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 مليون يورو لتحسين ظروف عيش الالجئين 12نروا يوقعان اتفاقية بقيمة واالتحاد األوروبي واأل
 الفلسطينّيين في لبنان

 

ت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان، والمفوض العام لألونروا، فيليبو وقع
 مليون يورو تهدف إلى تعزيز عمل الوآالة في مخيمات الالجئين 12 صباح اليوم اتفاقية بقيمة ي،غراند

لالجئة األآثر ويهدف هذا المشروع إلى تأمين المساآن الالئقة للعائالت الفلسطينّية ا. الفلسطينيين في لبنان
 . 2013-2011للفترة عوًزا في لبنان 

 آلية االستقرار، وهي آلّية االتحاد األوروبي لالستجابة في حال األزمات وسيجري تمويل هذا المشروع من خالل
 أن 2009 و2008وسبق لالتحاد األوروبي في عامي . وتسهيل عملية النهوض وتفادي المزيد من االنتكاسات

 نهر البارد عملّيات األونروا في شمال لبنان لتهيئة الظروف من أجل إعادة إعمار مخّيملية لاآل  هذهحشد دعمًا من
 .والنهوض باالقتصاد المحّلي

، رئيسة بعثة االتحاد األوروبي أنجيلينا أيخهورستع األونروا، قالت السفيرة وفي مناسبة التوقيع على االتفاقية م
ومن  مسكن في المخيمات الفلسطينية في لبنان، 700من خالل توفير األموال إلعادة تأهيل أآثر من : "في لبنان

يم نهر البارد بعد إعادة  عائلة بانتظار عودتها إلى منازلها في مخ3000بدالت اإليجار ألآثر من خالل تسديد 
، يقدم المشروع دليًال ملموسًا على إرادة االتحاد األوروبي باالستمرار في تحسين ظروف عيش الالجئين بنائها

ة سالم شامل يتم التفاوض عليها بين الجانبين ، في انتظار إيجاد حلول مستدامة في إطار اتفاقيالفلسطينيين في لبنان
 ". الفلسطيني واإلسرائيلي

 في آبير تحسُّن إلى ستؤدي المهمة المساهمة هذه "إّن غراندي فيليبو لألونروا العام المفوض قال ناحيته، من
 يظهر وهذا. صحية وغير آمنة غير مساآن في تعيش والتي لبنان في الفقراء الالجئين عائالت الفعيش آ ظروف
 بمساعدة للوآالة يسمح مما لهم، الخدمات نوفر الذين والالجئين لألونروا الثابت األوروبي االتحاد دعم جديدة مرة
 ". لقضيتهم ودائم عادل حل إلى التوصل حين إلى حاجة في هم من

اعدات اإلنسانية فباإلضافة إلى المس. ويشكل االتحاد األوروبي مع دوله األعضاء أآبر جهة مانحة لألونروا
 على مدى ة األوروبيت المفوضيةاالستقرار واآللّية األوروبّية للجوار والشراآة، خصص والدعم المقّدم من آلية

 مليون يورو لدعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان، من خالل األونروا 80األعوام األربعة الماضية أآثر من 
 . وشرآاء آخرين

في في مناطق عملها في  ماليين الجئ فلسطيني مسّجٍل 5والحماية والمناصرة لحوالي تقّدم األونروا المساعدة 
وتشمل الخدمات التي تقّدمها الوآالة التعليم .  في انتظار حل لقضيتهماألردن ولبنان وسوريا واألراضي المحتلة

إلضافة إلى دعم المجتمع والّرعاية الصحية والخدمات االجتماعية والبنى التحتية وخدمات تحسين المخيمات، با
 وتتلقى األونروا .المحلي وتمويل المشاريع الصغيرة واالستجابة لحاالت الطوارئ، حتى خالل النزاعات المسلحة

 ما قيمته 2011-2010وتبلغ الموازنة األساسية للوآالة للفترة . الجزء األآبر من تمويلها من مساهمات الدول



 مليون 827.4بلغت قيمة المساعدات الطارئة للضفة الغربية وغزة ولبنان ، 2009وفي عام .  مليار دوالر1.23
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