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AUB  األونروا مع بالتعاون اطلقت 

جئين واالجتماعية االقتصادية الحالة حول دراسة"   "2015 لبنان في الفلسطينيين لّلا

 

 

 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة" مع مع بالتعاون (AUB) بيروت في األميركية الجامعة اطلقت

جئين واالجتماعية االقتصادية الحالة حول دراسة( "األونروا)  األدنى الشرق في الفلسطينيين  الفلسطينيين لالا

 حرم في األعمال إلدارة عليان سليمان كلية في" معماري اوديتوريوم" في وذلك ،" 2015 لبنان، في

  .الجامعة

 

 ماتياس لبنان في األونروا ومدير كاغ سيغرد لبنان في المتحدة لألمم الخاصة المنسقة اإلطالق حفل حضر

 بيروت في األميركية الجامعة في اإلقتصاد أستاذ - الدراسة ومعد دبور أشرف الفلسطيني والسفير شمالي

 ومن. الدولي المجتمع وعن األمنية االجهزة عن وممثلين منيمنه حسن السابق والوزير شعبان جاد الدكتور

 الدكتور الجامعة رئيس ممثلة   محتسب هاله الدكتورة باإلنابة االكاديمية الشؤون وكيل مساعدة حضر الجامعة

 والعالقات األخبار ومدير بعلبكي عماد الدكتور التطوير لشؤون المشارك الرئيس ونائب خوري فضلو

  .اإلعالم أهل من وبعض والمهتمين األكاديميين من كبير حشد إلى باإلضافة كشر سيمون اإلعالمية

 

 الذي خوري فضلو الدكتور الجامعة رئيس عن بالنيابة القتها محتسب هاله الدكتورة من ترحيب كلمة بداية  

 بيروت في األميركية الجامعة في بالجميع فرحبت الحضور، من تمكنه عدم إلى السفر ظروف اضطرته

 شمالي كلمة تلتها كاغ كلمة كانت ثما. ذاتها بحد الدراسة وعلى عمله وفريق شعبان الدكتور عمل على وأثنت

  .مفصل عرض ضمن الدراسة شعبان قدم وأخيرا  . الدبور السفير ثم

 



ثة معلومات على الدراسة هذه وتشتمل لة محدا  رائدة أكاديمية أبحاث مع الرئيسي 2010 عام لتقرير مكما

 .بيروت في األميركية الجامعة بها قامت وتحاليل

 

 أسرة 3000 حوالي وشملت األونروا من بتكليف 2015 عام من أبريل/ نيسان شهر في الدراسة هذه أطلقت

 .سوريا من القادمين فلسطين الجئي من أسرة 1000الـ يقارب وما لبنان في فلسطين الجئي من

 

 الفلسطينيين الالجئين لجميع واالجتماعية االقتصادية والحالة المعيشية للشروط عميقا تحليال الدراسة هذه تقدام

 السنوات خالل لبنان إلى قدموا والذين سوريا من الوافدين فلسطين الجئي على التركيز مع لبنان في المقيمين

ا هؤالء يواجهها التي التحديات على الضوء الدراسة وتسلاط هذا. المنصرمة الخمس  يتعلاق ما في خصوص 

 .االستخدام فرص إلى الوصول على وقدرتهم صفوفهم في الفقر بمستوى

 

دتها التي 2010 عام دراسة على سنوات خمس انقضاء بعد  %65 يعيش بيروت، في األميركية الجامعة أعا

 %9 يعيش فيما الفقر في سوريا من القادمين فلسطين الجئي من %90 وحوالي لبنان في فلسطين الجئي من

 .األساسية الغذائية المتطلبات تأمين على حتى قادرون غير وهم المدقع الفقر في األخيرة المجموعة من

 

ا  في %52.5و لبنان في فلسطين الجئي صفوف في %23.2 بين وتتراوح للقلق فمثيرة البطالة نسب أما

  .سوريا من القادمين فلسطين الجئي صفوف

 

 في لألزمة االستجابة خطة قبل من المؤمن الكبير التمويل لوال النور لتبصر كانت ما الديراسة هذه بأن يذكر

 .واليونيسف األوروبي واالتحاد سوريا في الطوارئ ونداء لبنان

 

  www.unrwa.org : التالي الموقع على التنفيذي والملخص التقرير مجمل على االطاالع يمكن

 

 -    انتهى -
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  :أساسية معلومات

 هشاشة ودرجة المسجلين فلسطين الجئي عدد زيادة بسبب خدماتها على متزايدا طلبا األونروا تواجه

 التبرعات خالل من تقريبا كامل بشكل األونروا تمويل ويتم. المتفاقم وفقرهم يعيشونها التي األوضاع

 البرامجية الموازنة فإن لذلك ونتيجة. االحتياجات في النمو مستوى المالي الدعم يواكب لم فيما الطوعية

 2016 عام في يصل أن يتوقع كبير عجز من تعاني الرئيسية، الخدمات تقديم دعم على تعمل والتي لألونروا،

 كبير، عجز من بدورها تعاني والتي الرئيسية، والمشاريع الطارئة األونروا برامج أما. دوالر مليون 81 إلى

 .منفصلة تمويل بوابات عبر تمويلها فيتم

 

 بتقديم تفويضها وتم ،1949 عام في العامة الجمعية من بقرار المتحدة لألمم تابعة كوكالة األونروا تأسست

 المساعدة بتقديم مهمتها وتقتضي. لديها مسجلين فلسطين من الجئ ماليين خمسة لحوالي والحماية المساعدة

 إمكاناتهم كامل تحقيق من ليتمكنوا غزة وقطاع الغربية والضفة ولبنان وسورية األردن في فلسطين لالجئي

 على األونروا خدمات وتشتمل. لمحنتهم ودائم عادل لحل التوصل يتم أن إلى وذلك البشرية التنمية مجال في

 والحماية المخيمات وتحسين التحتية والبنية االجتماعية والخدمات واإلغاثة الصحية والرعاية التعليم

 .الصغير واإلقراض

 :ب االتصال يرجى المعلومات من للمزيد

 األونروا اعالم مكتب

 ext. 5314 830400/5 1 961: + بيروت في لبنان مكتب
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 

Simon Kachar 

Director of News and Media Relations  

Mobile: 03427024 Office: 01374374 Ext: 2676 

Email: sk158@aub.edu.lb   

mailto:sk158@aub.edu.lb


 للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست

 تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج العالي

 أكثر حاليا   الجامعة تقدام. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر من تتكون

 توفار كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج 130 من

 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا   طبيا   تعليما  

 

 

Website:           www.aub.edu.lb  

Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb  

Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon  
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