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" الكرامة استعادة" إىل لمفوض العام لألونروا، فيليبو غراندي، يطلق فيها دعوةلكلمة 

   لالجئين الفلسطينيين يف لبنان
  

  ]مقتطفات[ .28/9/2011 ،خميم نهر الباردلبنان، 
   

[......] 
لقد دأبنا جميعنا على العمل بجد يف سبيل إعادة إعمار خميم نهر البارد، وقد تطلب األمر منا 

نتهينا يف وقت مبكر اوكنا قد . أطول مما كنا نتوقع للوصول إىل هذه املرحلة األولية الهامة وقتاً
لقد : من العودة وتسليمها للعائالت التي تمكنت أخيراً اًجديد منزالً 269من هذا العام من إعمار 

 جديداً  متجراً 56بافتتاح  كما قمنا أيضاً. فلسطيني حتى اآلن إىل اخمليم 1200عاد ما يقارب 
ومع ذلك، وكما قال معايل . عد ضرورية من أجل إعادة إحياء اخمليموثالث مدارس جديدة، وهي تُ

ناك حاجة لعمل الكثير قبل أن يتمكن هذا اخمليم من العودة لالزدهار كما كان الوزير، فال يزال ه
إنني لعلى ثقة من أن ذلك سيحدث، بفضل الدعم املستمر والسخي جلميع احلاضرين . يف السابق

 .هنا اليوم، ولآلخرين الذين ينبغي أن نضمن أنهم سيسمعون نداءنا
  

صل كل جمتمعات الالجئين يف لبنان والتي تناضل تمتد لت" الستعادة الكرامة"إن دعوة اليوم 
بداية أن أؤكد، مع ذلك، على  ويتوجب عليّ. من أجل التكّيف مع اآلثار الكارثية للفقر واملشقة

 .االحتياجات اخلاصة لنهر البارد ودور شركائنا يف مساعدتنا على اإليفاء بها
  

مهم لتستمر عملياتها يف أي من وتفهّ ىل دعم شركائها إنه وببساطة، حتتاج األونروا إ إالّ
ودّ أن أشيد وبتقدير عميق بدور أويف هذا اخلصوص، . [....]اخمليمات اإلثني عشر يف لبنان 

ففي عواصم الدول املانحة، عملت احلكومة . احلكومة اللبنانية فيما يتعلق بعملنا يف نهر البارد
الواقع، قام اجليش اللبناين واملؤسسات  على كسب التأييد للحصول على الدعم املايل، وعلى أرض

من إزالة  خرى باملشاركة يف اجلهود املبذولة من أجل إيجاد حلول للتحديات الهائلة، بدءاًاألُ
وقد . غير منفجرة وحتى التكيف مع اآلثار التي تّم اكتشافها اًجسامأاألنقاض التي كانت حتتوي 

الفلسطيني قيمة خاصة، ونحن نتطلع الستمراره برئاسة سعادة   كان لتعاون جلنة احلوار اللبناين
 .السفير عبد اجمليد القصير

  
وهي الظروف االقتصادية املتدهورة يف نهر : لكن ما زال القلق يراودنا يف جمال واحد هام

قة دت التدابير املطبألقد . يضاًأنما اقتصاد اخمليم إن نعيد ال األبنية فحسب وأمن اجلوهري . البارد
ىل خنق اقتصاد اخمليم الذي كان مزدهراً فيما مضى، وال تؤدي إعلى الدخول واخلروج من اخمليم 

 وإنني أنتهز هذه املناسبة لكي أحثّ . ىل مضاعفة اعتماد الالجئين على األونرواإ تلك القيود إالّ 
 .السلطات اللبنانية على االستمرار بتخفيف تلك القيود
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أعرب عن امتناين ملمثلي اجلهات املانحة الذين تكبدوا عناء السفر  وأود بصفة خاصة أن[....] 
عمار الرزمتين الثانية إليكونوا بيننا اليوم، والسيما الصندوق السعودي للتنمية الذي قام بتمويل 

والثالثة، إضافة إىل صندوق األوبك للتنمية الدولية وشركة كيان ومؤسسة التعاون والذين موّلوا 
شكرنا اخلاص للواليات املتحدة عرب عن أأن  وأودّ أيضاً . دارس يف جممّع األونروابسخاء ثالث م

ميركية التي قدمت سلسلة من التبرعات الكبيرة بما يف ذلك تلك التي قدمتها الشهر املاضي األ
من أجل إعادة اإلعمار إضافة إىل ] دوالر[ن ييمال 10,5ىل إمليون دوالر والتي تنقسم  13بمبلغ 

ومن األهمية بمكان . من أجل عمليات اإلغاثة لدعم الذين ال يزالون نازحين] دوالر[يون مل 2,5
 أن أكرر امتنان األونروا للدعم املستمر الذي تلقيناه من االحتاد األوروبي الذي تبرع مؤخراً  أيضاً

الجئي فلسطين يف لبنان، هذا  مليون يورو إضافية من أجل التخفيف من معاناة 12بمبلغ 
 .خرى كثيرةأُ ىل مساهمات إضافة باإل

  
مليون دوالر من أجل عمليات  273، تبرّع املانحون بما قيمته 2007يونيو  /ومنذ حزيران

 195بقيمة  كبر، فنحن نواجه عجزاًأىل مبلغ إلكن تبقى احلاجة  ،األونروا املتعلقة بنهر البارد
. 2013مليون دوالر لعمليات اإلغاثة حتى عام  26اإلعمار، وحوايل مليون دوالر من أجل إعادة 

وباملناسبة، فإن أنشطة اإلغاثة ال تزال ضرورية يف الوقت الذي يبقى فيه الجئو نهر البارد 
نهم يعتمدون على مثل هذا النوع من املساعدة يف العديد من جوانب بقائهم على إنازحين، حيث 

 .[....]قيد احلياة 
.....][.. 

  
إن النداء الذي نقوم بإطالقه اليوم يمتد بالتايل ليشمل كافة الالجئين الفلسطينيين األشد 

ن يستقطب التمويل ملشاريع حمددة، ذلك عالوة على املوارد أحاجة يف لبنان، ومن شأنه 
األساسية التي ستستمر األونروا باالحتياج لها من أجل احملافظة على براجمها الرئيسة يف 

مليون دوالر تغطي فترة  147ر بحوايل قدّإن النداء يُ. ت التعليم والصحة واحلد من الفقرجماال
لقد تم احلصول على بعض التعهدات؛ وبالنسبة للسنة . 2016زمنية تمتد خمس سنوات تنتهي عام 

 .مليون دوالر إضافية 26القادمة فنحن ال زلنا بحاجة إىل 
  

هام املنوطة بها وبتقديم املساعدة واحلماية ملا يقارب وستستمر األونروا بالقيام بامل [....]
خمسة ماليين الجئ فلسطيني يف املنطقة إىل أن يتم التوصل حلل عادل ودائم لقضية الالجئين 

 .خرى لألمم املتحدةإضافة إىل القرارات األُ 194لألمم املتحدة رقم  العامةلقرار اجلمعية  استناداً
  

الجئي نهر البارد أنفسهم، والذين يعطي حضورهم هنا اليوم معنى  وأود أن أختم بالتوجّه اىل
لقد أظهرتم الكرامة والقوة عبر السنوات األربع املاضية، وذلك بالرغم من . لهذه املناسبة خاصاً

وإنني على ثقة من أنكم ستستمرون بإظهار هذه . ظروف النزوح التي ال تطاق طوال سنوات طويلة
أننا نعمل على مضاعفة جهودنا يف إجناز عملية إعادة إعمار خميمكم  لماًالصفات االستثنائية، ع

ها بالتوقف إىل أن يتم ؤلن تقوم األونروا وال شركا. وبيوتكم التي فقدتموها قبل أربع سنوات
  .حتقيق هذا الهدف

  .لكم شكراً



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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