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 لبرنامج المتواصل لدعمھ األوروبي االتحاد العالمي األغذیة وبرنامج المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین من كل یشكر
لبنان في الضعفاء السوریین لالجئین الحیوي النقدیة المساعدات  

بمواصلة تقدیم الدعم  العالمي األغذیة برنامج ولمفوضیة لاالتحاد األوروبي ستسمح  قبل منالیوم مساھمة مالیة جدیدة إقرار تم   -بیروت
. 2020األكثر ضعفا  في لبنان لغایة نیسان  الالجئین السوریین من 358,000اإلنساني المنقذ للحیاة لحوالي   

وا إلى البالد. على مر ؤملیون سوري قد لج 1.5رب االسوري، تقدر الحكومة اللبنانیة أن ما یق الصراعبعد مضي تسع سنوات على 
یعتمد الكثیرون على ما كتحدیات ھائلة لتأمین سبل العیش الیومي  ونواجھھم یالشخصیة، و مالسنین، استنفذ غالبیة السوریین مدخراتھ

  المساعدات اإلنسانیة للبقاء على قید الحیاة.

 ،2018یولیو  حزیران/ إجمالي مساھمة االتحاد األوروبي التي وردت منذ یجعلملیون یورو  39.3 ة قیمتھتخصیص اإلضافي البالغإن ال
 000,358البطاقات اإللكترونیة إلى  من خالل اتساعدالم تحویل. یتم العالمي األغذیة برنامج ومفوضیة الملیون یورو لكل من  88.1

خرى األساسیة األمشتریات التشمل كما على احتیاجاتھم األساسیة. یتم إنفاق معظم ھذه األموال على الغذاء والمأوى.  اشخص لیتم إنفاقھ
.الرعایة الصحیة والتعلیم  

ون من أجل تلبیة احتیاجاتھم ناضلالالجئون السوریون في لبنان ی" لألمم المتحدة لشؤون الالجئین:یقول فیلیبو غراندي، المفوض السامي 
ضعفا بالحفاظ على كرامتھم بعد  االكثر الالجئین لبعضیسمح وف األساسیة. ھذا البرنامج ضروري أكثر من أي وقت مضى، ألنھ س

.سنوات في المنفى"  

 تستوفيأن الالجئین ینتقلون بشكل متزاید من المباني السكنیة إلى المالجئ التي ال  الضعف األخیر لالجئین السوریینجوانب تقییم كد أ
دامة المعاییر اإلنسانیة. إضافة إلى ذلك، یعاني ثلث الالجئین من انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشدید. وبدون مساعدة نقدیة شھریة مست

. عندما یكون لدى العائالت موارد أقل لدفع تكالیف االحتیاجات ستمر في اإلرتفاعقام ستلالجئین لتلبیة احتیاجاتھم األساسیة، فإن ھذه األر
 .الدیون راكممن أجل البقاء، بما في ذلك التسول وت إجرائات تأقلم قصوىاألساسیة مثل الغذاء والمأوى والصحة، فإنھا تضطر إلى اعتماد 

یتمكنوا من للھؤالء الالجئین  أساسي"توفر ھذه المساھمات شریان حیاة  :العالمي األغذیةلبرنامج یوضح دیفید بیسلي، المدیر التنفیذي و
على مساعدة ھؤالء  العالمي األغذیةبرنامج لقدرة  ضرورياالتحاد األوروبي قبل ن الدعم المستمر من إ .العیش حیاة طبیعیة قدر اإلمكان

 . ”األشخاص المستضعفین

لالجئین مساعدة سریعة وفعالة  النقدوفر "ی یقول كریستوس ستیلیانیدس، المفوض األوروبي للمساعدات اإلنسانیة وإدارة األزماتو
األسواق  حتى مبلغ صغیر من المال یمنح الناس إمكانیة اختیار ما یشترونھ بناًء على تفضیالتھم. كما تدعم المساعدات النقدیة،. "وكریمة

 لالجئین ". المضیفةالمحلیة، حیث تضخ األموال في اقتصاد المجتمعات 

 2012وعام  1962العالمي في لبنان منذ عام  العالمي األغذیةو برنامج ألمم المتحدة لشؤون الالجئین السامیة لمفوضیة كل من العمل ی
ً األتخفیف معاناة الفئات  من أجلعلى التوالي   في البلد. شد ضعفا

***** 

 ,UNHCRLebanon, @refugees, @UNHCR_Arabic, @wfp_media, @wfp_mena@ على تویتر:تابعونا 
@wfplebanon  

، البرید اإللكتروني: 71880070 961+: بیروت، الھاتف /المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین لیزا أبو خالد، 
aboukhal@unhcr.org 

 .Johnson@wfp.orgEdward ، البرید اإللكتروني:7632076 961+ادوارد جونسون، برنامج الغذاء العالمي/ بیروت، الھاتف: 
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