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اليونيسف تطلق مشاورات مع الشركاء حول برنامج
عملها الجديد في لبنان
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منصة تسجيل للقاح المضاد لكوفيد-19
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لبنان

https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/unicef-launches-national-consultations-its-next-country-programme-stakeholders
https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine
https://www.unicef.org/lebanon/ar
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28 حزيران/يونيو 2022 – بادرت اليونيسف بوضع برنامج عملها الجديد في لبنان
للفترة  ما بين 2023- 2025  بالتشاور مع مسؤولين ومؤسسات حكومية والمجتمع
المدني ووكاالت األمم المتحدة.  ضّم االجتماع الذي عقد في المكتبة الوطنية في

بيروت أكثر من 150 من الشركاء الرئيسيين ، لمناقشة وتجديد التزامهم والتفكير في
 كيفية الوصول إلى كافة األطفال والشباب في لبنان في السنوات الثالث المقبلة.

 يحدد البرنامج الجديد لليونيسف أولويات واستراتيجيات البرامج على مدى السنوات
الثالث المقبلة بما يتماشى مع "إطار األمم المتحدة" الجديد  للفترة بين 2025-2023
لمواصلة وتعزيز العمل الذي بدأ في إطار برنامج اليونيسف السابق  لتحسين حصول

األطفال والشباب على خدمات ذات جودة في الحماية والتعليم والصحة، وتعزيز
الفرص لتحقيق كامل إمكانات األطفال.

ويقول  إدوارد بيجبيدر، ممثل اليونيسف في لبنان: " لقد تغّير الوضع في لبنان،
ولذلك على برنامج عملنا التماشي مع الواقع الجديد الذي تعمل فيه اليونيسف"،

ويضيف: "عملت اليونيسف على مدى السنوات الماضية، على حماية حقوق الطفل
من خالل االستجابة لوضع الالجئين واألزمة االقتصادية وآثار انفجاربيروت وجائحة
كوفيد-19. ركزت المشاورات مع الشركاء والمجتمعات المحلية حول أفضل السبل

لتلبية احتياجات األطفال والشباب وتحقيق حقوقهم األساسية - التي تصبح يوما
بعد يوم أكثر عرضة للخطر".

 

وبدوره أثنى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كّالس، ممثال دولة الرئيس نجيب
تتعّلق ال اليونيسف بها تقوم الت "الجهود قائًال: اليونيسف جهود عل ميقات
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حول اليونيسف
تعمل اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاه كل طفل، في كل ما نقوم به. نعمل جنبًا إلى
جنب مع شركائنا في 190 بلدًا وإقليمًا لترجمة هذا االلتزام إلى إجراءات عملية، مع تركيز
جهودنا بشكل خاص للوصول إلى األطفال األكثر ضعفًا واستبعادا، لصالح جميع األطفال

في كل مكان.

لمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها لألطفال، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني:
https://www.unicef.org/lebanon/ar

.YouTube  و  Facebook، Twitter، Instagram، LinkedIn  تابعوا اليونيسف في لبنان على

 

الجهود التي تقوم بها اليونيسف ال تتعلق ميقاتي، على جهود اليونيسف قائال: 
فقط في قضايا إنقاذ الطفولة وحمايتها بل  في تأمين مستقبل مضمون ألطفال

لبنان" وأضاف "ُتعتبر وثيقة السياسات الشبابية من أهم الوثائق التي أقرتها
الحكومة وقد تم ربطها حاليا بخطة عمل تنفيذية" وأنهى كلمته مؤكدًا عى دعمه

لإلنقاذ المجتمعي وإيالء قضايا الشباب األولوية إلبقائهم في لبنان.
هذا وسيرّكز برنامج عمل اليونيسف الجديد، الذي سيتم وضعه في وقت الحق من

هذا العام، على تجّنب المزيد من التدهور في حصول األطفال على الخدمات
االجتماعية األساسية.  وستتماشى  األولويات االستراتيجية المنبثقة عن المشاورات

مع  هدف اليونيسف المتمثل في  إحداث التغيير وتصميم برامج تحويلية لبناء
مستقبل أفضل لجميع األطفال في لبنان.

بيانات االتصال بالفريق اإلعالمي
بالنش باز

منظمة األمم المتحدة للطفولة لبنان

مايا عتيق
منظمة األمم المتحدة للطفولة لبنان



https://www.unicef.org/lebanon/ar
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المواضيع ذات الصلة
الشرق األوسط وشمال أفريقيالبنانحقوق األطفالحقوق الطفل

استكشف المزيد عن اليونيسف

بيان صحفي
23 حزيران / يونيو 2022

تعزيز العدالة الصديقة للطفل في لبنان

زر الصفحة

مقالة

اليونيسف تعالج تفاقم سوء التغذية في لبنان
حشد الشركاء جهودهم معا لتنفيذ برنامج التوعية الذي ُيرّكز على الكشف عن العالمات المبكرة

لسوء التغذية في المجتمعات الضعيفة

أ



https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9-0
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%B5%D8%B5
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الصفحة الرئيسية
ماذا نعمل

إقرأ القصة

مقالة

تطعيم كّل طفل
تتعاون اليونيسف مع وزارة الصحة العامة والصليب األحمر اللبناني للتأكد من عدم إضاعة أي طفل

فرصة الحصول على اللقاح في الوقت المناسب

إقرأ القصة

مقالة

تدعم اليونيسف ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال في لبنان
تؤدي ممارسات التغذية السليمة للرضع وصغار األطفال الى نتائج صحية طويلة األمد على حياة

الطفل ونموه. وتبدأ تلك الممارسات منذ يوم الطفل األول

إقرأ القصة



https://www.unicef.org/lebanon/ar
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD/%D9%82%D8%B5%D8%B5
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األبحاث والتقارير

قصص من لبنان
إتخذ إجراء

المركز االعالمي

عن اليونيسف
حمالتنا
من نحن
اتصل بنا

إدوارد بيجبيدر

مواقع ذات صلة
اكسبوجر

تخيل المدرسة

كن من المتبرعين

      
الشؤون القانونية

اإلبالغ عن االحتيال، االستغالل، المخالفات
اتصل بنا



https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%9F
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%B1
https://www.unicef.org/lebanon/ar
https://uniceflebanon.exposure.co/
http://imagineaschool.com/
https://twitter.com/uniceflebanon
https://www.youtube.com/user/UnicefLebanonChannel
https://www.instagram.com/uniceflebanon/
https://www.facebook.com/UNICEFLebanon/
https://www.unicef.org/legal
https://www.unicef.org/auditandinvestigation/report-wrongdoing
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7

