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األمم المتحدة  لبنان ديريك بالملي اليوم أن  دة في ألمم المتحالمنسق الخاص ل أعلن

األزمة في عيات لمساعدة لبنان في مواجهة تدا بوسعهابالقيام بكل ما  ستستمر

ية إضافية لمعالجة أزمة النازحين مساعدات دول الى السعيسوريا بما في ذلك 

يد بالملي خالل وجاء تصريح السللقوات المسلحة اللبنانية. مساعدات السوريين و

إلتقى و السوريين هناك لنازحيناأوضاع  عاينحيث  البقاع فيجولة قام بها اليوم 

 عنممثلين  مع إلتقى ذلك، التي تستضيفهم. وبعد المحليةجتمعات مبممثلين عن ال

 األوضاع عند حدود لبنان الشرقية. الع على إلط  لالجيش اللبناني 

 

له زمالء  م، قد  هناكوزحلة. منطقة ج المنسق الخاص على وفي بداية جولته، عر  

 أنشطةحول كل وضية السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة إحاطة من المف

 وشركاء محلييننانية م المتحدة والسلطات اللببالتعاون بين األم تقدمالتي اإلغاثة 

ألف نازح من سوريا  044 حواليلتلبية حاجات ودوليين في العمل اإلنساني 

 اجات المجتمعاتوح في كل أنحاء البقاعمسجلين عند المفوضية السامية لالجئين 

 المستضيفة لهم.  المحلية

 

في  المفوضية السامية لالجئين ، برفقة ممثلةمجدل عنجرفي  وزار السيد بالملي

مركز خدمات عائالت من النازحين السوريين في  نينات كيلي،السيدة  لبنان

وإستمع الى هموهم وآمالهم . INTERSOS المنظمة اإليطالية تديره إجتماعية

حيث  المرجمنطقة  بعد ذلك زاروح الظروف بذلك. نودة الى بالدهم متى تسبالع

بمساعدة المجتمع نمائي الجئين وبرنامج األمم المتحدة اإلالمفوضية السامية ل قامت

لسوق المحلي اتنمية بتعنى ع المستضيف والالجئين من خالل مشاري المحلي

 وقال بالملي: "إن العبء ضخم .للمكتبة العامةوباإلضافة  إدارة النفايات الصلبةو

من النساء هم على اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء ومعظم النازحين 

ن يالنازح :اإلثنين معاً يومياً يواجهها الصعوبات التي ولقد رأيت اليوم واألطفال. 

من  ذين يعانونالواللبنانيين  أي شيء دونبصل عدد كبير منهم الى لبنان و نالذي

ما فيالكثير  أنجزلقد ." وأضاف: "لكن األمل لم يفقد. أجل تلبية أبسط االحتياجات

 وسنشجع الماضية والنصفسنوات الثالث خالل  الملحةمساعدات البتقديم يتعلق 



ار في مشاركة األعباء إلستمرالمقبل على افي برلين األسبوع  المجتمع الدولي

 "بسخاء أكثر.

 

محافظ الب بزيارة بعلبك حيث إلتقيا والسيدة كيلي قام المنسق الخاص ،بعد ذلكو

وفي تصريح  .ممثلين عن إتحاد بلديات بعلبكب والحقاً التقيا السيد بشير خضر

سلط السيد بالملي الضوء على عمل وكاالت األمم  ،االجتماعلإلعالم عقب 

 المتحدة بالتعاون مع البلديات وخططهم للبناء على ذلك. 

 

س بعلبك. ين عن الجيش اللبناني في منطقة رابممثلوأخيراً، التقى المنسق الخاص 

وخاصةً عقب التطورات الوضع عند حدود لبنان الشرقية رك ز البحث على تو

وأشاد السيد  التحديات األمنية التي تواجه المنطقة. أبرز األخيرة في عرسال و

بيل المحافظة على أمن وإستقرار بالملي بجهود وتضحيات الجيش اللبناني في س

لبنانية. المناطق عدد من اللبنان وإستنكر بشدة اإلعتداءات األخيرة على الجيش في 

لحة سللقوات المبتشجيع دعم دولي إضافي  إلستمرارااألمم المتحدة  إلتزاموكرر 

 في المرحلة القادمة.اللبنانية 
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