
 
 
 
  

لألنشطة  السيدة لوريني أيخهورست وممثلة منظمة اليونيسيف السيدة األوروبي االتحادزيارة سفيرة 
 الممولة من اإلتحاد األوروبي في جنوب لبنان

 
 ممثلة منظمةمع  أيخهورستالسفيرة أنجلينا  ،األوروبي في لبنان االتحاد سفيرة زارت – ٢٠١٤أكتوبر  ٩،  بيروت

، في جنوب لبنان الخوخ لوريني مشروعين ممولين من اإلتحاد األوروبي في الصرفند ومرج أناماريا ،اليونيسف في لبنان
  في إطار الدعم الذي يقدمه اإلتحاد األوروبي للتنمية المحلية واالستجابة لألزمة السورية. وذلك

  
 ، من خالل٢٠١٤-٢٠١٣سنتي ل وذلكيونيسف في لبنان لمنظمة الالجهات المانحة تحاد األوروبي واحد من أكبر إن اإل
رعاية األطفال لألطفال خدمات التعليم و  إلى تعزيزالهادفة  مليون يورو ٣٢،٦٦قيمتها  تالسخية التي بلغ تهمساهم

   .الالجئين ، باإلضافة إلىوعائالتهم عرضة للخطراألكثر اللبنانيين 
 
صرفند حيث في الجتماعية اإلوزارة الشؤون التابع ل التنمية االجتماعية مركز أيخهورست والسيدة لورينيالسفيرة  تزار و 
 تم اللقاء أيًضا. و األمينالسيد فؤاد الصرفند،  مدير مركزو  كرامي الشؤون اإلجتماعية، السيد فهمي وزيرمستشار  مع ايلتقإ

منظمة  اليونيسف ةخالل شريك االجتماعية منالتنمية  مركز فياألطفال واألسر المستفيدة من الخدمات المقدمة مع 
تنمية إجتماعية  كزمر  ٥٧الصرفند واحد من  مركزوُيعد . )Terre des Hommes/Lausanneلوزان" (-"أرض البشر

   .وشركاؤهامن قبل اليونيسف  منفذتحاد األوروبي و اإلممول من ، موجود في جميع أنحاء لبنان
 
 طفل صغير ٦٥،٠٠٠لحوالي  مرافق رعاية نهارية اإلتحاد األوروبي لمنظمة اليونيسف دعم وفرسيشهر،  ١٨فترة  خاللو 

   .التواصلية المحليةوالنشاطات أمومة من خالل المراكز المجتمعية صفوف  أم ٨١،٠٠٠كثر من وألللخطر  معرض
 
 اليونيسيف ووزارة الشؤون منظمة مع األوروبي اإلتحاد شراكةمن خالل " السيدة أنجلينا أيخهورست صرحت السفيرةو 

مراكز خدمات  لىإ مراكز التنمية االجتماعية التابعة للوزارةمن  ٥٧ تحويلمساعدة الوزارة ب نهدف الى االجتماعية
 افتوأض ."حاجة إليهاال ُوجدتحيثما  لمعرضين للخطرا والنساء لألطفالر خدمات الحماية والدعم توفاجتماعية شاملة 

ستجابة إلاتجاوز يتأثير طويل األجل  لهحكومة لبنان أن يكون ل الداعمقبل اإلتحاد األوروبي التمويل المقدم من يهدف "
  ".تنمية حقيقية طويلة األمد لتأمين ، وذلكحتياجات اإلنسانية الفوريةلإل
   
وهي شريكة  AVSI)المتطوعين للخدمة الدولية" ("جمعية التي نفذتها  رفيع المستوى أنشطة التعليم األساسيةالوفد ال زارو 

  لمحلي.امع ممثلي المجتمع  والتقوامرجعيون  خارججئين السوريين لال الرسميتجمع مرج الخوخ غير في  اليونيسف

اد األوروبياالتحمشروع بتمويل من 



  
مدرسة  ٣٢٠م في تعليللمالئمة أفضل إلى تقديم بيئة  ويهدف برنامج التعليم، الممول من اإلتحاد األوروبي عبر اليونيسيف

بنظام  لتحاقلالدعم توفير باإلضافة إلى ذلك سيتم . حاجة رألكثامن الالجئين السوريين واألطفال اللبنانيين  ٩٦،٠٠٠ل
وطفل  سوري الجىء ٦١،٨٠٠سيحظى و  من األكثر حاجةلبناني  وطفلسوري الجئ طفل  ٣٤،٨٠٠ل  التعليم الرسمي

  .ترفيهية نشاطاتو م غير نظامي يتعللبناني معرضين للخطر بفرصة الحصول على 
 
من ، مستمرال تحاد األوروبياإلسخاء  تمكنت اليونيسف عبر" :لوريني، ممثلة اليونيسف في لبنان السيدة أناماريا صرحتو 

سواء عن طريق التسجيل في  ،تعليمهمفرصة مواصلة على اآلالف من األطفال الالجئين السوريين  يحظى ضمان أن
رج م كما هو األمر هنا في، ميالحصول على التعل ستمرار فياإلأو من خالل األنشطة التي تضمن  الرسميةالمدارس 

 ضياع عدم ا، نيابة عن جميع هؤالء األطفال، لضمانال يمكن إال أن نكون شاكرين جدً . وأضافت السيدة لوريني: ""الخوخ
  ".التي عانوا منهابسبب النزوح والمصاعب  لاألطفامن  جيل

 
وقد تم في لبنان.  لألزمة السورية ستجابةلإل مليون يورو ٣٧٢,٧ مبلغالمفوضية األوروبية  خصصتحتى اآلن، و 

مليون يورو لمساعدة المؤسسات  ٢٠٠,٤مليون يورو للمساعدات اإلنسانية في حين تم تخصيص  ١٢٧,٣تخصيص 
  .لبنانلمنتظم السنوي التخصيص الهذه األموال باإلضافة إلى وتُقدم  .والمجتمعات اللبنانية في اإلستجابة لألزمة
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