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عان ت ةللبنان�الحكومة او األمم المتحدة 

ّ
إطار األمم المتحدة للتعاون وق  

 من أجل التنم�ة المستدامة 
 

وزراء، السید  ال  مجلس  الیوم دولة رئیس  وقّع  –  (األمم المتحدة)  2022نیسان/أبریل    28  الخمیس  –  بیروت، لبنان
إطار األمم  "نجاة رشدي،  الدكتورة ،  ومنسقة الشؤون اإلنسانیة في لبنانلألمم المتحدة المنسقة المقیمة ، ونجیب میقاتي

من أجل تعزیز  بین الطرفین  القائمة والمستمرة  تعزیزاً ألواصر التعاون    "للتعاون من أجل التنمیة المستدامةالمتحدة  
   مجتمع لبناني مزدھر وشامل، حیث ال یتم إھمال أحد.  تأمین األسس الضروریة لتعزیزمبادئ التنمیة المستدامة و

 
الوصول إلى شراكة أكثر شمولیةً  و،  وشعبھ  للبنانتحقیق مستقبل أفضل  تحسین حیاة الناس وإلى    إلطاریھدف ھذا او

ألنشطة األمم  األداة األكثر أھمیةً من حیث التخطیط    ویشكل ھذا اإلطار.  بین األمم المتحدة وكافة األطراف المعنیة
 . بما یتماشى مع األولویات التنمویة الوطنیة ومع مطالب الناس  ،المتحدة التنمویة وتنفیذھا على المستوى الوطني

 
من أھمیة إطار التعاون ھذا    حملھیإنھ یوم مھم جداً بالنسبة لألمم المتحدة والجمھوریة اللبنانیة نظراً لما  " وقالت رشدي  

خطة التنمیة المستدامة التي ھي في صمیم  الشراكة    روحھذا اإلطار  د  جسّ یسوفي سبیل البناء قُدماً بشكل أفضل.  للبنان  
وفي   إطار التعاونتنفیذ  نجاح عملیة  اإلصالحات ھي مفتاح    أنّ رشدي    وأكدت  ".نفیذھاالتي التزم لبنان بت   2030لعام  

لما یخدم  عن أملھا في    عربةً مُ ،  ھالمرصود ضمنالدعم    صلب  یساھم في  والشعب    ةمصلحتبني اإلصالحات سریعاً 
 عجلة التنمیة في البالد. تسریع 

 
تشاركیة شاملة استندت إلى سلسلة من المشاورات المكثفة  ارتكز على عملیة  أنھ    أھمیة ھذا اإلطار: "رشدي  وأضافت

الخاص،   والقطاع  المدني،  المجتمع  منظمات  من  والدولیین،  الوطنیین  المصلحة  أصحاب  من  واسعة  مجموعة  مع 
 ".  والحكومة اللبنانیة، والجھات المانحة، والقیادات الدینیة

 
مرحلة ضروریة لمواجھة التحدیات االساسیة في  تشّكل  برامج الطوارئ لألمم المتحدة    أنّ   میقاتي علىن جھتھ، أّكد  م

الت   لبنان، إلى  ً ر  یفكداعیاً  لحظھ    التركیزو  معا ما  التنمیة  إعلى  لتحقیق  المدى  من حلول طویلة  الجدید  التعاون  طار 
ً "أ  .المستدامة ً  إرى بھذا العنوان بحد ذاتھ عنوانا المتحدة" التي تعني السالم وبناء االنسان    یتمثل بكلمة "االمم   یجابیا

مشیراً إلى أھمیّة إنجاز    ".الحاجة الیوم لھذا التعاون شدّ ي أوالمحبة والتعاون لتحقیق رفاھیة المواطن اللبناني، ونحن ف
  معتبراً أّن ھذهالحكومیة والرسمیة والخاصة،    بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الھیئات  اإلصالحات المطلوبة

 ً ً    االصالحات  تشكل مطلبا ً  لبنانیا ً أقبل  ملحا  اً. دولی ن تكون مطلبا
 

تتولّى  س و.  2025وستنتھي في شھر كانون األول/دیسمبر    2023العام    بدایة ستبدأ عملیة تنفیذ إطار التعاون للبنان في
الخاصة بمسار تقدّمھ، وذلك باالستناد  وإعداد التقاریر    ه ورصد   ھذا اإلطار  تنفیذاألمم المتحدة قیادة  اللبنانیة مع  الحكومة  

األربع  التنمویة  ولویات  األإلى   تحدیدھا  االستراتیجیة  تم  المدني،  التي  والمجتمع  الحكومة،  مع  والقطاع  بالمشاركة 
،  وبیئة لبنان   ،اإلنسان أوالً، وازدھار البالد، والسالموھي أولویات ترتكز على    .وغیرھا  ،والجھات المانحة الخاص،  

     وھي التالي موجزھا:
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 . تحسین حیاة ورفاھیة جمیع الناس في لبنان -أوال
 ً تحسین القطاعات اإلنتاجیة المرنة والتنافسیة من أجل إدرار الدخل وتعزیز فرص سبل كسب الرزق    -ثانیا

 .بطریقة شاملة ومعززة 
 ً  .ضمان مجتمعات سلمیة وشاملة بصورة مستدامة من أجل تحقیق التنمیة الُمنصفة والتشاركیة  -ثالثا

 ً  حقیق تعافي شامل صدیق للبیئة. إستعادة طبیعة لبنان الغنیة ونظامھ البیئي من أجل ت  -رابعا
 

وحفنة الوكاالت األممیة العاملة في لبنان،  الھیئات ووسفراء الدول، ورؤساء  ،  وزراءعدد من الوقد حضر حفل التوقیع  
 من اإلعالمیین واإلعالمیات. 

 
 

*********** 
 

 :إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمیة المستدامة حول
 

األمم   المستدامةإطار  التنمیة  أجل  من  للتعاون  ً ،  المتحدة  أیضا إلیھ  یشار  التعاون"  والذي  "إطار  الوثیقة   ، باسم  ھو 
تنفیذ اإلطار من تمتد فترة  حیث    ،2030االستراتیجیة الرئیسیة لألمم المتحدة لدعم تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام  

مشتركة الھداف  بما یخدم األنشطتھا  أل األمم المتحدة  ھیئات    تنفیذ ھذا اإلطار  یضمن  و.  2025العام  إلى    2023العام  
ویُعتبر إطار بأكثر الطرق فاعلیة وكفاءة وأولویة.  و وشركاء التنمیة وشعب لبنان،  اللبنانیة  تم تحدیدھا مع الحكومة  التي  

والشركاء ت األمم المتحدة  التعاون آلیة مساءلة أساسیة بین األمم المتحدة والحكومة اللبنانیة من جھة، وبین مختلف وكاال
المشترك  األساس  ویشكل إطار التعاون    ضمان نتائج تنمویة تعود بالفائدة على الجمیع.یسعى إلى  من جھة أخرى،  

 للسنوات الثالث القادمة. لعمل فریق األمم المتحدة الوطني 
 

 للتواصل اإلعالمي 
 

 : یرجى التواصل معمن االستفسار،  دلمزی
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