للمخاطر
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 شاب من مدارس  19,700استفاد أكثر من  •
والتعليم المهني المدعومة فني ومراكز التدريب ال

ة من األمم المتحدة لتعزيز مهاراتهم االبتكاري
 المهني؛ زهميوتجه

شخص في دورات تدريبية  6,900شارك حوالي  •
المنتجات والتحليل موضعة لتعزيز مهاراتهم في 

 المالي واالتصاالت واإلدارة؛

 برامج شخص من  6,180استفاد أكثر من  •
وتدريب مهني وتدريب أثناء العمل في تدريبية 

 القطاعات اإلنتاجية؛

من الحصول على شخص  2,000أكثر من تمكن  •
 خدمات إضافية، مثل التوجيه المهني والتدريب؛

من  ،فتاة 520بينهم من  ،شاب 800أكثر من تمكن  •
مهاراتهم في الزراعة، عن طريق االلتحاق تعزيز 

بمدارس زراعية أو المشاركة في دورات متوسطة 
 .وقصيرة األجل

للمساعدة  عزيز األعمال التجارية المحلية والتعاونيات:ت
، شاملة للجميعالو مستدامةالصناعية التنمية ى تعزيز العل
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الدعم لركز ت

والتعاونيات على زيادة اإلنتاجية وتعزيز الفرص 
استفاد العديد من واالقتصادية في القطاعات اإلنتاجية. 

في لبنان من التدريب على إدارة األعمال  المشاريع
والخدمات المالية ونقل التكنولوجيا، ما أدى ات والمعدّ 

 دعمالذلك قّدم . واالبتكاريةاإلبداعية ا إلى تطوير قدراته
في مشروعًا  56بالتعاون مع وزارة الصناعة واستفاد منه 

قطاعات النجارة واأللبان والمنسوجات وأدوات المائدة 
االبتكار والتدريب على فوخشب الزيتون والصابون. 

في تصميم نماذج أولية في ساهما مثالً تجات تطوير المن
المنتجات وصّنعت الصابون وأدوات المائدة. ي قطاع

 مثل أسواق من خالل معارض و تقتدريجيًا وسوّ 
 ،ومعرض بيروت للفنون ،أسبوع بيروت للتصميم
 ومهرجان بيروت للطهي.

األمم المتحدة إلى تعزيز دور المرأة وتعزيز هدفت كما 
ادي للمرأة في القطاعات اإلنتاجية. التمكين االقتص

ّربت  لنساء تشكّل اثالث رابطات في قطاع النسيج، فد 
 ها، على تطوير المنتجات وابتكارفيها العاملة ةالقوغالبية 

 الوصول إلى األسواق.تعزيز وتطوير المهارات اإلدارية و

 
عم  الصغيرة ن من أصحاب الحيازات واللبنانيالزراعيون ن والمنتجد 

 األسرية لتشجيع اإلنتاج الزراعي والحيواني المستدام، والزراعة 

بشكل  ذات الجودةزراعية المدخالت التوفير التدريب و من خالل

مزارع من الدعم المادي  1,700استفاد أكثر من وقد . أساسي

حفاظ على الرسات ومماة يممارسات الزراعالوالتدريب على تحسين 

 اإلنمائي المتحدة ألمما برنامج © المياه.

 دعم المؤسسات اللبنانية لتقوية القطاعات اإلنتاجية:
نت المؤسسات الوطنية والمحلية اللبنانية حّس 

فساهمت بذلك استجابتها الحتياجات القطاع اإلنتاجي، 
شاملة للجميع الو مستدامةالصناعية التنمية ال في دعم
الطويل  الستقرار والنمو االقتصادي على المدىوتعزيز ا

بالتعاون الوثيق مع الحكومة، استمر تقديم ولبنان.  في
الدعم إلنشاء مناطق صناعية مستدامة في لبنان. 

 التزامات ّفرت و  بفضل مساهمات األمم المتحدة، و
، مثل الطرق في البنى التحتية مالية لمشاريع رئيسية

 ربع خطط ضعت الصيغة النهائية ألو  والكهرباء، و
صناعية مستدامة جديدة، وصيغت  رئيسية لمناطق

استراتيجية وطنية للمناطق الصناعية لتوجيه جهود 
ي كبير واستشار يالوزارة. واقترن ذلك بدعم تدريب

 اإلدارة المستدامة للمناطق الصناعية.للحكومة حول 
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 للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني اإلطار االستراتيجي الوطني

اإلطار االستراتيجي " وضع ،والمنظمات غير الحكومية الرئيسية والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة ،دعمت األمم المتحدة
التقني هني والمطار خطة شاملة إلصالح نظام التعليم والتدريب هذا اإليوفر و. "الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني

 لتزويد الشباب بالمهارات المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل.اه وسبل تطبيقه ومحتو

من والتقني  لتعليم والتدريب المهنيومركزًا من مدارس ومراكز امدرسة  14، استفادت اتيالسياساستكماالً للمستوى و
دورات تدريبية جديدة في مت الحتياجات سوق العمل، صمّ لالستجابة بشكل أفضل ووإعادة التأهيل. رفع المستوى التطوير و
تجهيزًا الدراسي، وأصبحت المدارس مجهزة هاج ث المندّ عالوة على ذلك، ح  واالبتكار في األعمال وريادة األعمال. ميدان 
ع باالقتران م ،مراكز تدريب جديدة لتوفير تدريب مهني متخصصأنشئت اآلالت والمواد التعليمية الجديدة. وأخيرًا، بأفضل 

 .المحلية األكثر تعرضًا للمخاطربرامج دعم نفسي واجتماعي لدعم االستقرار االجتماعي في المجتمعات 

 

وطنية المكاتب الوزارات ود من العد عالوة على ذلك، زاد
ضمان إجراءات قدرته على صياغة السياسات وتنفيذ 

إلحصاء اأصبحت إدارة واستدامة القطاعات اإلنتاجية. 
إثراء عملية وضع من نها يمكّ في وضع أفضل المركزي 
 ظممن خالل ن  من بين أمور أخرى وذلك، ، السياسات

عبر  ها،وتحليل المتعلقة بسوق العملبيانات الجمع ل أقوى
. المعيشية مسح األوضاع المعيشية للقوى العاملة واألسر

المؤسسات الوطنية المعنية باألمن بت ذلك، درّ إلى 
عمالة األطفال الخطرة في الزراعة مسائل الغذائي على 

 .يينلتطوير حلول مبتكرة لألطفال والشباب الريف

على المستوى المحلي، ساهم الدعم المؤسسي لمراكز و
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية في  اإلنمائيةلخدمات ا

سين تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات التدريب تح
ست فمثالً، أنشئت والتوظيف للمجتمعات المضيفة. 

وقدمت  اإلنمائيةلخدمات مراكز ا وحدات جديدة من
حرف )امرأة  772خدمات، مثل التدريب المهني، لـ 

امرأة وفتاة.  693األغذية لـ تجهيز وتدريب على  (يدوية
حلية األخرى الدعم الفني وشملت مبادرات التنمية الم

 لتحسين التخطيط في البلديات.

عالوة على ذلك، ساهمت األمم المتحدة في تعزيز تنفيذ 
لوزارة الزراعة ومكاتبها اإلقليمية  المشروع األخضر

األراضي الزراعية  إنتاجية تحسينالثمانية، ما أدى إلى 
وزيادة فرص توليد الدخل للمزارعين اللبنانيين والعمال 

 الموسميين./المؤقتينالسوريين 

الخدمات وتقديم في توفير  اإلنصافتحسين   3-2

االجتماعية والحماية االجتماعية والمساعدة 

 ذات الجودة المباشرة

 تمثل النتائج الواردة في هذا القسم مجموعة فرعية 
 ةالستجابة لألزمنان لبلنتائج الواردة في خطة من ال

 على ألمم المتحدة وليس محسوبة على انتائج )
  تز، عزّ 2018في عام  .(شركاء منفذين آخرين

مليون دوالر،  224استثمار حوالي بالخدمات العامة 
. وقد 2017ئة مقارنة بعام افي الم 29بزيادة قدرها 

ة يصحرعاية تعليم وخدمات ساعد ذلك على توفير 
 وخدمات اجتماعية لمئات اآلالف من اللبنانيين 

الفقراء والالجئين الذين يعتمدون على المؤسسات 
 لحصول على الخدمات األساسية.في االعامة 

 بالشراكة  تحسين جودة نظام الرعاية الصحية:
 المؤسسات الوطنية  تززمع وزارة الصحة العامة، ع  

 بناًء على فاني. في نظام الرعاية الصحية اللبن
 بدعم من األمم ضعت و   ،األدلة وتحليلتوليد 

 تغذية حول سياسات القطاع الصحي المتحدة 
 . ذوي اإلعاقةالرضع واألطفال الصغار واألطفال 

ظم المعلومات اإللكترونية في استمر دعم تنفيذ ن  و
في زًا مرك 27جميع المراكز الصحية البالغ عددها 

المخيمات الفلسطينية بهدف تحسين كفاءة الرعاية 
وتقليل األخطاء الطبية وتمكين اتخاذ القرارات في 

 وقت المناسب.ال
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 ضد أمراض خطيرة تحصينا  طفل  200,000تلقى أكثر من 

 . مكن الوقاية منها، مثل شلل األطفال والحصبةت  ولكن 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة© 

يعتمد نظام الرعاية الصحية القوي على موظفين ذوي 
من موظفي  3,000ب أكثر من رّ د  من هنا، مهارات عالية. 

الرعاية الصحية على تقديم خدمات رعاية صحية عالية 
والقابالت  األطباء والممرضونأصبح والجودة للجميع. 

والصيادلة والعاملون الميدانيون في مؤسسات الرعاية 
 إلماماً لبنان أكثر  أنحاءية والثانوية في الصحية األول

بقضايا مثل اإليدز وفيروس نقص المناعة البشرية 
وتنظيم األسرة والتحصين وتغذية األطفال الصغار 

  170عالوة على ذلك، أصبح ووالوقاية من األمراض. 

لألطفال، صداقة من المستشفيات العامة والخاصة أكثر 
في مجال صحة كفاءتها المستشفيات هذه وزادت 

  الحصبة.األمهات وأمراض مثل 

 الموظفين بشراء مهارات واستكمل دعم تطوير 
الذين معدات لتوفير الرعاية الصحية لألشخاص 

لرعاية اكز امرمن  750حوالي وزّود  .يحتاجون إليها
 ات طبية ومخبرية مستوصفات بأدوية ومعدّ الالصحية و

تفتقر إلى  المناطق التيلتعزيز تقديم الخدمات في 
 عالوة و، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية. التنمية

 على ذلك، من خالل دعم األمم المتحدة المستمر 
 تحّسن للنظام الوطني لإلنذار المبكر واالستجابة، 
تحسنت وتوقيت الرصد والوقاية من تفشي األمراض 

 ما أدى إلى تحسين اإلبالغ والمراقبة في تهما، جود
 .ومستشفى مركز صحي 500

 خدمات الرعاية الصحية: توفيردعم المساواة في 
  الصحية،باإلضافة إلى تحسين نوعية نظام الرعاية 

رعاية الصحية األولية ّفرت إمكانية الحصول على الو  
تعرضًا للمخاطر من والثانوية والثالثية ألكثر الفئات 

 دعمت األمم المتحدة فمثالً، وغير لبنانيين. لبنانيين 
 الرعاية استشارة تتعلق ب 1,090,000أكثر من 

 .الصحية األولية

مًا شخص دع 000,100عالوة على ذلك، تلقى حوالي و
لتغطية حاالت دخول المستشفى لظروف تهدد يًا مال

في المائة  20لوالدات، بزيادة قدرها حوالي لالحياة و
 .2017مقارنة بعام 

ما يسهم  بتوفير أدوية ولقاحات أساسية،استكمل ذلك و
مريض  000,210تلقى أكثر من فقد في إنقاذ األرواح. 

 أدوية ألمراض (لبنانيون وسوريون وفلسطينيونمنهم )
شخص مقارنة بعام  000,30مزمنة، بزيادة قدرها 

 مريض  000,140عالوة على ذلك، تلقى و. 2017
 وسائل متعلقةأدوية ألمراض حادة، بما في ذلك 

 نجابية مثل موانع الحمل والعقاقير اإلصحة بال
 المضادة للفيروسات والمضادات الحيوية، بزيادة 

. وأخيرًا، 2017عام ب مقارنةشخص  000,10تصل إلى 
 قة بين الحكومة واألمم المتحدة أدت الجهود المنّس 
 000,435أكثر من حّدد فقد . حصينإلى زيادة تغطية الت

تحصينًا ين نغير محّص على أنهم  15طفل دون سن 
 تلقى ف ،إلى مراكز رعاية صحية عامةأحيلوا و كامالً 

 ضد أمراض تحصينًا طفل  000,200أكثر من 
 مكن الوقاية منها، مثل شلل ت  خطيرة ولكن 

 .األطفال والحصبة
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شخص من تحسين فرص الحصول على  400,700استفاد أكثر من 

استثمارات المنزلي من خالل عمال المياه الصالحة للشرب واالست

 األمم برنامج ©. إدارة نظام المياهتحسين في البنية التحتية للمياه و

 اإلنمائي المتحدة

 المياه والصرف الصحي:إمكانية الحصول على تعزيز 
 700,400شراكة مع الحكومة، استفاد أكثر من الب

شخص من تحسين فرص الحصول على المياه الصالحة 
خالل استثمارات في المنزلي من عمال للشرب واالست

إدارة نظام المياه. تحسين البنية التحتية للمياه و
مؤسسات المياه القدرة على عززت اإلدارة، حسين لتو

خدمات على نحو مستدام من خالل حمالت التقديم 
االشتراك وتركيب عدادات المياه في المنازل، ما أدى إلى 

تحسين استرداد التكاليف. وأخيرًا، ساهم التنسيق 
التعاون األوثق بين الحكومة والبلديات والسكان و

 .المحليين في زيادة كفاءة تقديم الخدمات

شخص  000,216عم حوالي باإلضافة إلى ذلك، د  و
ومالجئ جماعية نظامية يعيشون في مستوطنات غير 

من ة مؤقتمياه شرب بتزويدهم بإمدادات في أنحاء لبنان 

ظم تخزين المياه ونقل المياه بالشاحنات، ن  تحسين خالل 
 .2017شخص في عام  000,300 مقارنة بـ

شخص من  000,320في المجموع، تمكن أكثر من و
. ناً نة وأكثر أماخدمات صرف صحي محّس الحصول على 
خزانات بناء استثمارات في فضل ذلك بوقد تحقق 

وشبكات سدودة وتنظيف المجاري الم الصرف الصحي
حي وإنشاء خطوط مياه صرف صحي الصرف الص

عالوة على ووقنوات لمياه األمطار لتخفيف الفيضانات. 
شخص يقيمون في  000,195ذلك، حصل حوالي 
على إمكانية أفضل للوصول نظامية مستوطنات غير 

الحمأة إلى مرافق صرف صحي مأمونة من خالل إزالة 
 شخص في  000,175وبناء المراحيض، مقارنة بـ 

شخص  000,120وأخيرًا، زاد حوالي  .2017عام 
معرفتهم باألمور المتعلقة بالمياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، بهدف التأثير على السلوك 
 .والممارسات الجماعية

واصلت األمم المتحدة  لجميع:عليم لتتوفير الضمان 
قطاع التعليم بقيادة وزارة التعليم بذل في شركاء الو

 في لبنانجميع األطفال التعليم للتوفير الجهود 
ذلتو .("إيصال الحق بالتعليم إلى الجميع") جهود  ب 

في الشرائح األكثر منهجية للوصول إلى األطفال واألسر 
لبنان، بما في ذلك من خالل حملة تعرضًا للمخاطر في 

وتقديم الدعم المالي لتغطية  "العودة إلى المدرسة"
، فمثالً . استقطاباً كثر تكاليف التعليم وجعل التعليم أ

 ينولبناني ينسوريمحروم من طفل  500,48استفاد 
من تحويالت نقدية سنة  15و 5تتراوح أعمارهم بين 

بزيارات واستكمل ذلك ، 2017/2018للعام الدراسي 
عالوة على ومنزلية وإحاالت إلى الخدمات ذات الصلة. 

يًا إضافغًا طفل الجئ مبل 000,20ذلك، تلقى حوالي 
 .ناً لألسر األكثر حرما مستقطباً لجعل التعليم 

من غير اللبنانيين  000,210ونتيجة لذلك، التحق حوالي 
بالتعليم األساسي في المدارس من اللبنانيين  220,000و

. عالوة على 2018/2019الحكومية في العام الدراسي 
فلسطيني  طفل 36,960ذلك، التحق ما مجموعه 

رها األمم المتحدة، واستفادوا مدرسة تدي 65بالمجان في 
حصل ومن النقل المدرسي والزي الرسمي والقرطاسية. 

على التعليم  لبناني 1,000الجئ وأكثر من  4,000حوالي 
وقّدم مدرسية. الرسوم دعم الالثانوي الرسمي من خالل 
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دعم لألطفال غير القادرين على االلتحاق بالتعليم 
 ح أعمارهم بين طفل تتراو 500,38الرسمي، واستفاد 

عتمد، مثل الم  نظامي التعليم غير ال منسنة  18و 3
مرحلة الطفولة المبكرة ومحو المجتمعي في التعليم 

 السريع.األمية األساسية ومهارات الحساب وبرامج التعلم 

المعرضين للمخاطر من لزيادة فرص حصول الشباب و
على فرص التعلم، دعمت األمم  نلبنانيين وغير لبنانيي

برامج التعليم العالي والتعليم غير االلتحاق بالمتحدة 
على منح دراسية  باً طال 770حصل حوالي ف. نظاميال

تمكنهم من متابعة مهن أكاديمية في الجامعات اللبنانية. 
شاب ومراهق من دورات  100,14استفاد أكثر من و

ورات التعليم ني ومهني وغيرها من دفتعليم وتدريب 
رسوم المدرسية ال. وشملت المساعدة نظاميغير ال

الجزئية أو المدعومة بالكامل وتكاليف أخرى متعلقة 
عالوة على ذلك، تحسنت جودة وبالتعليم، مثل النقل. 

دورات جديدة حول األعمال وريادة قّدمت التدريب، و
خدمات تكميلية لمساعدة الشباب على أنشئت األعمال، و
 .ق العملدخول سو

ليست  ،بالمدارساألطفال جهود الحاق باإلضافة إلى و
ففي . قل أهميةأ الجهود المبذولة إلبقائهم في المدرسة

طفل لبناني وغير لبناني  000,24يتلقى حوالي  ،يومكل 
وجبات خفيفة صحية لمنع الجوع على في المدرسة 
تهيئة بيئة و وتحسين التنوع الغذائي المدى القصير

مًا تقدم البرامج المجتمعية دعومدرسية إيجابية. 
اآلباء واألمهات تثقيف وإلبقائهم في المدرسة  ألطفالل

وبناء عالقات بين المدارس والمجتمعات المحلية 
لمساعدة األطفال على اللحاق بالركب ومنعهم من 

توفير طفل من  000,21استفاد حوالي فمثالً، التسرب. 
ت المنزلية والتدرب على لغة لواجبالقيام بالمساعدة 

عالوة على وتعلم. اللتحسين تقويمية أجنبية ودروس 
ظم تحديد ومعالجة الطالب الذين يعانون ن  عززت ذلك، 

دعم الطالب لمن خالل فرق وذلك م، التعلّ في صعوبات 
، ما يساعد أكثر فعاليةلطالب لتقييمات القيام بو

 .على البقاء في المدرسة ناً األطفال األكثر حرما

على المستوى الوطني، تضمن  تعزيز جودة التعليم:
التعاون مع وزارة التعليم وغيرها من أصحاب المصلحة 
الحكوميين الدعم الفني لتطوير استراتيجية التعليم 

لمؤهالت لتعزيز توظيف وطني لالعالي في لبنان وإطار 

 نظام إدارة أطلق ذلك،عالوة على و. المدرسين
  1,288في  وبدأ تطبيقهالمعلومات المدرسية 

 ، ما يساهم في تحسين رصد حكوميةمدرسة 
 وتخطيط النتائج. وأخيرًا، وضعت وزارة التعليم 

 وأقرتها، نظامي التعليم غير المعنية بسياسة 
 من االستفادة المعرضين للمخاطر ما مكّن الشباب 

 في في محو األمية صفوف دراسية مجازة من 
 اللغة العربية والحساب والمهارات الحياتية وة اللغ

 .وغيرهااإلنجليزية 

من مدرسي المدارس  000,22أدى تدريب حوالي و
وموظفي التعليم في جميع المحافظات إلى  الحكومية

المواضيع التعليم شملت وتحسين جودة التدريس. 
الصحة والتغذية، وتعليم و، باالستعانة بالتكنولوجيا

ألطفال ذوي االحتياجات المختلفة. كما بنى الموظفون ا
تعليم األطفال في حاالت تتعلق بكفاءات ومهارات 

مدرس ومدير مدرسة  200ب أكثر من درّ والطوارئ. 
تحسين ظروف التعلم لألطفال والمراهقين على 

سبل ج ادمإ، من خالل اتنزاعب والوالمعرضين للحر
عالوة على وومي. ي التعليم اليالتعافي فالمواجهة و

مدير مدرسة مهاراتهم في  120ذلك، شحذ أكثر من 
إدارة الطوارئ، بما في ذلك اإلخالء اآلمن لألطفال. كما 

 ، نظاميالتعليم غير الفي شركاء الكفاءة وقدرة  عززت
وخدمات أفضل الً ما أدى إلى توفير تعليم أكثر شمو

 لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

ذلت جهود لتطوير بيئة لتعلم لألطفال، ب  لزيادة نتائج او
والتربويون عزز المعلمون و. اشتماليةمدرسية إيجابية و

اإليجابي وتقنيات  االنضباطمهاراتهم في استخدام 
ظم منع العنف ن   تنّس ح  و. الدراسي الة للصفاإلدارة الفعّ 

قدرة المدارس ي مستشارلدى  تواالستجابة له، وأصبح
تعاون أوثق بين المدارس وأولياء األمور، سس اُ أفضل، و

في جعل المدارس أماكن آمنة وإيجابية ذلك كله ساهم ف
شاملة،  حكوميةن مدرسة وثالث تافتتحوللتعلم. 

من طفالً من ذوي االحتياجات الخاصة،  237واستفاد 
د، من مواد تعليمية مثل ضعف السمع والعجز والتوّح 
عالج وأنشطة  جلسات توتدريسية متخصصة. كما عقد

 إبقاء أطفالهم أهمية وعيتهم بتوعية لآلباء واألمهات لت
في المدرسة والحد من وصمة العار. من ذوي اإلعاقة 

إعادة لبنان من  أنحاءمدرسة في  105، استفادت اً أخيرو
 التأهيل والتجديد.
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السياسات وتوسيع نطاق الوصول وضع عملت األمم المتحدة مع شركاء في لبنان لتعزيز وقد في بيئة آمنة وشاملة. ينمو للطفل الحق في أن 

 ياسمين كارا – ميالعال األغذية برنامج ©. إلى الخدمات التي تحمي جميع األطفال

 

بدعم من األمم المتحدة،  تحسين سالمة األطفال:
ذات الجودة تحسنت خدمات الوقاية واالستجابة 

على فوالناجين من العنف. مخاطر لألطفال المعرضين لل
من خالل التدريب المستوى الوطني، عززت الحكومة 

معرفتها بتشريعات وأدوات حماية  الفنيوالدعم 
جراءات اإل" ـل الوعيمزيدًا من النتائج شملت واألطفال. 

 أدوات"وتطوير  "لالتنفيذية الموحدة لحماية الطف
أكثر فعالية ، ما ساهم في استجابات "إدارة الحاالت

نظام إدارة " ممّ ع  عالوة على ذلك، وعالية الجودة. و
، ما يعزز حماية "ماية الطفلالخاصة بحمعلومات ال

للحد من التأديب والبيانات واإلجراءات المنهجية. 
بدي ربيك " وطنيةالحملة طلقت الأالعنيف ضد األطفال، 

 بالتربية.التأديب العنيف الستبدال  "بال عنف

ن في وب العامل، درّ المحلي على مستوى المجتمعو
تهم اقدرونّميت المحافظات ومراكز التنمية االجتماعية 

على تحديد وإحالة األطفال والمراهقين الذين يحتاجون 

خالل التواصل مع أفراد من ، ززّ ع  و. اً واجتماعي اً نفسي اً دعم
أصحاب النفوذ الموجهة إلى والدعوة المحلي  المجتمع

التغيير االجتماعي وتغيير السلوك  ،رفيعي المستوىال
مركزاً  86ما مجموعه  ّفذن  وكجزء من حماية الطفل. 

للتنمية االجتماعية أنشطة وقائية مجتمعية مع األطفال 
في مجال ًا عمتطو 70د عالوة على ذلك، جنّ وواآلباء. 

التوعية المجتمعية لحماية الطفل، ما أدى إلى تحسين 
، على أساس نوع الجنساإلبالغ ومتابعة مخاطر العنف 

 العنيف وعمل األطفال.تأديب مثل الزواج المبكر وال

واستكملت تحسينات النظام بدعم تقديم الخدمات. 
من الفتيات والفتيان في أنحاء  20,200تلقى أكثر من ف

استفاد حوالي ولبنان خدمات دعم نفسي واجتماعي. 
في أسوأ أشكال المنخرطون طفل، بما في ذلك  6,200

الجماعات المسلحة، كذلك المرتبطون بعمل األطفال و
إعادة اإلدماج ذات /من خدمات إدارة الحاالت والتأهيل

 .المحلية الجودة العالية في المجتمعات
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قدمت األمم المتحدة أنابيب لتصريف مياه الفيضانات المتجمدة من المنازل وقد . 2018تضرر العديد من الالجئين من جراء الفيضانات في عام 

لمقاومة مالجئ مؤقتة وأعّدت . وساعدت في إصالح األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل أنابيب إمدادات المياه والمراحيض

 شيزندييغو ايبارا سا –مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  ©. ضافيإالجئ  158,962 لتأوي طوال العام أصلحتو الطقس

 
 العديد إذ يعمل فيه  ،لقطاع الزراعي أهمية خاصةول

زادت الجهات الفاعلة وفي هذا المجال، من األطفال. 
حماية الطفل واألمن في تلك العاملة الحكومية و
ة، يالصحالرعاية السالمة وفي مجالي تها االغذائي قدر

المخاطر المتعلقة بعمل األطفال. من بما في ذلك الوقاية 
ن وفي وزارة الزراعة ومزارعوظف م 200حّسن ، فمثالً 

حماية ما يتعلق بلالمجتمع المدني فهمهم من وشركاء 
 الطفل في قطاع الزراعة.

والعنف على أساس مساعدة ضحايا العنف الجنسي 
للحد من مخاطر وأثر العنف الجنسي : الجنسنوع 

بالتعاون الوثيق  ،قّدمالجنس، نوع العنف على أساس و
وقد . من التدخالتطيف ، مع الحكومة وشركاء محليين

عن طريق جهة فاعلة  463ساعدة ماستفادت من ال
 للمفاهيم األساسية للعنف الجنسي  ازيادة فهمه

الجنس واإلحاالت المأمونة. نوع العنف على أساس و

ن في الخطوط ووعامل ونن حكوميوب موظفدرّ و
حاالت على  ون وأخصائيون اجتماعيواألمامية وأخصائي

 تثدّ عالوة على ذلك، ح  وتقديم خدمات عالية الجودة. 
المالحظات التوجيهية حول أفضل الممارسات المتعلقة 

 الدعم النفسي واالجتماعي والعاطفي.مناهج ب

  000,63 حواليمن حيث تقديم الخدمات، استفاد و
من النساء والفتيات  معرضين للخطر والناجينالمن 

 العنف دون ولة الحيلوالرجال والفتيان من خدمات 
 له في أماكن واالستجابة  الجنسنوع على أساس 

 وبناء مهارات وحمالت  اً آمنة. وشملت األنشطة إرشاد
جتماعي اال-نفسيالدعم التوعية وأنشطة ترفيهية و

 وإدارة الحاالت.

من المعرضة للمخاطر تعزيز الحماية االجتماعية للفئات 
قدم البنك الدولي واألمم المتحدة الدعم الفني  اللبنانيين:
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 الحماية االجتماعية لدعم حد أدنى  حولللحكومة 

تنمية القدرات أسفرت ولمستوى المعيشة. متفق عليه 
ريطة طريق تحدد مشروع خوالمشاورات المشتركة عن 

إقامة وضرورية األدلة المطلوبة لوضع التدابير الحاسمة ال
نحو المضي قدمًا هيكل مؤسسي لدفع البلد وضع حوار و

البرنامج "ز زّ ذلك، ع   عالوة علىوإطار وطني. في وضع 
، الذي يقدم المساعدة "فقراأل األسرالوطني لدعم 

كل  ساعدو. اً مدقع اً االجتماعية للفقراء الذين يعانون فقر
األمم المتحدة والبنك الدولي الحكومة في عملية من 

لضمان وصول المساعدة األهلية تصديق شهادات إعادة 
، وصياغة إطار تعرضًا للفقراألكثر المعيشية إلى األسر 

النقدية المساءلة المشترك لتحسين رصد التحويالت 
عالوة على ذلك، دعمت األمم المتحدة وواإلبالغ عنها. 

لمعاشات ل مقترحينين الحكومة في تقييم نظام
الحكومة  االطالع لدىتعزيز  ما ساهم فيالتقاعدية، 

ر وقدرتها على اتخاذ قرارات سياسية مستنيرة. كما وفّ 
 تغطية شاملةشجيع تحقيق لتوة فني والدعلادعم ال

، بما في ذلك مراجعة التشريعات للرعاية الصحية
 الرئيسية المقدمة إلى البرلمان للموافقة عليها.

قدمت األمم المتحدة مساعدات إيواء  توفير المأوى:
 واألسر اللبنانية الضعيفة. اً لالجئين األكثر حرمان

تأوي  الطقس لمقاومةمالجئ مؤقتة  أصلحتوأعّدت 
دًا ما جعلها أفضل استعداالجئ أضافي،  962,158

ات استفادت األسر التي تتلقى مساعدولموسم الشتاء. 
ضمان الحيازة من خالل إضفاء لتأهيل من دعم فني 

الطابع الرسمي على اتفاقات اإليجار وتسجيل 
االتفاقيات مع البلديات. وقد أدى ذلك إلى زيادة الحماية 

خالء غير القانوني وتعزيز فهم حقوق من عمليات اإل
 اإلسكان واألرض والملكية.

 شخص يعيشون  890,1استفاد باإلضافة إلى ذلك، و
من مالجئ ومناطق بناء  نمواً وأقل في بلديات فقيرة 
 .مشتركة محّسنة

 تمقدّ  :تمرارواالستقديم مساعدة مباشرة للبقاء 
 شكل تحويالت نقدية لحواليعلى مساعدة مباشرة 

ين والفلسطينيين والسوريين من اللبنانيشخص مليون 
كان النظام األساسي المستخدم و .مخاطراألكثر تعرضًا لل

هو نظام لبنان الموحد المشترك بين الوكاالت للبطاقات 
من برامج كبرنامج  2016عام في ر اإللكترونية الذي طوّ 

ألمم المتحدة لتنسيق وزيادة فعالية التدخالت القائمة ا
يمكن استخدام البطاقة اإللكترونية إما وعلى النقد. 

لسحب نقود من أي جهاز صراف آلي أو لشراء طعام من 
في المتاجر التي تعاقدت معها األمم المتحدة  أي من
تم تعزيز وقد متجرًا.  495والبالغ عددها  البالد أنحاء

تحسين التواصل مع باقات اإللكترونية نظام البط
 المستفيدين من خالل مركز اتصال مشترك، وتحديد 

المساعدات  وأتاحتللمستفيدين والشركاء. أكثر فعالية 
السورية التي تعيش المعيشية األسر نسبة  خفضالنقدية 

في  69إلى  2017ئة في عام افي الم 76في فقر من 
 .2018عام  ئة فياالم

 ازات الرئيسية ما يلي:تشمل اإلنجو

معيشية معرضة  أسرة 000,95تلقى أكثر من  •
 مساعدة نقدية  اقتصادية-لمخاطر اجتماعية

 متعددة األغراض لدعم احتياجاتها األساسية 
 الرعاية غير الغذائية، بما في ذلك المأوى و

 الصحة والتعليم؛

السوريين من الالجئين  000,420استفاد أكثر من  •
مقابل الدعم النقد برنامج من  ينفلسطينيوال

غير مقيد الواحد ، وهو تحويل نقدي للفرد الغذائي
 لدعم االحتياجات الغذائية؛

الجئ سوري على بطاقات  000,550حصل حوالي  •
مقيدة الواحد قسيمة للفرد هي ، وغذاءإلكترونية لل

في المتاجر التي تتعاقد معها ت صرف لشراء أغذية 
 األمم المتحدة؛

 ،لتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعيةبا ،عمد   •
المعرضين للمخاطر من اللبنانيين  000,98حوالي 

البرنامج "من خالل بطاقات إلكترونية في إطار 
 ؛"فقراأل األسرالوطني لدعم 

 الجئ فلسطيني  000,45استفاد أكثر من  •
النقد مقابل الغذاء والدعم النقدي برنامج من 
 متعدد األغراض.ال
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 في الحجم ظم طاقة شمسية متوسطة إلى كبيرة ن   تبرّك 

 . مدارسالمستشفيات والصناعية والمباني المنشآت مختلفة، مثل 

 ر المناخ تغيّ في التخفيف من آثار فحسب ظم ال تسهم هذه الن  و

أنظف بديال  مصدر طاقة  ا  من خالل الحد من االنبعاثات، بل توفر أيض

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ©. وأرخص

الفقر والجوع القضاء على األمم المتحدة على المساعدة في تصّر 

، وضمان قدرة جميع البشر على تحقيق ماوأبعاده مابجميع أشكاله

برنامج األغذية ©  مساواة وفي بيئة صحية.بإمكاناتهم بكرامة و

 إدوارد جونسون –العالمي 
 

 
دعم األمم المتحدة لجمع البيانات أدى الوة على ذلك، ع

مج االبروضع قاعدة أدلة قوية إلثراء إلى وتحليلها 
ت الرصد والتقييم ونشر امان نظّس ح  والقائمة على النقد. 

 مجةالنتائج والدروس المستفادة لتحسين البروعممت 
 .األكثر تعرضًا للمخاطر على الفئاتأثرها و

مواجهة فصل على  المعرضة للمخاطرمساعدة الفئات 
تعرضًا للمخاطر األكثر المعيشية  استفادت األسر الشتاء:

في لبنان من المساعدة الموسمية لتلبية احتياجات 
استفاد ما يقرب من وخالل أشهر الشتاء الباردة.  ئهاقاب

وأكثر معيشية معرضة للمخاطر بشدة أسرة  000,178
البالد من المساعدات  أنحاءطفل في  000,60من 

حتياجات األساسية خالل فصل االالنقدية لتغطية 
معيشية أسرة  000,25تلقت  ذلك،عالوة على والشتاء. 
  ,0001لتحسين المأوى وحصلت ة أدوات مجموع
  اً دوالر 120على دفعة واحدة قدرها معيشية  أسرة

  حصل على مالبس شتوية، اً أخيرولكل أسرة. 

يعيشون في أكثر  15طفل دون سن  800,20
 .ناً حرماالنظامية المستوطنات غير 

 البيئيةالحوكمة تحسين   3-3

لى الطاقة عصول حلتعزيز ال ر المناخ:تغي  واجهة م
المباني كفي منشآت مختلفة،  تبالمستدامة، ركّ 

ظم طاقة شمسية ن  الصناعية والمستشفيات والمدارس، 
 5.3إمكانية توليد حوالي لديها متوسطة وكبيرة 

ظم ال تسهم هذه الن  وميجاوات من الطاقة المتجددة. 
ر المناخ من خالل الحد في التخفيف من آثار تغيّ فحسب 

أنظف  بديالً مصدر طاقة  اً أيضمن االنبعاثات، بل توفر 
 أضواء شوارع  تبباإلضافة إلى ذلك، ركّ ووأرخص. 

ة مجموع تعقرية ووزّ  21بالطاقة الشمسية في تضاء 
  35الطاقة الشمسية في تعمل بمنزلية صغيرة أدوات 

  المضيفة اللبنانية األكثرمن المجتمعات المحلية 
 .تعرضًا للمخاطر
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ظم اإليكولوجية الهشة في الغابات اللبنانية على التأقلم مع المناخ. وقد تم ت شجير ساهم غرس الشجيرات وإصالح الغابات في تعزيز قدرة الن 

 كاي فيدنهوفر – منظمة األغذية والزراعة ©ملعب لكرة القدم.  800هكتار من األراضي أي ما يعادل مساحة حوالي  500أكثر من 

 

 تدعالوة على ذلك، وبالتعاون مع وزارة البيئة، زوّ 
عي الثالجات، بدعم للتخلص صنّ صناعات لبنانية، مثل م  

لمواد الكيميائية المستنفدة امن استخدام على مراحل 
جزء من التزام لبنان ببروتوكول مونتريال. لألوزون ك

ي مترن ط 155من يًا ونتيجة لذلك، تم التخلص تدريج
 من المواد المستنفدة لألوزون.

ولتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، دعمت األمم المتحدة 
بين الحكومة والقطاع الخاص  يإجراء حوار سياسات

ة التوجيهية الوطنية وزيادللخطوط استعراض نتج عنه 
المعرفة واتخاذ تدابير ملموسة لتخضير القطاع 

شركة ممارسات  11الصناعي. على سبيل المثال، تبنت 
ظم معالجة مياه وتقنيات اإلنتاج األنظف، مثل تركيب ن  

                                                
هو نظام اقتصادي يهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من  التدويريقتصاد اال 24

النفايات واالستفادة القصوى من الموارد. يتناقض هذا النهج التجديدي مع 
 ."صع، تخلّ ذ، صنّ خ  "االقتصاد الخطي التقليدي، الذي يمتلك نموذج إنتاج 

ظم الصرف الصناعي وتصفية ن  لالصرف الصحي 
 من الصناعيين 300حوالي وعّزز . الهواءإلى نبعاثات اال

إجراءات من مختلف المناطق معرفتهم في تحديد 
تخضير القطاع للموارد ل الستخدام الكفوءملموسة ل

بدأ العديد من ، والصناعي وتعزيز قدرته التنافسية
 ،24التدويريقتصاد االمصانع النبيذ اللبنانية في تطبيق 

النفايات تسربات مدخالت الموارد و تّقللحيث ب
 .دنى حدإلى أ واالنبعاثات والطاقة

، في البالد مجموعة من أصحاب المصلحةحّسنت ، أخيراً 
بما في ذلك هيئات حكومية، القدرة على تنفيذ التزامات 

متعددة األطراف، مثل اتفاقية اللبنان باالتفاقات البيئية 
ر المناخ واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ 
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قدرتها عززت الحكومة وبرشلونة وبروتوكول مونتريال. 
ر المناخ والتنوع البيولوجي واإلبالغ على رصد تغيّ 

، وعززت معرفتها باالعتبارات البيئية الالزمة ماعنه
فمثالً، رفعت األراضي. عماالت للتخطيط المستدام الست

تقارير عن انبعاثات غازات الدفيئة إلى أمانة اتفاقية 
وأعدت  25ر المناخاألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ 

 قرير الوطني السادس عن التنوع البيولوجي.الت

 ظم اإليكولوجية البحرية:إلدارة المستدامة للغابات والن  ا
 ساهمت األمم المتحدة في اإلدارة المستدامة للغابات، 
بما في ذلك عن طريق وضع سياسات إلدارة األراضي 

األخضر وتعزيز أساليب اإلدارة الغطاء الحرجي وزيادة 
ززت قدرة صمود المتكاملة.  ظم اإليكولوجية الن  وع 

معرضة للمخاطر أمام المناخ من خالل الحرجية اللبنانية ال
هكتار  100زرع أكثر من و. زراعة األشجار وترميم الغابات

 –ملعب كرة قدم  160أي ما يعادل حوالي  –من األراضي 
زراعة أربعين مليون " شتالت أشجار كمساهمة في برنامجب

شتلة  000,135. كما زرعت األمم المتحدة "شجرة حرجية
، تعادل هكتار 400، ودعمت حفظ أكثر من أصلية محلية

، كما دعمت حماية ملعب كرة قدم 640حوالي  تهامساح
 الغابات الحالية من خالل أنشطة إدارة الغابات.

لتدريب والدعم الفني ألصحاب المصلحة اساهم و
األمم المتحدة  مندعم بالوطنيين، مثل وزارة الزراعة، 

لغابات. ل أمتن مبادراتفي في تحسين التنسيق و
المحّدث برنامج العمل الوطني أعطى عالوة على ذلك، و
أهداف طوعية لتحييد أثر واعتماد  مكافحة التصحرل

األولوية لتدهور األراضي والجفاف  تدهور األراضي
 ا بالفقر.مصالتهو

دمت المساعدة لزيادة  قدرة الحكومة عالوة على ذلك، ق 
ظم اإليكولوجية البحرية والساحلية من على حماية الن  

ظم جمع البيانات عن مصايد األسماك ن  تحسين خالل 
وتدريب موظفي الوزارة الرئيسيين  الزراعة،في وزارة 

إجراء و ،على تعزيز الرصد المنتظم ألسطول الصيد
 دراسة لتطوير نهج نظام بيئي لمصايد أسماك السردين.

                                                
 ر المناخ في متحدة اإلطارية بشأن تغيّ تأسست أمانة اتفاقية األمم ال 25

 عندما اعتمدت الدول اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  1992عام 

 واتفاق  1997ر المناخ. مع االعتماد الالحق لبروتوكول كيوتو في عام تغيّ 

 
دمت المساعدة لزيادة قدرة الحكومة على  األسماك  تعزيز مصايدق 

 المتحدة اإلنمائي مج األممبرنا ©. المستدامة

  اً تدريجيمجددًا ت األطراف في هذه االتفاقات الثالثة ، أكدّ 2015باريس في عام 

 ف بدعم االستجابة العالمية لخطر ة ككيان لألمم المتحدة مكلّ دور األمان

 .ر المناختغيّ 
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مع البلديات،  الوثيق بالتعاوندعم إدارة النفايات: 
معدات  ترخطط محلية إلدارة النفايات، ووفّ  توضع

 إلى  ،مثل صناديق قمامة وشاحنات ومرافق فرز
 استفاد وحمالت تدريب وتوعية. القيام بنب اج

 الحد حول شخص من التوعية  000,110حوالي 
أو شاركوا في حمالت تعبئة  من النفايات وفرزها

لتنظيف األحياء وضفاف األنهار وقنوات الري. 
ة للنفايات باإلضافة إلى ذلك، خفضت اإلدارة المتكاملو

لبلديات في الشمال تكلفة جمع ل تاتحادا ةثالثفي 
عززت وئة. افي الم 50النفايات البلدية الصلبة بنسبة 

 تجمع إذ االجتماعي،هذه األنشطة تحسين االستقرار 
من مستوطنات غير رسمية في المنطقة.  اً النفايات أيض

عززت المخيمات الفلسطينية اإلدارة المستدامة رًا، أخي
تخطيط تحسين الللنفايات من خالل معدات جديدة و

 وحمالت تهدف إلى الحد من إنتاج النفايات وفرزها 
في المصدر.
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 تنفيذ اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة .3

إصالح منظومة األمم  2019في عام رسميا  سيبدأ 

الطموح الذي دعا إليه األمين المتحدة اإلنمائية 

سيرفع خطة التنمية المستدامة العام، والذي 

إلى المستوى القطري بطريقة غير  2030لعام 

الجمعية العامة لألمم المتحدة كانت ومسبوقة. 

هذا القيام ب A/RES/72/279بموجب القرار أملت قد 

رؤية ومقترحات األمين الذي يستجيب لاإلصالح 

المتحدة  األمممنظومة عادة تنظيم العام إل

 .2030اإلنمائية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 

المتحدة  األمميهدف اإلصالح إلى تزويد منظومة و
للبلدان كشريك وضح بهوية جماعية أقوى وأاإلنمائية 
 المسؤول فعّ  متناغمموثوق  2030 عام في خطة

مة هذه المنظوإلى أن تكون يهدف و؛ ويمكن الركون إليه
واالعتماد  ايمكن للدول األعضاء االستثمار فيهمنظومة 

 فعله وما يمكن تما  إذ تدرك هذه البلدان وتدعم اعليه

ؤدي إلى يأمل اإلصالح أن يوعمل. توكيف تقّدمه أن 
أكثر تكامالً وأكثر تركيزًا  ةأمم متحدة إنمائيمنظومة 

 وأن يقترن ذلك التنفيذ على أرض الواقع، على 

 مساءلة داخلية وخارجية أوضح عن المساهمات ب

مهارات مجموعة الحتياجات الوطنية، وبقدرات وفي ا
 .2030عام مع خطة  أكثروموارد تتوافق 

مًا نحو ااألمم المتحدة تقدمًا هأحرزت ، 2018عام  فيو
تشمل واستجابة أكثر تنسيقًا وتكامالً في لبنان. تحقيق 

 ما يلي:في هذا الصدد النقاط البارزة 

 التخطيط والبرمجة وإعداد  -ألف
 معا  التقارير 

األمم المتحدة االنخراط هيئات ، واصلت 2018في عام 
ن م إعداد التقاريرفي لعمل ومشترك لالتخطيط ال في

خالل هيكل التنسيق المتفق عليه في إطار األمم المتحدة 
لعام  شر تقرير األمم المتحدة السنوين  قد واالستراتيجي. 

 .26على اإلنترنت باللغتين اإلنجليزية والعربية 2017
                                                

26 report-http://www.un.org.lb/english/unsf/annual. 

التركيز على  وواصلت وكاالت األمم المتحدة أيضاً 
بالتعاون الوثيق مع تطوير مبادرات البرمجة المشتركة 

 ، 2018في عام والهيئات الحكومية والبلدان المانحة. 
رع فيهما تم تطوير مبادرتين مشتركتين للبرمجة  وش 

 على ما يلي:تركيز الب

سيادة القانون واألمن وحقوق اإلنسان: تهدف  •
 "2-روما"المبادرة المشتركة بناًء على نتائج مؤتمر 

 اإلصالحات خالل نم للتنمية االقتصادي المؤتمر"و
  "2-بروكسل مؤتمر"و ("سيدر)الشركات  ومع

 ، إلى توفير 2018في أوائل عام  تعقد تيال

 ، مع من هم أكثر تعرضًا للمخاطرحماية فورية ل

مؤسسات سيادة لدعم اإلصالحات الطويلة األجل 
تعزيز الوصول إلى العدالة واألمن ، سعيًا إلى القانون

 ؛ناً حرماشّد ألمن هم للجميع في لبنان، وخاصة 

تنمية القطاعات اإلنتاجية: تعزيز قدرة المؤسسات  •
الصادرات ودعم ابتكار تشجيع الوطنية على 

والصغيرة جدًا  لمؤسسات الصغيرةاوإنتاجية 
 والمتوسطة في سالسل القيمة الرئيسية.

 الوصول  يةإمكانزيادة لالتعاون  -باء
 إلى البيانات

األمم المتحدة تعاونها في مجال توليد هيئات عززت 
البيانات وإدارتها لتجنب ازدواجية الجهود وتقليل 

إلحصاء اإدارة ات تقييم لقدرأجري وتكاليف المعامالت. 
خطة عمل مشتركة لتعزيز نظام وضع المركزي لتوجيه 

 الوطني وتوفير الدعم المنسق في لبنان. ءاإلحصا

 للمخاطرتحسين إدارة األمم المتحدة  -جيم

وضعت األمم المتحدة إطار عمل مشترك إلدارة المخاطر، 
يحدد المخاطر المختلفة التي تواجه وجود األمم 

 عملية مشتركة المتحدة وأنشطتها في لبنان لزيادة دعم
 لمخاطر المستمرة والناشئة.ا منلرصد والتخفيف ل

http://www.un.org.lb/english/unsf/annual-report
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خطة طوارئ شاملة تركز  تباإلضافة إلى ذلك، وضع
الخطر الرئيسية التالية: العنف في على سيناريوهات 

تجدد النزاع ومخيمات الالجئين الفلسطينيين وحولها؛ 
 جديدة لالجئين. تدفقاتحدوث ح مع إسرائيل؛ والمسلّ 

خطوات إلنشاء آلية لألمم المتحدة أيضًا  تكما اتخذ
ولة لالحيتبادل المعلومات وتكفل االحتيال لمكافحة 

مرتبطة االحتيال البتعلقة المخاطر الحرجة المدون 
 شركاء في لبنان.الب

 تخفيض تكاليف المعامالت  -دال
 في العمليات

تقليل خاصة ومواءمة العمليات، بلتعجيل لفي محاولة 
 ازدواجية الوظائف والتكاليف اإلدارية والمعامالت 

 ر فريق عبر وكاالت األمم المتحدة في لبنان، طوّ 
 األمم المتحدة القطري استراتيجية مشتركة للعمليات 

الكامل  تنفيذالن التقديرات أن . وتبيّ 2020حتى عام 
 سيؤدي إلى تحقيق وفور تزيد  ةستراتيجياال هذهل
 صافية من المنافع من المليون دوالر  3.6لى ع

كفاءة في إدارة المرافق واإلدارة ال زيادةخالل 
والموارد البشرية والمشتريات لوجستيات وال

 وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 تعزيز الشراكات االستراتيجية -هاء

فت األمم المتحدة والبنك الدولي كثّ ، 2018في عام 
  2020-2018وقيع اتفاق شراكة للفترة تبتعاونهما 

بادلة يهدف إلى ضمان أن تكون جهودهما متكاملة ومت
وفي لدعم االستقرار واالزدهار والتنمية في لبنان، 

 والحد من الفقر تقليل مواطن الضعف الوقت ذاته 
 السكان اللبنانيين والالجئين. بين

  والواسع النطاقعلى التعاون المتزايد االتفاق ويبني 
بين المنظمتين في لبنان منذ بداية األزمة السورية 

 .لمتضافرةاطرح أولويات للمشاركة والجهود ب

 ، ستعمل األمم المتحدة 2030 عام خطةب واسترشاداً 

على دوليين الوطنيين والشركاء الوالبنك الدولي مع 
تعزيز الحلول المتكاملة للتحديات اإلنسانية واإلنمائية 

 في لبنان.

 السنوات الثالث المقبلةستطّور المنظمتان على مدى و
مع التركيز مبادرات مشتركة متعددة السنوات في لبنان 

 على ما يلي:

لمخاطر واالحتياجات ل مشتركال تقييمالتحليل وال •
لتعزيز وتنسيق قاعدة البيانات واألدلة إلثراء 

 السياسات والبرامج وتعزيز التخطيط المشترك؛

مبادرات برامجية مشتركة لدعم القطاعات ذات  •
األولوية، مع التركيز على الصحة والتعليم والفرص 

االقتصادية وشبكات األمان االجتماعي والبيئة 
 والمساواة بين الجنسين؛ ةكمووالح

 مواءمة آليات التمويل لالستفادة من دعم المانحين. •

أنشئت ، 2018مارس /آذارفي  االتفاقمنذ توقيع و
جموعة أساسية تضم رؤساء وكاالت األمم المتحدة م

 ورؤساء أقسام البنك الدولي لإلشراف على تنفيذ 
 وقد . فصلياً المجموعة األساسية هذه تجتمع واالتفاق. 
في مجاالت ذات أولوية  التخطيط المشتركًا بدأ أيض

متفق عليها، مثل وضع مؤشر مشترك للحرمان المتعدد 
ين اللبنانيين والالجئين لمواطنمدى تعرض القياس 

نهج مشترك لتعزيز شبكات وإرساء ؛ للمخاطر السوريين
جهات المن شركاء الاألمان االجتماعي مع الحكومة و

لدعم مشترك برامجي وضع إطار و؛ ةرئيسيالمانحة ال
 قضاياتعميم االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ و

 والبنك الدولي.برامج األمم المتحدة كافة في  ينالجنس

 
الستثمار في مشاريع كثيفة العمالة، مثل تطوير البنية التحتية وّفر ا

وفرص توليد الدخل الزراعة والصناعة، وظائف مؤقتة  يفي قطاع

 مج األمم المتحدة اإلنمائيبرنا ©. نا  ألكثر الفئات حرما
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 2030 المستدامةخطة التنمية  .4

 لتنفيذ، واصلت األمم المتحدة دعمها 2018في عام 

 داف التنمية المستدامة في لبنان.وأه 2030عام خطة 

اللجنة عمليات كان مجال التركيز الرئيسي دعم و
 أهداف المعنية بالوطنية المشتركة بين الوزارات 
االستعراض إعداد على التنمية المستدامة، والمساعدة 

  2018 يوليو/تموزفي م الطوعي األول، الذي قدّ 
 إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 

 ة المبذولتضمنت الجهود وبالتنمية المستدامة. 
على التعاقد مع مستشار خارجي للمساعدة 

 ودعم مشاورات مسودة االستعراض صياغة 
 المجتمع المدني.

ة لزيادة الوعي يجهودها الدعوكما واصلت األمم المتحدة 
واالنخراط فيه.  2030بشأن الحوار المتعلق بخطة عام 

كجزء من تلك الجهود، أطلقت األمم المتحدة حملة و
اتصاالت عامة لمدة عام حول أهداف التنمية المستدامة 

يمكن التركيز على كيف مع ، يمحلبالواقع الصلة الذات 
مضي قدماً في ال لبنان علىأن يساعد  كل شخصلوينبغي 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 
، كان مجال التركيز الرئيسي دعم 2018في عام ووأهداف التنمية المستدامة في لبنان.  2030خطة عام  تنفيذتدعم األمم المتحدة في لبنان 

 الطوعي األول. االستعراض إعداد على أهداف التنمية المستدامة، والمساعدة ة بالمعنياللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات عمليات 

 ألمم المتحدةفي ا واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة ©
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 التواصل معا   .5

إلى التوعية  2018سعت األمم المتحدة في عام 

. له ابأنشطة األمم المتحدة في لبنان ودعمه

، أطلقت عبر وسائل التواصل االجتماعي  فمثال 

لتسليط الضوء على النتائج الرئيسية إلطار حملة 

 . 2017في عام  االستراتيجياألمم المتحدة 

كما عملت هيئات األمم المتحدة معا  للفت 

 وزيادة ،االنتباه إلى قضايا التنمية الرئيسية

أهداف  وتشجيع العمل على تحقيق ،االنخراط

. وفي هذا الصدد، أطلقت التنمية المستدامة

األمم المتحدة ثالث حمالت رئيسية إلشراك 

الجمهور، والدعوة لإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان، وحشد العمل لمكافحة العنف على 

 الجنس.نوع أساس 

 تحدة ، أطلقت األمم الم2018فبراير /شباطفي و

األمم "شهرين بعنوان دامت تواصل اجتماعي حملة 
 إلى تشجيع الناس على  هدفت "ستمعتالمتحدة 

 تبادل أفكارهم حول كيفية جعل مجتمعاتهم أفضل 

أسفرت وقد تحمل مسؤولية تحسين مجتمعاتهم. على و
 رسالة تناولت مواضيع مختلفة  500الحملة عن 

وفرص المسار المهني وتخطيط  ،مثل تمكين الشباب
العمل، والتعليم الجيد، والصحة العقلية والبدنية، 

، والتعاطف مدنوالحفاظ على البيئة، وتخطيط ال
الجئين سوريين فرص من تناولت رسائل ووالقبول. 

 واألهم من ذلك  ،العمل والتعليم والسفر إلى الخارج

عي مؤلفو أفضل من  همقبولتمني   10اللبنانيين. ود 
 أكثر االقتراحات إبداعًا لمناقشة تتضمن رسائل 

 أفكارهم مع رؤساء وكاالت األمم المتحدة وتلقوا 

 شهادات تقدير ومشاركة.

ومن اإلنجازات الرئيسية األخرى االحتفال بالذكرى 
 السنوية السبعين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

 مارس إلى /آذارمن االحتفال امتدت خطة وقد 

، هدفت إلى تعزيز المعرفة 2018ديسمبر /كانون األول
تشجيع إلى و، لجميعافي تمكين اإلعالن العالمي  بدور

لألشخاص بها يمكن التي طرق الالمزيد من التفكير في 
 .اً دعم حقوق اإلنسان يومي

باالشتراك مع طلقت، ، أ2018نوفمبر /في تشرين الثانيو
هاء زواج حملة إلن، لمرأة اللبنانيةا الهيئة الوطنية لشؤون
يومًا من النشاط العالمي  16ـ ال" األطفال كجزء من حملة

وقد  ."لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي
 ظهرت . و"بكير عليها"حملة دعيت الحملة اللبنانية 

 #على وسائل التواصل االجتماعي تحت الهاشتاج 
Bakir3layaعلى الهواء على القنوات أذيعت ، و

 إلذاعية الوطنية.التلفزيونية وا

من يًا دولمًا يو 12ج لـ باإلضافة إلى تلك الحمالت، روّ و
أيام األمم المتحدة ذات الصلة بلبنان، وذلك في المقام 

 عبر وضع، األول من خالل وسائل التواصل االجتماعي
األمم تها جميع وكاالت رسائل رئيسية مشتركة نشر

يوم األمم المتحدة، وفيما يتعلق بالمتحدة في لبنان. 
ز على ركّ ًا عامحدثًا عقدت األمم المتحدة في لبنان 

وعلى أهداف التنمية البالد أنشطة األمم المتحدة في 
استضاف الحدث أصحاب المصلحة والمستدامة. 

وسائل اإلعالم اللبنانية ونشرت الرئيسيين والجمهور. 
 االجتماعي التابعة لألمم المتحدةالتواصل ووسائل 

النتائج الرئيسية لعمل األمم المتحدة في  رير عنتقا
 مختلف القطاعات.

في ت فذالتي نشملت أنشطة االتصال الرئيسية ذلك ك
تدريس دورية تستهدف طالب دورات  2018عام 

 وصلت األمم المتحدة وقد المدارس والجامعات. 

لبنان  أنحاءفي طالب  000,10إلى ما ال يقل عن 
أهداف بمتحدة في لبنان وعمل األمم العرّفتهم بو

 التنمية المستدامة.
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 نظرة عامة على المالية .6

 للبنانالي اإلجمدعم ال -ألف

بداء منذ بداية األزمة السورية، واصل المجتمع الدولي إ
خالل العامين الماضيين، فمن الدعم للبنان.  مستوى عال  

منح لسنوي المتوسط ال بأنفادت الجهات المانحة أ
ت وكان، دوالر مليار 1.4بلغ  لبنانل المقدمة لدعما

االتحاد األوروبي وألمانيا  ة الرئيسيةالمانحالجهات 
على و .والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية

 الستجابة لألزمةلبنان ل ، بلغت موارد خطةهينحو شب
مليار دوالر  1.2ما معدله  2020-2017للفترة السورية 

 .النداءئة من إجمالي افي الم 45-40حوالي أي ، ياً سنو
 مة إلى لبنان المساعدة المقدّ  تزتركّ عموم، وعلى ال

 لحاالت  قصيرة األجلالعلى االستجابة  اً أساس

  2016منذ عام انخفضت الطوارئ، في حين 

 االلتزامات المتعددة السنوات.

إطار األمم  من خاللالتمويل  -باء
 المتحدة االستراتيجي

 دعم في مليون دوالر  724، استثمر 2018ي عام ف

 االستراتيجي؛  ألمم المتحدةالبنان من خالل إطار 

 من أموال األمم المتحدة  ئةافي الم 93كما استخدم 

 الستجابة لألزمة.لبنان لهذه لدعم خطة 

 المتحدة ألمماركزت غالبية موارد إطار وقد ت
المتعلق  3على الركن  2018االستراتيجي في عام 

 2-3االقتصادية، وخاصة النتيجة -التنمية االجتماعيةب
خدمات فرص الحصول المنصفة على تحسين بشأن 

 ذات اجتماعية وحماية اجتماعية ومساعدة مباشرة

 ن إطار األمم المتحدة االستراتيجياركأحسب  2018موارد عام 

 

وساعد ذلك وكاالت األمم المتحدة وصناديقها  جودة.
إتاحة بخفض قابلية التعرض للمخاطر وبرامجها على 

مزيد من فرص الحصول على خدمات الصحة والمياه ال
والتعليم والحماية والمأوى والغذاء والمساعدة النقدية.
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2018المساهمات المقدمة إلى إطار األمم المتحدة االستراتيجي من الجهات المانحة في عام 

 

 حسب مجال النتائج )بماليين الدوالرات األمريكية( 2018موارد إطار األمم المتحدة االستراتيجي لعام 
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 إطار األمم المتحدة االستراتيجي  بموجب 2018األمم المتحدة في عام هيئات األموال التي تلقتها 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 
 

 2018لعام للبنان  المساعداتتتبع األرقام اإلرشادية مستخلصة من تقرير 
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