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 لألمم المتحدة ن االنسانية والمنسق المقيموللشؤاألمم المتحدة منسق تصريح ل

 عكار في صحفي مؤتمرخالل  روبرت واتكينز

 

 حلبا، شمال لبنان

 

 0200نوفمبر/ تشرين الثاني  02 الثالثاء

 

 مساء الخير، 

 

يسرني جدا ان اعود الى عكار واشكر بلدية حلبا و رئيس البلدية  السيد سعيد الحلبي، 

 الستقبالنا اليوم.

 

مجتمعات  السورية على األزمة تأثير خالد لتفقد وادي منطقة بزيارة قمت الصباح هذا

 في الالجئين لشؤون العليا للمفوضية مركز زرت هناك. كما تعيش مختلفة لبنانية

 النازحين السوريين االف إلى المقدمة اطالعي على اخر المساعدات تم حيث القبيات

 في سوري الجئ 005222  من أكثر اآلن هناك .بالدهم في العنف بسبب لبنان إلى

 أو بطريقة الذين، اللبنانيين من اآلالف أيضا هناك ولكن المساعدة، يتلقون لبنان

 .المساعدةبحاجة الى  باألزمة وهم ايضا تأثروا بأخرى،

 

 في لبنانية تستمر عائالت التي والضيافة بالكرم اعبر عن مدى اعجابي أن لي اسمحوا

 األزمة السورية. على اندالع من شهرا عشرين بعد السوريين، لالجئين بتقديمها عكار

 وتدعم اللبنانية تستضيف العائالت  تزال ال تواجههم، التي الكثيرة التحديات من الرغم

 .الالجئين السكان السوريين من المائة في ثالثين حوالي

 

 األمم مع بالتنسيق اللبنانية األعباء، تعمل السلطات هذه بعض لتخفيف محاولة وفي

 تلك على مساعدة والدولية، المحلية الحكومية غير المنظمات من وغيرها المتحدة

 لتعزيز األجل طويل هدف مع أيضا ولكن الفورية، احتياجاتهم لتلبية اللبنانية األسر

 .المنطقة في التنمية

 

المفوضية  بها تضطلع التي السريع األثر ذات المشاريع إلى باإلضافة الصدد، هذا في

 برنامج قبل من تخصيصهم تم دوالر قد مليون ربع من أكثر العليا لشؤون الالجئين،

 المجتمعات مع بالتنسيق تحديدهم مشروع  انمائي تم  01لتنفيذ  اإلنمائي المتحدة األمم
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 لعكار، األولوية ذات االحتياجات معالجة إلى تهدف المشاريع والسلطات المحلية. هذه

 التعليمي، القطاع وتعزيز التحتية، والبنية الزراعي القطاع تأهيل إعادة ذلك في بما

 كل فيها يوجد التي المناطق أو المدارس في وخاصة السلمي، التعايش ثقافة وتعزيز

 .معا يعيشون وسوريين لبنانيين

  

 أماكن النازحين من هم النزاع في سوريا من المتضررين اللبنانيين من أخرى مجموعة

 واستمعت الصباح هذا خالد وادي في األسر هذه بعض زرت سوريا. لقد في إقامتهم

 مع بالتنسيق وذلك العالمي، األغذية وبرنامج للهجرة الدولية المنظمة. همومهم الى

 .احتياجاتهم بعض معالجة تحاول اللبنانية، السلطات

 

 داخل الحدودية المناطق في منازلها مغادرة إلى اضطرت عائالت لبنانية أيضا هناك 

الحدود.  على باألمن المتصلة الحوادث من وغيرها الحدود عبر القصف بسبب لبنان

 .حقولهم رعاية يعودوا قادرين على لم الذين المزارعين وخاصة حياتهم، تعطلت

  

 واالقتصادية والسياسية بعض االطراف األمنية مع التقيت حيث طرابلس في كنت أمس

لمناقشة االثر  فرصة . كانتبما فيهم رئيس غرفة الصناعة والتجارة ومؤسسة الصفدي

 األفكار لتبادل وكذلك اليها، لجأوا الذين وعلى االنساني لالزمة السورية على المدينة

 .المتحدة األمم قبل من أكثر عمله يمكن ما حول

 

 لتلبية عكار في المحلية والمجتمعات اللبنانية السلطات وجهود بالتزام أرحب إنني

 .المحليين والسكان الالجئين  المتزايدة االحتياجات

 

 وصول خالل احتمال وفي ظل الشتاء، فصل بداية في أننا ذلك، مع الواضح، من

 صحة لضمان بسرعة معا نعمل المهم أن فمن من الالجئين، المقبلة عدد اكبر األشهر

 .اللبنانيين المحليين والسكان الالجئين كل وسالمة

 

*** 

  


