بيان صحفي
أعضاء اللجنة االستشارية لألونروا يزورون اقليم لبنان

 82تشرين الثاني /نوفمبر 8029
بيروت،
زار أعضاء اللجنة االستشارية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) لبنان يومي
82

و82

تشرين

الثاني/نوفمبر

لالطالع

على

عمليات

الوكالة

وعلى

ظروف

الجئي

فلسطين.

في يوم  82تشرين الثاني/نوفمبر ،زار أعضاء اللجنة االستشارية ،يرافقهم مدير شؤون األونروا في لبنان  ،كالوديو كوردوني،
مخيم نهر البارد حيث قاموا بجولة في المساكن المؤقتة والبيوت التي أعيد اعمارها حديثًا ،واطلعوا على األعمال الجارية الستكمال
إعادة إعمار المخيم كما استمعوا من قادة وممثلي المجتمع المحلي حول عملية إعادة اإلعمار وأوضاع الجئي فلسطين في منطقة

شمال لبنان.
في  82تشرين الثاني/نوفمبر ،زار وفد اللجنة االستشارية مخيم المية ومية في جنوب لبنان والتقى بأفراد من المجتمع المحلي.
كما قام الوفد بجولة في مركز سبلين للتدريب للتعرف على أهميته بالنسبة لعمل الجئي فلسطين في لبنان وتأثيره على الحياة
اليومية

للشباب

منهم،

والتقى

الوفد

بالطالب

وبموظفي

األونروا

وناقش

معهم

تجاربهم

وتطلعاتهم.

وشكر السيد كوردوني أعضاء اللجنة االستشارية على دعمهم المستمر لالجئي فلسطين ،وخصوصا اهتمامهم والتزامهم بالعمل
الذي تقوم به الوكالة ،وأعاد التأكيد على تصميم األونروا في لبنان على مواصلة مساعدة الجئي فلسطين ومناصرة تمتعهم الكامل

بحقوق اإلنسان بما في ذلك الحق في العمل.

وق ال" :ان الوضع الحالي في لبنان هو صعب للغاية لكل من اللبنانيين والجئي فلسطين واخرين .إن توفير فرص ملموسة وزرع
األمل للمستقبل مع استم اررية الدعم من المانحين والشركاء يمثلون أفضل العوامل للتقدم واالستقرار" .

اللجنة االستشارية هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة مكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام لألونروا في
تنفيذ والية الوكالة
معلومات عامة:
تواجه األونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد الجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة األوضاع التي يعيشونها

وفقرهم المتفاقم .ويتم تمويل األونروا بشكل كامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو
في االحتياجات .ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية لألونروا ،والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة ،تعاني من عجز

كبير .وتدعو األونروا كافة الدول األعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل .ويتم
تمويل برامج األونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة ،والتي تعاني أيضا من عجز كبير ،عبر بوابات تمويل منفصلة.

تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام  ،2999وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية
لحوالي خمسة ماليين وخمسمئة ألف الجئ من فلسطين مسجلين لديها .وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة لالجئي فلسطين في
األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم
التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم .وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية والبنية
التحتية وتحسين المخيمات والحماية واإلقراض الصغير.
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
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