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ل(�ادة ق�رة على م���$ ال���قة ب
نامج األم� ال����ة لل������ات ال��
�ة ��ل م�
وًعا ج�یً�ا 
 واألردن  الالج345 وال���2عات ال�0/فة في ل+�ان

  ال�/اه ال��علقة ب�غ4
 ال��اخ شّح ت���ات  م�اجهةال��7د و على 
 

�ات ال����ةو  أ�ل� ال���� اإلقل��ي لل�ول الع���ة  :2021ت�
�3 األول  21ب4
وت في ����+ال��اكة  في ل)�ان، ��نامج األم! ال�� �ة لل�
�B ال��-قة ال@�ن��ف، م��وًعا  مع ل;�ة األم! ال�� �ة االق�:اد8ة واالج��ا�5ة لغ�ب آس�ا (اإلس��ا)، وم�.�ة األم! ال�� �ة لل-ف�لة��على م

  یه�ف إلى ز�ادة ق�رة الالجG@N وال�;��عات ال��Mفة في ل)�ان على ال�عامل مع م��لة شّح ال��اه ال�اج�ة عG تغ@� ال��اخ. 
 

�ان ال���وع  ��� ف��ة ت�ف@Vت��ات  4إلى    "حل�ل م�اه م�نة ض� تغ@� ال��اخ في األردن ول)�ان"وه� ت X ع�ح@a ت)لغ _���ه س
األردن في ال)@Nة تي +ال��اكة مع وزار  ال���وع  ت�ف@�gVا س@�! . ".ص��وق ال�c�d"مG مقّ�مة مل@�ن دوالر أم���ي  14ما 8قارباإلج�ال�ة 

  وVgلk ال�ل-ات ال� ل�ة وال�;��ع ال��ني والق-اع الjاص في ال��ا�� ال���ه�فة.األخ�B ال�زارات ال�ع��ة إضافًة إلى ول)�ان 
 

�)� ال��ّسع الع��اني  ”ناص� 8اس@Gد. وح�ل ال��ض�ع قال وز�� ال)@Nة + kة م�علقة +�ح ال��اه وذل�8ات عّ�ان ت ��8ه� ل)
الpرا�5ة، اإلس��jاج الع��ائي ل�:ادر ال��اه ال;��qة، ال��ارسات الpرا�5ة ال�قل@�8ة،  األراضي "الع��ائي" على ح�اب ال��احات ال�Mjاء و 

، و�ع� أك�y مG س��@G مG ال� M@�، في وقX ی�زح ل)�ان ت X أش� أزمة  �wاب ال�v�-j وق�م ال)��ة ال� ��ة." وأضاف:"و�أتي هVا ال���وع
 إق�:اد8ة إج��ا�5ة ل���ن ف�صة لل�pارع@G في م�-قة ال�راسة (أz ال�قاع األوسv) ولل�ل-ات ال� ل�ة ول;��ع العامل@G في م;االت الpراعة

ارسات الpرا�5ة ال����امة، وت�ش@� اس�هالك ال��اه خ�مًة لل�اس لإلس�فادة مG فعال�ات ال���وع ل�-��� ال��وذل�g ، kل وال��اه ولل)�ان
 ”ولل��ن.

 
�)� ال;فاف وال �ارة ال��ی�ة وال�غ@@� في أن�ا~ وذلk في ل)�ان م�ی�ة زحلة وم�-قة ال�قاع  ال��p@g ض�G ال���وع على �! س@+

vاق�على م�B مG ال�ازح@G  ال��-قة أM8ُا ن��ة  م�تفعة إس�ق)لX األم-ار ال�ي أص� X م�خً�ا ت�ّ�ل م:�ر قل� g)@� لهVه ال��ا��. �gا  ت
�ات الع�� ال�اض�ة مّ�ا أدB ذلk إلى ز�ادة الMغv على �� .لل��اه وال:�ف ال: ي ��-�رةالغ@� وال)��ة ال� ��ة ��ّف�ة ال�ال��dات ال

 
�ر ع�فان علي ال��yل اإلقل��ي �g�ات ال����ة أن ال)�نامج " وقال ال�����8 �ص على الع�ل على دع!  لل�ول الع���ة ل)�نامج األم! ال�� �ة لل�

 ال��ن وال��ا�� ال ��Mة ل)�اء ال��ونة وال�c�d مG أجل ت���ة م���امة مG خالل ال � مG تأث@� تغ@� ال��اخ، وخل� ف�ص اق�:اد8ة ج�ی�ة،
  وت �@G الق�رة على ال��� في ال��ن +:�رة أم�ة وعادلة."  
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ن س@�أسان الل;ان ال��ج@ه�ة اال)@Nة في ل)�ان واألردن، اللV عق�ت +��ارgة وز��zّ ورشة ع�ل اف��اح�ة خالل ت! اإلعالن عG ال���وع 

��ة لل���وع ��  ع�ل ال���وع وع�ل�ة ال��ف@V. ع�د مG ال��gاء ال�ع�@@G  مG أجل ت �ی� و�ق�ار خ-ة وال�ي س��G�ّM ال
  

" ان�ا + اجة التjاذ   :ألم! ال�� �ة قائاللعام  الم@G  األعلى رسالة  م�@� تابX،  ال�@�  أك� نائ� األم@G ال��ف@zV لالس��ا    ومG ناح@�ه
�ي مG معادلة    –خ-�ات اك�y ج�أة ل��اجهة ت �z ال�غ@� ال��اخي ون�pg على أه��ة ال:��د وال�أقل!  �وه� ما س�اه األم@G العام ال�:ف ال�

 ال�غ@� ال��اخي ال�ي مG دونها ال امل ل�ا في ت ق@� اه�اف�ا ال��اخ�ة ال����gة." 
 

��G عالقات ق��ة وم�@�ة مع ال�ل-ات   ها ب��ف@V"+فMل ال��ار�ع ال�ي ق��ا  dت Gم c��في م�-قة ال�قاع  ت�ّ��ا ن G و ش�gائ�ا في ال@�ن�
�ء على ت �8ات واح��اجات اس��امة ال��اه ال��ج�دة   ها ن�ائ; ألقX  ال�ي    اءح� األ  اتملفإع�اد  وال�;��ع ال� ّل@@G في ال��-قة خاّصة مG خالل  Mال

���ان�G، في ج��ع أن اء ال��-قة." و في األح�اء  أصالً ��g ا��ات ال����ة في ل)�ان. ب�نامج م�ی�ة قالX تای����  األم! ال�� �ة لل�
                                                                                                                                            

ساسي  لهVا ال���وع ه� االس�;ا+ة +��ل أفMل آلثار تغ@� ال��اخ ونقا~ الMعف في س�اق أزمة ال�pوح  ت;�ر اإلشارة أن اله�ف األ
ول)�ان. وس@�! ذلk مG خالل   �ر�ة على األردن � - G وال�;��عات ال��Mفة  ل�ل��سة ت��;@� الح��اجات gل مG ال�ازح@   وضع إج�اءاتال

�اء وال��اب � .مع تc��j أz ت�ت�ات على ال��ارد ال-)���ة وف�ص الع�ل -وخاصة ال
 

  - ال�ها�ة-

  

 ب
نامج األم� ال����ة لل������ات ال��
�ة  

  Gم �yات ال����ة في أك������ات ال����ة وال��p@g على ال����ة ال ��Mة.   890ع�ل ب�نامج األم! ال�� �ة لل�����ع�ل  8دولة ل�ع! ال�اس في ال��ن وال�

  حل�ل هادفة في ال�قX ال��اس�  ال)�نامج مع ال ��مات وال��gاء ال� ل@@G وت;�ع م�ار�عه ذات ال�أث@� الd)@� ب@G الj)�ات العال��ة وال�ع�فة ال� ل�ة ل�ق�8! 

www.unhabitat.org.   

  

� ز�ارة م�اقع�ا ال�ال/ة:  ل�(�� م3 ال�عل�مات،H�I��  

 https://unhabitat.org/lebanonال��قع ال�س�ي: 

�ات ال��اصل اإلج��اعي : ��ك او م�ا+عة م�اقع�ا على ق(��q، غ�ام��   UNHabitatLB  ، ت���� ان

 

  : لل��اصل اإلعالمي 

 ل�ال أب�أن-�ن 
 (UN-Habitat Lebanon) �ات ال����ة في ل)�ان  ����ب�نامج األم! ال�� �ة لل�  

  078558-3-961+: هاتف
 layal.abouantoun@un.orgب��� ال��dوني : 


