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مة2020تصدر تق��رها السنوي لعام األمم المتحدة �ف ف بدعم لبنان وشعبه  ، مل�ت
 إلعادة البناء �شكل أفضل

 بیروت، لبنان
 

أصدرت منظومة األمم المتحدة في لبنان الیوم تقریرھا السنوي لعام   –  (األمم المتحدة) 2021أیار/مایو    12ربعاء  األ
مرة أخرى بتكثیف جھودھا لمساعدة لبنان وشعبھ على التعافي من أزماتھ المتعددة األوجھ و"إعادة ةً ، ملتزم2020

 البناء بشكل أفضل".
 

تقریر السنوي ال"ص وشركائھ، یلخّ لفریق األمم المتحدة الوطني تواصل من خالل قصص ُملھمة للناس وااللتزام الم
إطار بعد أربع سنوات متتالیة من تنفیذ أي ، 2020 خالل عام النتائج التي تحققت " 2020لألمم المتحدة في لبنان لعام 

المشتركة ألمم المتحدة اطار رؤیة ھذا اإلویحدد  .2020-2017للفترة  لبنانل عمل األمم المتحدة االستراتیجي
تلك المتعلقة  والتنمویة باإلضافة إلى ،واإلنسانیةیة، حقوقالو ،دعم أولویات لبنان السیاسیةومساھمتھا المتوقّعة لجھة 

 البالد.في من السلم واأل بَصون
 

كان عام "المنسقة المقیمة ومنسقة الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة في لبنان: قالت نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص و
الصعوبات االجتماعیة واالقتصادیة الِمَحن ومن  تعّرض لسلسة    إذ  ملیئًا بالتحدیات بالنسبة للبنان،استثنائیاً  عاًما    2020

على الرغم من حجم ھذه . ولكن استمرت في إغراق البالد بتحدیات غیر مسبوقةفھ شعببھ وبوالسیاسیة التي عصفت 
 ."والعدالة ،والسالم ، بنان دعم الناس وتلتزم بالدفاع عن حقوقھم في الكرامةالتحدیات، تواصل األمم المتحدة في ل

 
ط التقریر الضوء على النتائج الرئیسیة التي تم تحقیقھا استجابةً لوباء كورونا المستجد، والنفجاَري مرفأ بیروت، یسلّ و

، على سبیل النتائج  . وتشمل ھذه 2020المحددة لعام  السالم والتنمیة  المعنیة بتحقیق  ألولویات  لوكذلك لألزمة السوریة و
اء جرّ رت بشّدة من تضرّ وحدة سكنیة وغیر سكنیة وحوالي ستة آالف مدرسة  48إعادة تأھیل ، المثال ال الحصر

 شخص. 91,500متعددة األغراض لحوالي النقدیة المساعدات ال، باإلضافة إلى تقدیم ینرلمدمّ ین ااالنفجار
 

أفضل خدمات أنحاء لبنان بالفئات الضعیفة القائمة في مختلف من  1,200,000لتقریر، تم تزوید أكثر من بحسب ا
سواء، في التعلیم  طفل، لبناني والجئ على حدّ  500,000تسجیل حوالي  كما تم للحصول على میاه صالحة للشرب، 

ألف أسرة لبنانیة  15، استفادت أكثر من )NPTP(البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً من خالل والرسمي. 
وغیرھم ألف طفل لبناني وغیر لبناني  120أكثر من  حصلكما ، 2020عام  خاللضعیفة من المساعدات الغذائیة 

 ةقصیرالوة  العمل الالئقفرص  استفاد آالف العمال اللبنانیین والسوریین من  في حین  منح نقدیة،  من الفئات الضعیفة على  
  األمد.

 
، سواء كان ذلك في االستجابة لحاالت في كّل ما نقوم بھ،" أردفت رشدي. "ھذا ھو سبب وجود األمم المتحدة في لبنان"

حقوق  َصون، وّصالحالحكم السبل تحقیق دعم  وأ، اتالصراعوقوع تعزیز السالم ومنع في مجال  وأالطوارئ، 
 ".خدمة لبنان وشعبھثابتاً أال وھو، ھدفنا األسمى یظل  من الفقر، فإنّ  اإلنسان، وتعزیز المساواة بین الجنسین، والحدّ 



 
 
 
 
 
 
 

ن من توسیع سعة ون والدولیوفي لبنان، تمّكنت األمم المتحدة وشركاؤھا المحلی 19-استجابةً إلى تفشي وباء كوفید
 800) وICUزة (العنایة المركّ   اتًزا بالكامل في وحدسریًرا مجھَّ   73توفیر  خالل  المستشفیات من  الموجودة في  ة  سرّ األ

دت األمم للتخفیف من آثار الوباء على الفئات األكثر ضعفاً، زوّ و. تنفُّسجھاز  170إلى جانب  ،زسریر عادي مجھَّ 
 700لـحوالي قّدمت بطرود غذائیة، في حین عائلة من األسر اللبنانیة األكثر فقراً في لبنان  50,000المتحدة 

التي فتكت بالبالد، مساعدات   ألزمة االجتماعیة واالقتصادیةوباء كورونا وا  فقدوا وظائفھم بسبب  ة /ھاجرمُ   عاملة/عامل
 مالیة ساھمت في سّد احتیاجاتھم األساسیة. 

 
في  2020ثاني أكسید الكربون خالل عام انبعاثات طن من  7,000رب اتخفیض ما یقیشیر التقریر إلى أنّھ تم بیئیًا، 
في . مناطق مختلفةالمیاه وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسیة التي أنشأتھا األمم المتحدة في تسخین أنظمة بفضل لبنان، 

ً  بلدیة 17ت حین استفاد  .تحسین إدارة النفایات الصلبةسبل شخص، من  310,000 حواليتضّم بمجملھا ، تقریبا
 

: على ھذا الموقع اإللكتروني 2020لعام األمم المتحدة السنوي  یمكن االطالع على المزید من النتائج في تقریر
 https://bit.ly/3o5d3B3 
 

*********** 
 

 منظومة األمم المتحدة في لبنان عن 
 

وقعوا على میثاق األمم المتحدة في دولة الذین    51لبنان ھو أحد الدول األعضاء المؤسسین لألمم المتحدة البالغ عددھم  
تعمل . منذ ذلك التاریخ، كانت وال تزال مشاركة األمم المتحدة في لبنان نشطة ومستمرة. و1945حزیران/یونیو  26

خطة األمم المتحدة حالیاً مع الحكومة اللبنانیة ومع شعب لبنان في سبیل تحقیق األولویات الوطنیة التي تتوافق مع 
ھیئة لألمم المتحدة، تتمثل  26في لبنان، ثمة ة. ذات الصلوأھداف التنمیة المستدامة  2030دامة لعام التنمیة المست

 نشاطات مختلفة على كافة األراضي اللبنانیة. ، تضطلع ببوكاالت وصنادیق وبرامج تابعة لألمم المتحدة 
 

*********** 
 

نادین ضو، المسؤولة الوطنیة لشؤون اإلعالم، مكتب یرجى التواصل مع السیدة لمزید من االستفسار حول التقریر، 
 daou@un.org :المنسق المقیم لألمم المتحدة/مركز األمم المتحدة لإلعالم في بیروت، البرید اإللكتروني
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