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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة لر�ي یأكثر من ملیوني دوالر أمیة ��ا�انهبة 
 )UN-Habitat  (  من انفجار بیروتتضررت  اآلیلة للسقوط والتي  إعادة تأهیل المباني  بهدف 
 

زال العدید من المباني واألماكن العامة والبنیة التحتیة یال ، أكثر من سبعة أشهر على انفجار بیروت �عد مرور  . 2021 آذار 29بیروت، في 
حكومة  المن  المقّدم تمو�ل ال، من خالل )UN-Habitat(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة . سیساعد عادة بناء وتأهیل �حاجة إلى إ 

�ما وفي منطقة برج  التي تعیش في أحیاء الجمیزة ومار مخایل والكرنتینا في بیروت المهّمشة لألسر ، على تحسین الظروف المعیشیة یةالیا�ان
تضررت  التي عامة األماكن والمساحات ال إضافًة إلى  �عض  قمتعددة الطوابمتصّدعة مباٍن  10. سیعمل المشروع على إعادة تأهیل حمود
 وت.انفجار بیر �فعل 

 

إلى االمور منذ الیوم االول للكارثة، فهي تساعد على   يّن الهبة الیا�انیة تتوافق ونظرتإ  : "عبود نا مرو  القاضي بیروت محافظ قال بدوره،
 "خدمة أهالي بیروتلرحب �كل هبة وجهد مماثل أنا أو  ،حما�ة االهالي و تثبیتهم في أرضهم و تحافظ على الهو�ة الثقافیة لمدینة بیروت

 

برنامج �المباني في �ٌل من مدینتي بیروت و�رج حمود والتي ساهم في إعدادها التقار�ر الفنیة حول األضرار التي لحقت المشروع على  سیرتكز
)UN-Habitat(   ختیار ال اَ أساسار�ر انفجار بیروت. تشكل هذه التق �عدمباشرًة  والجهات الفاعلة األخرى  ات المعنیة بلد�الجنًبا إلى جنب مع

االجتماعي واالقتصادي للمستفیدین   الوضعها من قبل المشروع، مع األخذ في االعتبار  المباني، �عضها تراثیة، واألماكن العامة التي سیتم تأهیل
 المتوقعین.

 

نا. وحول الموضوع، قال رئیس بلد�ة بیروت المهندس جمال عیتاني: "إن استعادة تراث المدینة �عد انفجار بیروت سیحدث فرًقا �بیًرا في مجتمع
غٍد أفضل لبیروت من خالل تعز�ز المدینة وترمیمها �عد االنفجار. �ررمكم وتفانیكم �عني الكثیر  مًعا، متحدون، �مكننا إعطاء األمل لخلق 

 �النسبة لنا.
 

تدهور، سیساعد هذا المشروع في التخفیف من آثار األزمة من خالل تزو�د أفراد  �ال�ستمر الوضع االجتماعي واالقتصادي في لبنان  وفیما
.  للمشروع  التدر�ب المهني المصممة خصیًصادورات  مهارات البناء و�عادة التأهیل الالزمة من خالل    اكتسابمقابل العمل �عد    بدل ماليالمجتمع ب

، والتي تهدف إلى دعم  التأهیلبناء و�عادة التوظیفهم في أنشطة لیتم  المهّمشینالالجئین السور�ین و من اللبنانیین  شا�ةستشارك مجموعات و 
 .نتماءالمحلي وتعز�ز شعور المجتمع �اإل تنشیط االقتصاد

 

�الشراكة  مهمٍ  مشروعٍ  إطالقالجّیدة حول األخبار  ینعدني للغا�ة أن أشارك اللبنانی�س: "تاكیشي أو�و�وفي لبنان سفیر الیا�ان من جهته، قال 
بیروت، وهو ما �جسد تعاطفنا العمیق مع األصدقاء  مرفأ نفجار إمن لمناطق التي تضّررت اإعادة إعمار وتعافي  (UN-Habitat) برنامج مع
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ما  لألشخاص الذین المساعدات �شكٍل سر�ع لتقد�م یزال الوقت مالئم تأثروا �شدة �الحدث المأساوي. ال خاصًة هؤالء الذین  والشر�اء اللبنانیین
�مد ید المساعدة  كل �بیر  في البالد. إن الیا�ان ملتزمة �شحیث أن الوضع االجتماعي واالقتصادي یتدهور �سرعة  نتائج اإلنفجار  �عانون من  زالوا  

 كصدیق محتاج". صعبة حیث �عتبرهم "ألولئك األشخاص الذین �عانون من أوضاع 

 
انفجار مرفأ في أعقاب للمستوطنات البشر�ة في لبنان األمم المتحدة  برنامجمن سلسلة المبادرات التي أطلقها أو دعمها هذه الشراكة هي جزء 

غیر المتضرر�ن  حتى المتضرر�ن و شخاص ، التزامه بدعم األ"إعادة البناء �شكل أفضل" مقار�ة من خالل اعتماد، الیوم البرنامج و�جدد. بیروت
 . األمم المتحدة في لبنان لعائلةوالمنسقة الجهود المتضافرة والتنموي و وسع من المجتمع اإلنساني األستجا�ة االضمن من االنفجار 

 

مع انتهاء االستجا�ة اإلنسانیة الطارئة النفجار بیروت، : "برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة في لبنان تاینا �ر�ستیانسنكما قالت مدیرة 
الغنیة بعض األحیاء ل اً التحتیة التي تشكل طا�ع ىوالبن �عد هذا المشروع حاسًما في دعم التعافي الشامل للمدینة من خالل إعادة بناء المباني

 ."في بیروتتراثًیا 
 

*** 
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ةحول 

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  2030عام لتتضمن خطة التنمیة المستدامة لو في الوقت المناسب.  هادفةوالمعرفة المحلیة لتقد�م حلول 
 . جعل المدن والمستوطنات البشر�ة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

 

 لالستفسارات اإلعالمیة: 
 لبنى المهدي

 لبنان  -برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة 
T: +961 1 985 484 
M: +961 76 615 373 
E: lubna.elmahdy1@un.org 
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