
   
 

 في لبنان األكثر حاجةمنظمة الدولیة للھجرة وحكومة الیابان لتقدیم الدعم المجتمعي والصحي للفئات ال

 

) الیوم مشروًعا مدتھ عام واحد بعنوان "تعزیز IOMأطلقت المنظمة الدولیة للھجرة ( - ، بیروت2021أبریل نیسان/ 22
ألف دوالر  900 بقیمة" بتمویل من الیابان األكثر حاجةوتوفیر سبل العیش والمساعدة الصحیة للمجتمعات  يستقرار المجتمعاإل

 في شمال لبنان والبقاع وبیروت. األكثر حاجةأمریكي تقریبًا. یھدف المشروع إلى تعزیز األمن البشري للمجتمعات 

قتصادیة تجابة المنظمة الدولیة للھجرة للتحدیات المتزایدة التي تواجھ المجتمعات اللبنانیة بسبب األزمة اإلإسسیعزز المشروع 
. سیدعم المشروع المجتمعات التي تستضیف عددًا كبیًرا من النازحین، من خالل دعم توفیر الموارد  19- كوفید وجائحةالحادة 

 والبنیة التحتیة المحلیة، مع خلق فرص عمل وتعزیز الوصول إلى الرعایة الصحیة. 

جتماعیة أن التحدیات اإلقتصاد المحلي أصبح أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى حیث جتماعیة ودعم اإلستدامة الخدمات اإلإ"إن 
یقول سعادة السفیر الیاباني السیّد أوكوبو  ."قتصادیة تزید من حجم وشدة الفقر بین المجتمعات اللبنانیة المحلیة والنازحینواإل

 مثل األطفال والنساء وكبار األكثر حاجة "آمل أن یخفف ھذا المشروع من تأثیر األزمات المتعددة على الفئات تاكیشي، ویضیف 
 السن والنازحین في لبنان." 

 لتمكینفي لبنان، خالل ھذه األوقات الصعبة. ھذا الدعم ضروري  األكثر حاجة"تقدم مساھمة الیابان دعًما حیویًا للمجتمعات 
ً في البالدالمنظمة الدولیة للھجرة على اإل  مكتب المنظمة الدولیة  مدیر یقول ".ستمرار في تخفیف معاناة السكان األكثر ضعفا

 یانو.سالسید ماتیو لو في ابنان للھجرة

بتمویل من حكومة الیابان، سیمكن المشروع المنظمة الدولیة للھجرة من تنفیذ مشاریع دعم مجتمعي في مناطق البقاع وشمال 
د مجتمعات نازحة لضغوط متزایدة المتعلقة بوجو  التقلیدیةستقرار مجتمعي متزاید، حیث تتعرض التوترات  إلبنان التي تواجھ عدم  

بسبب تدھور الظروف في لبنان. ستوفر المنظمة الخدمات والبنیة التحتیة المحلیة للتخفیف من ھذه التوترات وتنفیذ برامج النقد 
 قتصادیًا.إ األكثر حاجةمقابل العمل لألسر اللبنانیة والسوریة 

األكثر وتسھیل الوصول إلى الخدمات الصحیة لألفراد  19-كوفید    جائحةل  في لبنانستجابة النظام الصحي  إسیدعم المشروع أیًضا  
 من المجموعات السكانیة المحلیة والمھاجرین والنازحین. حاجة
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