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ر يذكّ الفلسطيني واألونروا  -  بيان مشترك صادر عن جلنة احلوار اللبناين

  ةال تزال مستمر خميم نهر البارد بأن حمنة
  

 .2016/  10/  5بيروت، 

  

ن األمم املتحدة واجملتمع اجتمع اليوم رئيس احلكومة اللبنانية وممثلون ع

ملشردين من خميم نهر البارد ما زالت حمنة الجئي فلسطين ا الدويل لتذكير العامل بأن

  .بعد مرور عشر سنوات على تدميره مستمرة

من مشروع إعادة إعمار هذا اخمليم % 50حتى تاريخه، تمّ استكمال حوايل 

ع أن ا على التمويل احلايل، من املتوقوإذا ما اعتمدن. بفضل هبات سخية ومتنوعة

البيوت املعاد  إىل) السكان من% 54أو  ،شخصاً 11,062أي (عائلة  2670تعود 

بيق جهود إضافية لتط إىلولكن ما زلنا بحاجة . 2017بناؤها بحلول منتصف عام 

 .د بها اجملتمع الدويلهّااللتزامات األساسية التي تع

) أي حوايل نصف السكان النازحين(عائلة  2264يف الوقت نفسه، ما زالت 

منها يعيش يف ظروف مأساوية يف ظل  يراًكب عدداً اً أنعلم ،تنتظر إعادة بناء بيوتها

م الستكمال عملية إعادة الزاليقين بسبب النقص يف التمويل اله عدم مستقبل يلفّ

 .اإلعمار
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دوا وتعهّ ،بهذا الشأن اًناقش اجملتمعون كيفية املضي قدم وخالل االجتماع،

اهمات سوبفضل امل. مليون دوالر أميركي 36.1وقدره جمتمعين بتقديم مبلغ إضايف 

) مليون يورو 12(حتاد األوروبي واال) مليون يورو 15(املقدمة من أملانيا  السخية

وسيتّم  ،اخمليم إىلعائالت من العودة  904ن ، ستتمك)مليون يورو 1,25(يطاليا إو

 .جتارياً  حمالً 189بناء 

يف . إىل بيوتهمدوا من العودة ن تشرممّ% 72نتيجة ملساهمات اليوم، سيتمكن 

اإلطار، تسعى األونروا مع احلكومة اللبنانية واجلهات املانحة للتأكيد على إعادة هذا 

  .عمار خميم نهر البارد بشكل كاملإ

وتسمح  ،تساهم إعادة إعمار اخمليم يف احلفاظ على األمن واالستقرار يف لبنان

  .لسكان اخمليم بإعادة بناء اقتصادهم وحياتهم االجتماعية

ى مشروع ألهمية موضوع خميم نهر البارد، سلّطت احلكومة الضوء عل اًونظر

خالل مؤتمر  ريع البنى التحتية الثالثة األهممن مشا اًإعادة إعماره بصفته واحد

 .قد يف لندن يف وقت سابق من هذا العامالذي عُ ةسوري

جانب ذلك، زار أمين عام األمم املتحدة السيد بان كي مون خميم نهر  إىل

االستمرار يف دعمه  إىلودعا اجملتمع الدويل  ،2016مارس / آذار 25ارد يف الب

د رئيس جملس الوزراء هذا وأك. شروع يف صلب األولوياتلوضع استكمال هذا امل

  .على هذه األولوية يف نيويورك راًاللبناين مؤخ
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إعادة اإلعمار ال  سانية حتمل رسالة قوية مفادها أنإن شاهدنا اليوم قصصاً

جمتمع  إىلإعادة اللحمة  إىلبل تتخطاها  ،تصر على البيوت والبنى التحتية فحسبتق

هي قصص . اًجمتمع ما زال يعاين للنهوض جمدد، 2007تشتت بسبب أحداث عام 

  .تعكس حمنة الجئي فلسطين يف املنطقة برمّتها

اء ال بد من البن اً ي تمّ التعهد بها اليوم تشكل دفعاملساهمات الت يف أن ال شك

ن حن نوشك على عزل مَفن وإالّ ،عليه الستكمال مشروع إعادة إعمار خميم نهر البارد

 .حين وتركهم أسرى اليأس واإلحباطزى من الناتبقّ

ن ييمال 105,9ة األخيرة جلمع مبلغ جملتمع الدويل على االلتزام للمرا اًنحثّ إذ

 .ى من هذا املشروعدوالر الستكمال ما تبقّ 

  


