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  مليون يورو لتحسين ظروف عيش الالجئين الفلسطينّيين في لبنان12يقّدم تحاد األوروبي الا
 

 

تحاد األوروبي دعمه لألونروا في مساعيها الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الالجئون اليواصل ا
يهدف هذا البرنامج الذي ستنّفذه األونروا إلى .  مليون يورو12بميزانّيٍة تبلغ  برنامج جديد من خالل الفلسطينيون في لبنان

عن طريق تأمين التمويل لترميم المساآن في تأمين المساآن الالئقة للعائالت الفلسطينّية الالجئة األآثر عوًزا في لبنان 
 للعائالت التي تنتظر إعادة إعمار 2012-2011 عن العاَمْين إلى جانب تسديد بدالت إيجارالمخيمات الفلسطينية في لبنان 

 .منازلها في مخّيم نهر البارد للعودة إليها

 عائلٍة مقيمٍة في 736 باإلضافة إلى حوالي مخّيم نهر البارد عائلٍة نازحٍة عن 3000يعود هذا البرنامج بالنفع على أآثر من س
جتماعيٌّ إقتصاديٌّ أجري العام الماضي أن غالبّية  اوقد أظهر مسحٌّ.  في لبنان األخرى11مخّيمات الالجئين الفلسطينيين الـ

. نتشار األمراض المزمنة في صفوف الالجئيناالالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون من ظروف السكن السّيئة مّما يساهم في 
من الالجئين يعانون % 66آما بّين المسح عينه أن .  مسكٍن في مختلف أنحاء لبنان إلى إعادة تأهيل4000يحتاج ما يزيد عن و

 .من الفقر

ستجابة لألزمات وتسهيل عملية النهوض وتفادي المزيد التحاد األوروبي لال آلّية اي وه من آلية االستقراربرنامجهذا ال وسُيَموَّل
ت األونروا في شمال لبنان لتهيئة الظروف عملّيالدعم دعمًا من آلية االستقرار تحاد األوروبي قد حشد الوآان ا. نتكاساتالمن ا

 .قتصاد المحّلي المتضّررالاالنهوض بمن أجل إعادة إعمار مخّيم نهر البارد و

تحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق الستراتيجّية ااالمستمّر عنصًرا أساسيا في لألونروا تحاد األوروبي اليعتبر دعم ا
تحاد األوروبي مع الويشكل ا. ستقرار المنطقة اتمع الالجئين في لبنان والمساهمة بالتالي فياألوسط من أجل تخفيف معاناة مج

لّية واآلاالستقرار  آليةمن ات اإلنسانية والدعم المقّدم وباإلضافة إلى المساعد. دوله األعضاء أآبر جهٍة مانحٍة لألونروا
 مليون يورو لدعم 64أآثر من  مدى السنوات األربع الماضيةعلى  تحاد األوروبيالا خصص ، األوروبّية للجوار والشراآة

 .الالجئين الفلسطينيين في لبنان

من واجبنا أن نؤمن الحّد األدنى من معايير العيش : "ورستهتحاد األوروبي أنجيلينا إيخالفي هذه المناسبة، قالت سفيرة ا
عم الالجئين الفلسطينّيين في لبنان أهمّيًة آبرى بالنسبة لإلتحاد  لذلك يشّكل د،بكرامٍة للمجموعات األآثر تهميًشا وعرضًة للخطر

من أجل للبناني تحسين اإلطار التشريعي ال من التقدم األوروبي على ضرورة إحراز مزيٍدتحاد الايؤآد : "وأضافت". األوروبي
 ". عاًما60م ألآثر من ها عن وطن للسكان الفلسطينيين الذي أجبروا على العيش بعيًد الئقٍة معيشيٍةمان ظروٍفض

إنها لمساهمٌة شديدة : " المستمرتحاد األوروبي على دعمهال شاآًرا اسلفاتوري لومباردووقال مدير عام األونروا في لبنان 
لقد فقدت . رتقاء بحياة األسر المحتاجة التي تعيش في مساآن غير آمنة في مختلف أنحاء لبنانالاألهمّية ألنها ستمكننا من ا

الت التي ستسفيد من بدالت اإليجار منازلها في مخّيم نهر البارد بعد تدميره قبل أربع سنوات وهي تنتظر إعادة إعمار العائ
 ".المنازل ضمن عملية إعادة إعمار المخّيم آكل

الشرق  في في مناطق عملها الخمسمسّجٍل الجئ فلسطيني  ماليين 5 يم األونروا المساعدة والحماية والمناصرة لحوالتقّد
 والّرعاية الصحية وتشمل الخدمات التي تقّدمها الوآالة التعليم.  واألراضي المحتلة وسوريالبنانوأي في األردن األوسط 

البنى التحتية وخدمات تحسين المخيمات، باإلضافة إلى دعم المجتمع المحلي وتمويل المشاريع الصغيرة و والخدمات االجتماعية
 .ات المسلحةزاعالنئ، حتى خالل ستجابة لحاالت الطوارالوا

 



 
 

 

 
 


