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 نكلیزیة والعربیةلّغتَین اإلبال الجدیداألمم المتحدة في لبنان تطلق موقعھا اإللكتروني 
 
 

أطلقت األمم المتحدة في لبنان الیوم   -- (مركز األمم المتحدة لإلعالم) 2021 رس ما/ آذار 5 بیروت،
) والعربیة  https://lebanon.un.org/en( یة لیز غَتین اإلنكباللّ موقعھا اإللكتروني الجدید 

) https://lebanon.un.org/ar(  في  ناس التواصل مع ال زیزعتى الرامیة إلكجزء من جھودھا المتواصلة
 . العربیة والعالم المنطقة سائر لبنان و

 
في لبنان  األمم المتحدة بنیة من المعلومات حول مزیدٍ  حصول علىلل رمھولجل فرصة ھذا الموقع الجدید  تیحی
على المستوى   ھاقتحقّ التي النتائج أبرز و، الُمَجدولة مناسبات الو، ةیومبادراتھا الرئیس  ،المختلفةا نشاطاتھ و

 لتّصااللت مامعلوالذي یتضّمن ووطني عضاء فریق األمم المتحدة الألمنھ قسماً  ص الموقعیخصّ و  .الوطني
مكتب  حول معلومات قدّم كما ی ، عالموسائل اإل  ستفسارات التسھیل وذلك ، ات /ین اإلعالمی ات /المسؤولین ب

ك عن  ، ناھیء فریق العملأعضاحول ، وفي لبنان لألمم المتحدةومنسقّة الشؤون االجتماعیة  ةالمقیم ةالمنسق
 . لعاملة في لبنانة اتلف كیانات األمم المتحدة المخ

 
منشورات تتضّمن  ةثریّ  فظةً اح، ةة واإلنجلیزیّ العربیّ  ین غتباللّ م نتظ م شكلٍ تحدیثھ ب الذي سیتمّ  ر الموقعفّ یوو
عمل  التي تتعلّق بال أھّم األخبارو ،ةقادمال جدول المناسبات و ،مسّجلةو ةرصوّ موقصص  ،ةصحفیّ بیانات و

لألمم المتحدة  یتبعون امج نر وبق ود وكالة وصن 26یذه الذي تشارك في تنف ألمم المتحدة المشترك ل
)UNAFPs(  .ة حول أھداف التنمیة المستدامة وبیانات مرئیّ ة فیوامعلومات ر الموقع یوفّ كما في لبنان
)SDGs( ّبما في  ھدافھذه األ حقیق لجھة تلبنان في ز الُمحرَ قدّم ت الناس االّطالع على اللعاّمة ا یسمح ، مم ،

 خرى. واإلنمائیة األ ت واألولویات اإلنسانیةدااعالمسلى ت عنفقَ أُ ذلك الموارد التي 
 

ي تضطلع بھ  ذ والعمل ال األمم المتحدةوالیة فھم تعزیز  علىالموقع ھذا  ساعد تأمل األمم المتحدة في لبنان أن ی
خاذ إجراءات ھور على اتّ یع الجم ج شت يف، الناسمع وتفاعلھا من خالل تعزیز انخراطھا ، تأملكما لبنان. في 
 . 2030عام الزم لبنان بتحقیقھا بحلول تي الت ة الة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامعیّ ة وجما فردیّ 

 
 https://lebanon.un.org/ar لتالي:  الرابط ا برع باللغة العربیة اإللكتروني الجدید ح الموقع تصفّ  كمیمكن

 
مع  روني مشاركة رابط الموقع اإللكت من الوسائل اإلعالمیة  عالم في بیروت مركز األمم المتحدة لإلیرجو 
 . عن ھذا التغییر  من األشخاصممكن  أكبر عدد بالغ إل  لى أوسع نطاق ھا عشركائ
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