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  كلمة السفيرة أنجلينا أيخھورست

  رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

 حفل وضع حجر األساس

الممول من االتحاد األوروبي" ر البارد البقعة المتاخمة لنھجرين فيإعادة إعمار منطقة المھ"مشروع   

2012 تشرين الثاني 7األربعاء   

*************** 
 

            للمطابقة عند اإللقاء

 

  أصحاب السعادة، 
 حضرة السيدات والسادة، 

 
س لمشروع إعادة إعمار منطقة الحاضرين ھنا اليوم في حفل وضع حجر األساّأود أن أرحب بجميع المشاركين 

 ينتابني اليوم بانضمامي  بالمرارةًا ممزوجً جميالًاشعورنھر البارد، مع العلم بأن البقعة المتاخمة لجرين في المھ
 . فال بھذه المناسبةإليكم لالحت

  
  . ّيوفر االتحاد األوروبي منذ أعوام عدة الدعم لالجئين الفلسطينيين في لبنان

  
ان طجتماعية واالقتصادية األساسية ھما شروإننا نؤمن بأن تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الحقوق اال

  . لالجئين للعيش بكرامةأساسيان
  
ظروف المعيشية المادية في المخيمات وعلى أن نوفر لألطفال نركز دعمنا على أن نحسن الفي لبنان، و

 .   أفضلوالشباب، أي ألكثر من نصف الفلسطينيين في لبنان، فرص تعليم
  

، خصص االتحاد 2007في الواقع، بعد الدمار الكامل الذي لحق بمخيم نھر البارد والمناطق المحيطة به في عام 
عم إعادة اإلعمار وتوفير مساعدة إغاثة للسكان الفلسطينيين  مليون يورو لد44األوروبي حتى اليوم 

 .المتضررين
  

فلھذه المنطقة وحدھا، بلغت . جرينھمتنا في إعادة إعمار منطقة المھومن األمثلة الملموسة على عملنا ھذا مسا
ب أن تبدأ قبل ويطلق ھذا الحفل أعمال إعادة اإلعمار التي كان يج.  مليون يورو3.5مساھمة االتحاد األوروبي 

ُجرين الذين ھجروا في  من السكان السابقين لمنطقة المھ عائلة فلسطينية111عامين وأن توفر مساكن مالئمة لـ
  . 2007عام 

  
 أكثر التحديات التي اعترضت ھاأطالتلقد كانت وضعية التھجير التي تعيشھا ھذه العائالت طويلة ومؤلمة وقد 

 . مرحلة اإلعداد إلعادة اإلعمار
وكان علينا مع شركائنا، .  مع تصميم أعمال البناء وإعدادھا2009في شھر آب في الواقع، بدأت أنشطة البرنامج 
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نيل الموافقة على المخطط التوجيھي عديد من العقبات اإلدارية لتجاوز الالجئين النرويجي واألونروا، مجلس ال
 األساسي، بما  العديد من التعديالت على البرنامجلوفي ھذه العملية، تم إدخا.  البناء ذات الصلةأذونوإصدار 

 . في ذلك توفير أموال إضافية وتمديد فترة التنفيذ وإعادة إطالق المناقصات الخاصة باألعمال
  

واألھم ھو أننا . ً أعمال إعادة اإلعمار على وشك االنطالق أخيراألنارتياح كبير ل باطبيعة الحنشعر بلذلك 
 . الالجئينعائالتمن المعاناة غير الضرورية لملة في الوقت المحدد لتجنب المزيد نأمل في أن نراھا مكت

  
ًع الالجئين الفلسطينيين في لبنان غير سھلة، ومن مسؤوليتنا جميعا أن نضمن مساھمة تحسين ظروفھم اوضأّإن 

 . المعيشية في التخفيف من االضطرابات واإلحباط
  

لمحيطة على ضمان شعور الالجئين الفلسطينيين والسيما جيل الشباب ويتوقف استقرار المخيمات والمناطق ا
 .منھم باألمل في المستقبل، وھو أمر يتأتى بجزء منه من العيش في بيئة سليمة وصحية ومحترمة

  
 العمل بالطريقة التي عملنا بھا في الماضي مع جميع األطراف المعنية، ليس فقط في تحسين البيئة وسوف نتابع

ًالتي يعيش فيھا الالجئون الفلسطينيون، بل أيضا لدعم إطار سياسة يمكن أن يحقق فيه حوار بناء بين المادية 
 . الشعب اللبناني والالجئين الفلسطينيين المزيد من المنافع المشتركة

  
أجھزتھا ، السيما لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية، واألونروا وّفي النھاية، أود أن أشكر السلطات اللبنانية

ً صوصابرنامج، وخالنا في  والمجتمع الفلسطيني وشركائ،القانونية، والدول األعضاء في االتحاد األوروبي
  .  على التزامھم المستمرمجلس الالجئين النرويجي،

  
  . ًشكرا


