طــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030ووعــدوا بالعمــل مــن أجــل عالــم أكثــر
اعتمــد قــادة العالــم فــي  25أيلول/ســبتمبر  2015خ ّ
طــة بحيــث تتمتّــع األجيــال المقبلــة بنمــط حيــاة متسـ ٍ
ـاو وجيــد إن لــم يكــن أفضــل مــن
اســتدامة يضمــن شــمل الجميــع بهــذه الخ ّ
نمــط حياتنــا الحالــي.
طــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030التــي تحـ ّـدد توّقعــات مرتفعــة لجميــع
وتعتبــر أهــداف التنميــة المســتدامة الــ 17فــي صلــب خ ّ
الصحــة والتعليــم وتمكيــن المـرأة والنمــو وعــدم المســاوة وحمايــة البيئــة والحوكمــة.
البلــدان فــي معالجــة ّ
تحديــات مثــل الفقــر و ّ

ظمة األمم المتحدة
جميع الحقوق محفوظة لمن ّ

وتعتبــر أهــداف التنميــة المســتدامة ،مــن خــال معالجــة قضايــا وثيقــة الصلــة بالنســبة إلــى لبنــان وســكانه ومــن ضمنهــا األهــداف
المرتبطــة بالمســاواة ،والنمــو االقتصــادي ،والحوكمــة والبيئــة ،بمثابــة فرصــة لوضــع رؤيــة طموحــة ومشــتركة للبنــان بعــد خمســة
عشــر ســنة مــن اآلن ،لبنــان الــذي نريــد .ســتقوم أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال مثــل هــذه الرؤيــة المشــتركة ،بتوفيــر ســبل
يتســم بقــدر أكبــر مــن المســاواة ألنفســهم ولألجيــال اللبنانيــة المقبلــة.
ّ
تمكــن اللبنانييــن مــن العمــل معـاً مــن أجــل مســتقبل أفضــل ّ

الهدف 1 #
القضاء على الفقر

القضــاء علــى الفقــر ،وخاصــة الفقــر المدقــع ،وتوفيــر حقــوق متســاوية فــي
االقتصاديــة وضمــان الخدمــات االجتماعيــة األساســية مثــل التعليــم
المــوارد
ّ
الصحــة.
و ّ

في لبنان
يبذل لبنان جهوداً كبيرة لمساعدة األكثر فق اًر واألكثر ضعفاً في البالد إلخراجهم
مــن حلقــة الفقــر مــن خــال مبــادرات هادفــة .وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود ،مــا
زال الكثيــرون يعيشــون تحــت خــط الفقــر وعرضــة للتهميــش.

أن:
هل تعلم ّ

• 27في المئة من اللبنانيين يعتبرون في عداد الفقراء وينفقون أقل من  270دوالر أميركي في الشهر.
• 70فــي المئــة مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان أنفقـوا فــي العــام  2015أقــل مــن  120دوالر فــي الشــهر 65 ،فــي المئــة مــن الالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان أنفقـوا أقــل مــن  210دوالر أمريكــي فــي الشــهر و 90فــي المئــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا أنفقـوا
أقــل مــن  80دوال اّر أمريكيـاّ فــي الشــهر.

البشــر هــم المــورد األكثــر أهميــة فــي لبنــان ومــن شــأن تخفيــف الفقــر تمكيــن البــاد مــن االســتفادة قــدر اإلمــكان مــن أرســمالها
البشــري .وبإمــكان لبنــان مــن خــال دعــم مســتهدف لألكثــر فقـ اًر وتكثيــف الجهــود لزيــادة النمــو االقتصــادي ،إخـراج الكثيريــن مــن
فئــة األكثــر ضعفـاً مــن دائـرة الفقــر.

الهدف 2 #
القضاء على الجوع

القضــاء علــى الجــوع وضمــان حصــول الجميــع ،وال ســيما الفق ـراء ،علــى غــذاء
ســليم ومغـ ٍـذ بكميــات كافيــة.

في لبنان
ولكنــه ليــس دائم ـاً فــي متنــاول
تتوافــر فــي لبنــان كميــات كافيــة مــن الغــذاء الجيــد ّ
الجميــع .وبالتالــي هنــاك أشــخاص يكافحــون لتأميــن تكلفــة اســتهالك منتجــات
غذائيــة.
وأطعمــة ذات قيمــة
ّ

أن:
هل تعلم ّ

• 16.5فــي المئــة مــن األطفــال دون الخامســة مــن العمــر فــي لبنــان يعانــون مــن نمــو متعثّــر أي أنهــم ال ينمــون بشــكل مناســب
بســبب ســوء التغذيــة.
•نحــو  11فــي المئــة مــن اللبنانييــن ،و 93فــي المئــة مــن الالجئيــن الســوريين و 62فــي المئــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان
و 94فــي المئــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا غيــر قادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية.

إن لبنان من خالل معالجة القضايا المرتبطة بالجوع والتغذية بما في ذلك األمن الغذائي والفقر والصحة واإلنتاج الزراعي،
ّ
بكميات كافية.
ومغذي
نظيف
طعام
على
الحصول
في
الجميع
حق
ضمان
على
قادر
ّ

الهدف 3 #
الجيدة والرفاه
الصحة ّ

صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
ضمان تم ّتع الجميع بأنماط عيش ّ
ـدية والنفسـّـية ،يمكــن تحقيقــه مــن خــال أنظمــة
عالــم خـ ٍ
ـال مــن األمـراض ،الجسـ ّ
تؤمــن التغطيــة والحمايــة للجميع.
عاليــة الجــودة للرعايــة
ّ
الصحيــة ّ

في لبنان
متوســط العمــر المتوّقــع وخفــض
تــم تحقيــق تقــدم ملحــوظ علــى صعيــد زيــادة
ّ
التاجيــة
ـب
ـ
ل
الق
اض
ر
ـ
م
أ
ـن
ـ
م
ـان
ـ
ن
لب
انتشــار بعــض األم ـراض القاتلــة الشــائعة فــي
ّ
الصحيــة ذات
واألمـراض التنفسـ ّـية ،وفــي تحســين الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة
ّ
صحــة السـ ّـكان
النوعيــة ّ
ّ
الجيــدةّ .إل ّأنــه ينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود لتحســين ّ
صحيــة ميســورة التكلفــة للجميــع.
ـة
ـ
ي
وتأميــن رعا
ّ

أن:
هل تعلم ّ

•عدد النساء اللبنانيات اللواتي فارقن الحياة خالل السنوات الـ 12الماضية أثناء الوالدة انخفض من  84إلى  16لكل 100,000
• 51.7في المئة من اللبنانيين ال يحظون بأي تغطية على صعيد التأمين الصحي.
• 23فــي المئــة مــن الالجئيــن الســوريين غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى رعايــة استشــفائية احتاجـوا إليهــا فــي عــام  2015بســبب
التكاليــف.
ن
•نحو ثلث الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانو من مرض مزمن.

الصحية خالل السنوات الـ 15المقبلة من خالل العمل على بلوغ
صحة السكان وخفض تكاليف الرعاية
ّ
بإمكان لبنان تحسين ّ
تتضمن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ،والسكري ،والسرطان وأمراض أخرى ومعالجتها.
صحية شاملة
رعاية ّ
ّ

الهدف 4 #
التعليم الجيد

ـق مــن حقــوق اإلنســان االساســية وهــو
يعتبــر الحصــول علــى تعليــم جيــد حـ ّ
أساســي لتحســين حيــاة األف ـراد كمــا أّنــه خدمــة عامــة ينبغــي أن يســتفيد منهــا
ّ
الجميــع فــي كل زمــان ومــكان وفــي جميــع مراحــل الحيــاة .ويعتبــر تحســين
جيــد وإلــى فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة أساسـّـياً لضمــان تم ّتــع
الوصــول إلــى تعليــم ّ
الجميــع بمســتقبل ي ّتســم بالســام واالزدهــار واإلنصــاف واالســتدامة.

في لبنان

معدل التسجيل في التعليم األساسي وزيادة
تقدماً كبي اًر في زيادة ّ
حّقق لبنان ّ
ّ
معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة المرتفعة أصالً في صفوف الشباب في لبنان.
تقدم فيها مثل خفض معدالت
بيد ّأنه ما زالت هناك مجاالت يمكن إحراز ّ
التسرب المدرسي وزيادة معدل التسجيل في التعليم لجميع األطفال
الرسوب و ّ
ّ
والشباب.

أن:
هل تعلم ّ

• 249,000طفــل لبنانــي جديــد تــم إدراجهــم فــي التعليــم الرســمي فــي العــام الد ارســي  ،2016-2015أي بزيــادة  11,000طفــل
ّ
ّ
عــن العــام الســابق ولكــن نحــو  50,000طفــل لبنانــي مــا ازلـوا خــارج المدرســة.
• 155,000طفل من الالجئين الســوريين والعراقيين تم تســجيلهم في المدارس في العام الد ارســي  2016- 2015وأكملوا عامهم
الد ارســي علــى الرغــم مــن أن نصــف أقرانهــم الذيــن هــم فــي ســن الدخــول إلــى المدرســة مــا ازلـوا خــارج المدرســة.
ـض النظــر عــن عمرهــم ،قــد تراجعــت مــن  49.7فــي المئــة فــي عــام 2011
•النســبة المئويــة لجميــع األفـراد فــي التعليــم العالــي بغـ ّ
إلــى  42.8فــي المئــة فــي عــام .2014

يتمكن لبنان من تعزيز مجتمعه
عالية ،أداة قوية
لكي ّ
قوية ومعّلمين ذوي قدرات ّ
مؤسسات ّ
ويعتبر التعليم الجيد من خالل ّ
ً ًّ ّ
وتوفير فرص حياة جيدة للجميع.

الهدف 5 #
المساواة بين الجنسين

تحقيــق المســاواة بيــن الرجــال والنســاء مــن خــال القضــاء علــى التمييــز والعنــف
ضــد النســاء والفتيــات ،وتمكيــن النســاء لزيــادة إمكاناتهــن وفرصهــن ،وتحقيــق
المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي جميــع جوانــب الحيــاة.

في لبنان
علــى الرغــم مــن اإلنجــازات الكبيـرة علــى صعيــد المســاواة والتمكيــن ،إال أن المـرأة
فــي لبنــان ال تتمتّــع بحقــوق متســاوية ومــا ازلــت تعانــي مــن عــدم المســاواة فــي
المجتمــع والسياســة والشــؤون
القانونيــة وســوق العمــل .وال توجــد فــي لبنــان مســاواة
ّ
كاملــة وغيــر مشــروطة بيــن الرجــال والنســاء.

أن:
هل تعلم ّ

البلديــة واالختيارّيــة التــي أجريــت فــي العــام  201٦ازداد بــ 100امـرأة مقارنــة
إن عــدد النســاء اللواتــي تــم انتخابهــن خــال االنتخابــات
•ّ
ّ
البلديــة.
باالنتخابــات التــي أجريــت فــي العــام  ،٢٠١٠إال أن النســاء ال تشــغلن ســوى  5.5فــي المئــة مــن مقاعــد المجالــس
ّ
• 23.5في المئة من النساء فقط موجودات في سوق العمل فيما تصل هذه النسبة لدى الرجال إلى  70.3في المئة.
النيابية.
حصة النساء من المقاعد
ّ
•فقط  3في المئة هي ّ

معنيــون بمعالجــة القوانيــن التــي تنطــوي
يســتفيد جميــع اللبنانييــن ،مــن نســاء ورجــال وفتيــان وفتيــات ،بالمســاواة بيــن الجنســين .الجميــع ّ
علــى تمييــز وتغييــر المعاييــر والتصـّـورات الســائدة ويتأثــرون بهــا بطــرق مختلفــة .وفــي وســع لبنــان مــن خــال إشـراك الرجــال والفتيــان
فــي هــذا المســعى إلــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،تحقيــق االزدهــار االجتماعــي والسياســي والثقافــي واالقتصــادي.

الهدف 6 #

الصحية
المياه النظيفة والنظافة
ّ

توفيــر وصــول منصــف للجميــع إلــى ميــاه شــرب وخدمــات صــرف صحــي آمنــة
ّ
وميســورة التكلفــة مــن خــال تحســين إدارة الخدمــات.

في لبنان
تــم تحقيــق تقـ ّـدم كبيــر وأصبــح غالبيــة ســكان لبنــان يتمتعــون يتمتعــون بوصــول
محســن إلــى إمــدادات الميــاهّ ،إل ّأنهــم يعانــون مــن انقطــاع متكـ ّـرر للميــاه كمــا ّأنهــا
ّ
تعتبــر فــي مناطــق عديــدة غيــر صالحــة للشــرب .وعلــى الرغــم مــن أن لبنــان يتمتــع
جيــدة نســبياً ،إال أن نســبة صغيـرة مــن الميــاه وميــاه
صحــي ّ
بشــبكات ميــاه وصــرف ّ
الصحــي تخضــع لمعالجــة وإدارة آمنــة.
الصــرف
ّ

أن:
هل تعلم ّ

ملوثة بكتيرّياً.
•نحو  70في المئة من موارد المياه
ّ
الطبيعية في لبنان ّ
الجوفيــة ال تتلقــى ســوى 0.5
الجوفيــة ّإل أن ينابيــع الميــاه
مكعــب مــن الميــاه
ّ
ّ
•إســتخرج لبنــان فــي العــام  2012نحــو  0.7مليــار متــر ّ
مكعــب مــن الميــاه ســنوياً.
مليــار متــر ّ

التحتيــة للميــاه وتشــجع إدارة آمنــة للميــاه مــن المصــدر إلــى المنــازل ،أن يســاعد ســكان
ومــن شــأن االســتثمار فــي تحســين البنيــة
ّ
لبنــان فــي الحصــول علــى إمــدادات مســتدامة وآمنــة لميــاه الشــرب فــي المســتقبل.

الهدف 7 #
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

وفعالــة والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى
توفيــر طاقــة ميســورة التكلفــة وموثوقــة ّ
زيــادة إســتخدام الطاقــة المتجـّـددة.

في لبنان
يتمتــع لبنــان بقــدرة كبي ـرة علــى االنتقــال مــن الوقــود كمصــدر أساســي للطاقــة
واالعتمــاد بشــكل أكبــر علــى طاقــة متجـ ّـددة مــن مصــادر مثــل الشــمس والريــاح
والميــاه .ينبغــي بــذل جهــود كبيـرة لتحســين انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتوفيــر طاقــة
بتكلفــة ميســورة.

أن:
هل تعلم ّ

الكهرمائية وأن  95.5في المئة من الفيول.
• 4.5في المئة من الكهرباء في لبنان تأتي من الطاقة
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان لم توّفر في عام  2012سوى  63في المئة من الطلب على الكهرباء في لبنان.
• ّ
شكلت  53في المئة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في لبنان في العام .2012
•انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة ّ

بإمــكان المواطنيــن اللبنانييــن مــن خــال االنتقــال مــن اعتمــاد وقــود الديــزل كوقــود أساســي إلــى أن ـواع أكثــر اســتدامة مــن الطاقــة،
ّ
الحصــول علــى طاقــة ميســورة التكلفــة وتحســين حمايــة البيئــة فــي الوقــت نفســه.

الهدف 8 #
ونمو االقتصاد
العمل الالئق ّ

ـادي مــا يوّفــر فــرص عمــل للجميــع فــي
تحقيــق زيــادة اإلنتاجيــة والنمــو االقتصـ ّ
ظــروف عمــل آمنــة تضمــن حقــوق العمــال.

في لبنان
علــى الرغــم مــن أن اإلقتصــاد اللبنانــي أبــدى مســتوى عالــي مــن قابليــة الصمــود
فــي مواجهــة عــدم االســتقرار اإلقليمــي بفضــل قطاعــات مثــل الســياحة والبنــاءّ ،إل
ّ
تحديــات عديــدة خــال الســنوات األخي ـرة وانخفضــت معــدالت النمــو.
ّأنــه واجــه ّ
يتمكــن االقتصــاد مــن اســتحداث عــدد ٍ
كاف
ـم
ـ
ل
ـابقة،
ـ
س
ال
ـو
ـ
م
الن
ات
ر
ـ
ت
ف
وحتــى خــال
ّ
مــن الوظائــف مــا أدى إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة وال ســيما فــي صفــوف النســاء
والشــباب إضافــة إلــى ارتفــاع هجـرة الشــباب المتعّلميــن إلــى خــارج البــاد.

أن:
هل تعلم ّ

•على الرغم من انعدام األمن وتزعزع االستقرار وعدم اليقين ،قد حافظ لبنان على نمو إيجابي متواضع خالل السنوات األخيرة.
ّ
تقدر بـ 21.6في المئة.
•نسبة البطالة في صفوف الشباب في لبنان ّ

الماليــة والبشـرية
المتمثلــة فــي الخدمــات
ّ
وفــي وســع لبنــان تحقيــق نمــو مرتفــع وزيــادة بالتوظيــف مــن خــال التركيــز علــى مواطــن ّ
قوتــه ّ
ـوي.
العاليــة المســتوى وقطــاع التكنولوجيــا القـ ّ

الهدف 9 #

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

تحتية قادرة على الصمود لتشجيع تصنيع مستدام
تعزيز االبتكار وبناء بنية ّ
المطرد والتنمية المستدامة.
محفز للنمو االقتصادي
شامل للجميع يش ّكل
ّاً
ّ

في لبنان
يشــتهر لبنــان بقطــاع ريــادة األعمــال النابــض وحقــق إنجــازات كبي ـرة علــى صعيــد
للمؤسســات الصغي ـرةّ .إل أنــه ينبغــي بــذل جهــود
تحســين ظــروف النمــو بالنســبة
ّ
إضافيــة لتحديــث البنيــة التحتيــة وتشــجيع االبتــكار وتعزيــز القطــاع الصناعــي.
ّ

أن:
هل تعلم ّ

بمعدل  7.24في المئة سنوياً خالل الفترة الممتدة بين
•من المتوّقع أن ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان ّ
عامي  2015و.2018
الصناعية تراجعت بنحو  30في المئة تقريباً بين عامي  2012و.2015
•الصادرات
ّ
ي
تشكل نسبة تتراوح بين  5و 10في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي سنوياً.
لبنان
في
المرور
لالزدحام
ية
ر
التقدي
•التكلفة
ّ

يملــك لبنــان رأس المــال البشــري الــازم لالبتــكار وتطويــر قطــاع صناعــي شــامل و مســتدام اقتصاديـاً وبيئيـاً ويســاعد علــى زيــادة
االقتصاديــة إلــى اقصــى حــد.
فــرص العمــل والفــرص
ّ

الهدف 10 #

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

الحــد مــن انعــدام المســاواة علــى الصعيــد االقتصــادي واالجتماعــي والقانونــي
والسياســي اســتناداً للعمــر والنــوع االجتماعــي واالحتياجــات الخاصــة ،والعــرق
واألصــل العرقــي والديــن والوضــع االقتصــادي أو أي وضــع آخــر مــن خــال اعتمــاد
سياســات تحمــي حقــوق اإلنســان المتســاوية للجميــع.

في لبنان
يواجــه لبنــان طيفـاً واســعاً مــن أوجــه انعــدام المســاواة ومــن ضمنهــا الدخــل واالســتهالك
والوضــع االجتماعــي وخاصــة بيــن بيــروت والمناطــق الريفيــة .وتتفاقــم الف ـوارق
الجغرافيــة بســبب طريقــة توزيــع التمويــل مباشـرة إلــى البلديــات مــا يؤثــر بشــكل خــاص
علــى البلديــات فــي المناطــق الريفيــة.

أن:
هل تعلم ّ

يشكلون  40في المئة من إجمالي اإلستهالك في البالد ،أي أعلى بخمسة أضعاف
• 20في المئة من فئة السكان األغنى في لبنان ّ
من الـ 20في المئة األكثر فق اًر من سكان البالد.
الشخصية مثل الزواج والوصاية والميراث وإنما يوجد 15
•لبنان ال يملك قانوناً مدنياً يضمن معاملة متساوية في قضايا األحوال
ّ
قانوناً منفصالً لألحوال الشخصية مرتبطة بالطوائف الدينية.
•البلديات الـ 244األكثر ضعفاً تستضيف نحو  87في المئة من إجمالي النازحين من سوريا.

مــن شــأن مواجهــة جميــع أنـواع انعــدام المســاوة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وخاصــة انعــدام المســاواة بيــن المناطــق الحضريــة
والطرفيــة ،أن يســاعد لبنــان فــي اتخــاذ خطـوات كبيـرة نحــو التنميــة المســتدامة للجميــع.

الهدف 11 #

محلية مستدامة
مدن ومجتمعات ّ

توفيــر مــدن آمنــة ومســتدامة مــن خــال حمايــة اإلرث الثقافــي والطبيعــي ،وتوفيــر
التحضــر
المســكن وأنظمــة النقــل وضمــان ســامة الطرقــات مــع تركيــز علــى
ّ
المســتدام واألثــر البيئــي.
ّ

في لبنان
يتمتــع لبنــان بتـراث ثقافــي حضــري غنــي ويضــم بعــض مــن المــدن األقــدم فــي العالــم.
التحضــر
وشــهدت البــاد تغيي ـرات ســكانية كبي ـرة ومــن ضمنهــا مســتوى مرتفــع مــن
ّ
بفعــل الن ازعــات وموجــات مــن النــزوح الخارجــي والداخلــي .وقــد تــؤدي مثــل هــذه
الســياقات الحضريــة ذات التعقيــد المت ازيــد إلــى صعوبــة فــي المحافظــة علــى التماســك
اإلجتماعــي وضمــان اإلدمــاج.

أن:
هل تعلم ّ

•نحو  90في المئة من سكان لبنان يعيشون في مناطق حضرية ونحو  30في المئة منهم يعيشون في منطقة بيروت الكبرى وحدها.
•أغلبية الالجئين السوريين تعيش في مناطق حضرية وذلك غالباً في أحياء فقيرة مكتظة وفي بعض األحيان في ظروف قاسية.
• 63في المئة من الالجئين الفلسطينيين في لبنان و 55في المئة من الالجئين الفلسطينيين من سوريا يعيشون داخل مخيمات تقع
بمعظمها في مناطق حضرّية.

يمكــن تخفيــف أوجــه انعــدام المســاواة فــي المناطــق الحضريــة مــن خــال جعــل المــدن أكثــر اشــتماالً للجميــع وأمنـاً وم ارعــاة للبيئــة عبــر
تخطيــط قــوي ومخصــص حســب المناطــق .وبفضــل مســاحته الجغرافيــة الصغي ـرة ،يمكــن أن يســاعد تحســين التخطيــط فــي لبنــان
مثـاً علــى تشــجيع تطويــر نظــام نقــل مســتدام فــي غضــون  15عامـاً وهــو أمــر مــن شــانه خفــض األثــر البيئــي وزيــادة الســامة علــى
الطرقــات.

الهدف 12 #

أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

يشــمل االســتهالك واإلنتــاج المســتدامين إدارة فعالــة للم ـوارد الطبيعيــة والم ـواد
الملوثــة.
الكيميائيــة وخفــض منتجــات النفايــات ّ

في لبنان
اعتمــد لبنــان مــن العــام  2000قوانيــن بيئيــة تفــرض علــى المصانــع خفــض التلـّـوث
الناجــم عنهــا .إال أنــه ينبغــي تعزيــز الحوكمــة البيئيــة علــى صعيــد البلديــات كمــا
ينبغــي تعزيــز التشـريعات الوطنيــة وإقرارهــا مــن أجــل تحســين إعــادة تدويــر النفايــات
وإدارتهــا.

أن:
هل تعلم ّ

طن إلى  0طن
تمكن من خفض استهالك ّ
•لبنان ّ
مركبات الكربون الكلورية -فلورية(مادة تؤدي إلى إستنفاد طبقة األوزون) من ّ 928
في أقل من  15عاماً.
•معدل إعادة تدوير النفايات الصلبة المنزلية في عام  2010وصل إلى  17في المئة في حين تم إرسال  83في المئة من هذه
النفايات إلى المطامر والمكبات المفتوحة بما في ذلك أنواع خطرة من النفايات.

تحول االقتصاد اللبناني إلى إقتصاد أخضر
قد يؤدي رفع مستوى التوعية حول منافع أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة إلى ّ
مر ٍاع للبيئة ويخّفض إلى حد كبير األثر السلبي على البيئة.

الهدف 13 #

الحراك المناخي

التغيــر المناخــي فــي السياســات الوطنيــة ورفــع مســتوى التوعيــة حولــه
دمــج ّ
ّ
التغيــر المناخــي.
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ّ

في لبنان
التغيــر
وّقــع لبنــان معاهــدات وإتفاقيــات عديــدة ومــن ضمنهــا إتفــاق باريــس لمكافحــة ّ
مخصصــة لحمايــة البيئــة .وتعتبــر البــاد عرضــة
مؤسســات عــدة
ّ
المناخــي وأقــام ّ
لظــروف مناخيــة قاســية مثــل الفيضانــات الشــتوية واالرتفــاع الحــاد فــي الح ـ اررة
التغيــر المناخــي .ومــن الممكــن بــذل مزيــد مــن
خــال الصيــف والتــي تتفاقــم بفعــل ّ
التغيــر المناخــي وزيــادة قــدرات المؤسســات العاملــة
الجهــود لخفــض أثــر لبنــان علــى ّ
فــي مجــال القضايــا البيئيــة.

أن:
هل تعلم ّ

•إرتفعــت إنبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي لبنــان بنحــو  5فــي المئــة ســنوياً بيــن عامــي  1994و ،2012وهــي غــازات مؤذيــة للبيئــة وتســاهم
التغيــر المناخــي.
فــي ّ
•من المتوقع أن ينخفض معدل األمطار المتساقطة في لبنان بنسبة تتراوح بين  10و 20في المئة بحلول العام .2040
•سيرتفع مستوى البحر في لبنان ،إذا استمر الوضع على ما هو عليه بـ 60سم خالل السنوات الـ 30المقبلة.

التغير المناخي من شأنه تمكين أطفالنا وأحفادنا من العيش في لبنان الذي نعرفه اليوم واالستمتاع به.
إن محاربة ّ

الهدف 14 #
البحرية
الحياة
ّ

حمايــة المناطــق والنظــم اإليكولوجيــة البحريــة والشــاطئية مــن خــال خفــض
التلـ ّـوث البحــري
وتحمــض المحيطــات والصيــد الجائــر.
ّ

في لبنان
تعتبــر المنطقــة الســاحلية فــي لبنــان التــي يصــل طولهــا إلــى نحــو  240كيلومتــر
أن نقص
عنص اًر أساسـّـياً من رأس ماله الطبيعي وجماله وجاذبيته الســياحية ،إال ّ
الطبيعيــة
تدابيــر الحمايــة يؤثــر ســلباً علــى هــذه النظــم اإليكولوجيــة والســاالت
ّ
التــي تعيــش فيهــا.

أن:
هل تعلم ّ

الساحلية.
صبت في المياه
ّ
•في العام  65 ،2010في المئة من مياه الصرف الصحي في لبنان ّ
•نحــو  1,269عقــار غيــر شــرعي تــم بناؤهــا علــى طــول الشــاطئ اللبنانــي بيــن العاميــن  1975و 2001مــا أثــر ســلباً علــى النظــم
اإليكولوجيــة الشــاطئية والبحريــة.

ومــن خــال وضــع سياســات لــإدارة الفعالــة يمكــن أن يحّقــق لبنــان تقدم ـاً كبي ـ اًر فــي حمايــة ثروتــه الوطنيــة المتمثلــة فــي النظــم
البيئيــة البحريــة والشــاطئية.

أن
هل تعلم ّ
لبنــان يتمتّــع بتنـ ّـوع بيولوجــي كبيــر حيــث يضـ ّـم  0.25فصيلــة مختلفــة فــي كل
.i
ّ
كيلومتــر مربــع أي أكثــر مــن الب ارزيــل.
التحضــر المت ازيــد مــن المتوّقــع أن يقضــم نحــو  5كيلومتــر مربــع مــن المناطــق
.ii
ّ
الطبيعيــة ســنوياً فــي لبنــان.

الهدف 15 #

البرية
الحياة ّ

المحافظــة علــى الميــاه العذبــة والنظــم اإليكولوجيــة البريــة والغابــات والتنــوع
التصحــر واألنـواع والســاالت الدخيلــة.
البيولوجــي وحمايتهــا مــن إزالــة الغابــات و
ّ

في لبنان
ترتبــط هويــة لبنــان الــذي يتمتــع بتنــوع بيولوجــي فريــد ،بشــكل وثيــق بشــجرة األرز،
أن غاباته معرضة لخطر االختفاء والزوال .إذ أن التنمية بعد الحرب األهلية
ّإل ّ
اإليكولوجيــة ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى النمــو
جــاءت علــى حســاب النظــم
ّ
الحضــري غيــر المســتدام.

أن:
هل تعلم ّ

•لبنــان يتمتّــع بتنـ ّـوع بيولوجــي كبيــر حيــث يضـ ّـم  0.25فصيلــة مختلفــة فــي كل كيلومتــر مربــع أي أكثــر مــن التنـ ّـوع البيولوجــي فــي
ّ
ّ
الب ارزيــل.
التحضر المتزايد في لبنان يستهلك سنوياً نحو  5كيلومتر مربع من المناطق الطبيعية.
•
ّ

العامــة ،بإمــكان لبنــان
مــن خــال حمايــة النظــم
ّ
اإليكولوجيــة البريــة وإعــادة تأهيلهــا وتعزيزهــا مــن خــال التخطيــط المدنــي وتوعيــة ّ
المتنوعــة.
و
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ـ
ي
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ي
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س
االســتفادة مــن نظمــه وم
ّ

الهدف 16 #
القوية
المؤسسات ّ
السالم والعدل و ّ

تخفيــف جميــع أشــكال العنــف وتشــجيع عمليــات صنــع القــ اررات التشــاركية
والتمثيليــة والشــاملة للجميــع وتطويــر مؤسســات فعالــة خاضعــة للمســاءلة
إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء والعدالــة للجميــع.
وتوفيــر
ّ

في لبنان
يتمتــع لبنــان بنظــام سياســي فريــد مــن نوعــه تــم وضعــه لحمايــة الســلم وتوفيــر
تأجلــت مرتيــن منــذ آخــر انتخابــات أجريــت فــي
العــدل .إال أن االنتخابــات النيابيــة ّ
عــام  .2009وبــدأ العديــد مــن اللبنانييــن يفقــدون ثقتهــم بقــدرة الحكومــة علــى توفيــر
ويتخوفــون مــن مخاطــر العنــف
الخدمــات وضمــان قابليــة المســاءلة والعدالــة للســكان
ّ
والتطـ ّـرف.

أن:
هل تعلم ّ

•انخفــض عــدد الشــكاوى التــي تقــدم بهــا المقترعــون فــي االنتخابــات البلديــة واالختياريــة التــي أجريــت فــي عــام  2016إلــى النصــف
مقارنــة مــع انتخابــات .2010
أي أن لبنــان يعتبــر ضمــن
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•حـ ّـل لبنــان فــي المرتبــة الــ123
ّ
الــ 30فــي المئــة مــن الــدول التــي حلــت فــي الم ارتــب الدنيــا.

فعالــة تتّســم بالشــفافية والن ازهــة وهــي أمــور مــن شــأنها ضمــان
ـتحق لبنــان أن يتمتــع بالســام واالســتقرار والعدالــة
وبمؤسســات ّ
يسـ ّ
ّ
ـيتمكن لبنــان بهــذه الطريقــة مــن تحقيــق إمكاناتــه والبقــاء مثــاالً يحتــذى بــه
حاضــر ومســتقبل أفضــل لألشــخاص الذيــن تخدمهــم .سـ ّ
للتعايــش.

الهدف 17 #

شراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية
المستدامة

إب ـرام ش ـراكات عالميــة ومحليــة أساسـ ّـية لكــي تتمكــن البــاد مــن تحقيــق التنميــة
المســتدامة ،وبنــاء القــدرات ،وتعزيــز التبــادل التجــاري وحشــد الم ـوارد الماليــة
والتكنولوجيــة.

في لبنان
أســس لبنــان ش ـراكات ناجحــة مــع عــدد مــن الـ ّـدول والمجموعــات اإلقليميــة لتبــادل
ّ
المعرفــة وتعزيزهــا وزيــادة الصــادرات .كمــا يتميــز لبنــان بمجتمــع أعمــال قــوي
ومجتمــع مدنــي نابــض وأصبــح هــذان المجتمعــان ش ـريكين فــي الجهــود المبذولــة
لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

أن:
هل تعلم ّ

تمكن لبنان من خفض معدالت الضريبة على السلع المستوردة بأكثر من  75في المئة منذ العام .2000
• ّ
•ال يملك لبنان إطا اًر قانونياً للشراكات بين القطاعين العام والخاص رغم صياغة مسودة قانون بهذا الشأن في العام .2007

وحــدت الحكومــات
ـكل مواطــن دور مهــم يلعبــه فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة .ولــن يكــون مــن الممكــن إحــداث فــرق ّإل إذا ّ
لـ ّ
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والمواطنيــن جهودهــم مــن خــال الشـراكات.

