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A better quality of life for all in 
an urbanizing world 

الخیر�ة  الهیئة و  )UN-Habitat(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة تعاون بین 
 انفجار بیروت تضررت جراءإلصالح منازل   )IICO(اإلسالمیة الدولیة 

 

مرفأ بیروت، تتواصل الجهود المبذولة لتخفیف األثر المباشر لالنفجار.    انفجار�عد مرور أكثر من ستة أشهر على    .2021  شباط  16بیروت، في  
اتفاقیة إلعادة تأهیل  )IICO(الخیر�ة اإلسالمیة الدولیة والهیئة  ) UN-Habitat(ع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة ولهذه الغا�ة، وقّ 

 شخص �شكل مباشر. 500وحدة سكنیة متضررة في برج حمود، �ستفید منها  100
 

إصالح   األساسيالدعم هذا سیضمن : "برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة في لبنان تاینا �ر�ستیانسنوحول الموضوع، قالت مدیرة 
في ذلك النساء واألطفال  اا، �مهم في حما�ة الفئات األكثر ضعفً الحد األدنى من الظروف المعیشیة، مما �سا توفیرلضمان  ترمیمهاالمنازل و 

 ." وذوي االحتیاجات الخاصةو�بار السن 
 

ألمم من أجل سد الفجوة في االحتیاجات المتبقیة التي لم تغطیها االستجا�ة الفور�ة في األشهر الثالثة األولى �عد االنفجار، أجرى برنامج ا
�حاجة   ا، لتحدید األسر في برج حمود التي ال تزال منازله2020عام الالمتحدة للمستوطنات البشر�ة مسًحا اجتماعًیا واقتصادً�ا سر�ًعا في نها�ة 

الخیر�ة اإلسالمیة الهیئة  یتلقاه من  سمن خالل التمو�ل الذي    ل األكثر تضّرًرا ز ترمیم المنا  البرنامج، �ضمن  حإلى إصالحات. من خالل هذا المس
 الدولیة. 

 

للمستوطنات البشر�ة في إطار   تأتي الشراكة مع برنامج األمم المتحدةبدر السمیط: " الخیر�ة اإلسالمیة الدولیة لهیئةبدوره، قال المدیر العام ل
ر�ي لهذا المشروع وحده.  یدوالر أم  130.000مبلغ    الهیئةوقد خصصت    ،بیروت  مرفأاستجا�ة المنظمة لالحتیاجات اإلنسانیة الناتجة عن انفجار  

 ."الغذائیة على المتضرر�ن الحصص آالف  الهیئةعت وزّ  و�اإلضافة لترمیم المنازل المتضّررة،
 

مساحات معیشیة مناسبة وتوفیر من خالل ترمیم المنازل  هذا الحقسیضمن المشروع و من حقوق اإلنسان.  اأساسیً  اقً �عتبر السكن الالئق ح
تواجهها األسر األكثر  سیخفف من الصعو�ات االجتماعیة واالقتصاد�ة الهائلة التي الهیئة وضمان السالمة الجسد�ة. �ما أن الدعم المقدم من

 .، والتي تفاقمت حالًیا �سبب اإلغالق الكامل للبلد منذ بدا�ة العامفقًرا
 

الحي �عنا�ة هذا  أنه تم اختیار    خصوًصا نحن ممتنون جًدا لهذه المبادرة،  : "عیة في برج حمود حیاة فخر الدیناجتماالناشطة  من جهتها، قالت ال
 �عد مسح شامل. �انت المنازل في حالة سیئة قبل اإلنفجار؛ و�عد االنفجار أصبحت غیر صالحة للعیش. ستساعد هذه الشراكة العائالت األكثر

 ل."حتى توفیر الطعام لألطفا استطیع �عضهتحاجة، حیث ال 
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مرفأ  انفجارفي أعقاب للمستوطنات البشر�ة في لبنان، األمم المتحدة  جبرناممن سلسلة المبادرات التي أطلقها أو دعمها هذه الشراكة هي جزء 
المتضرر�ن وغیر المتضرر�ن من االنفجار ، التزامه بدعم الناس "إعادة البناء �شكل أفضل" مقار�ة من خالل اعتماد، البرنامج و�جدد. بیروت
 .األمم المتحدة في لبنان لعائلةالجهود المتضافرة والمنسقة والتنموي و وسع من المجتمع اإلنساني األستجا�ة االضمن حتى، 

 
*** 

 موئل األمم المتحدةبرنامج حول 
دولة حول العالم، و�قدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشر�ة من أجل   90�عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة في أكثر من 

بین الخبرة العالمیة  ذات التأثیر العالي البرنامج خالل العمل مع الحكومات والشر�اء المحلیین، تجمع مشار�عومن  .مستقبل حضري أفضل
 -  11لهدف ا�شأن المدن،  امحّددً هدًفا  2030تتضمن خطة التنمیة المستدامة لعام و في الوقت المناسب.  هادفةوالمعرفة المحلیة لتقد�م حلول 

 . المدن والمستوطنات البشر�ة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة جعل
 

 الهیئة الخیر�ة اإلسالمیة الدولیةحول 
واحدة من �بر�ات المؤسسات العاملة في الحقل اإلنساني على مستوى العالم اإلسالمي، وهى هیئة خیر�ة  الهیئة الخیر�ة اإلسالمیة العالمیةتعد 

ا عن التدخل في السیاسة أو الصراعات دون تمییز أو تعصب �عیدً من مستقلة، متعددة األنشطة تقدم خدماتها اإلنسانیة لمحتاجین في العالم 
 العرقیة. 

 

 لالستفسارات اإلعالمیة: 
 ل غصوبشر�

 لبنان  -برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة 
T: +961 1 985 484 ext.111 
M: +961 3 729566 
E: charbel.ghsoub@un.org 
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