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 على منطقةنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان السيد ديريك بالملي الم اليوم جال

وأوضاع النازحين  ةسوريال-الوضع على الحدود اللبنانية وقام بتفقد البقاع

أن " علما. نازح 00111 أكثر منالذين بلغ عددهم و السوريين في هذه المنطقة

 لي إلى هذه المنطقةمالم بها السيد بهي زيارة العمل األولى التي يقو زيارةهذه ال

 .شرق لبنان من

 

بعلبك منطقة مع نواب ومسؤولين محليين من بالملي إلتقى السيد خالل جولته، 

إجتمع مع ممثلين عن الجيش اللبناني والقوى األمنية و كما. ومن البقاع الغربي

بما  السورية –ضبط الحدود اللبنانية لالتي اتخذت االجراءت ب "احاطوه علماالذين 

ه بااصطحقاموا بو السالح ضبط على صعيد "االنجازات التي تمت مؤخرافيها 

 لمستهبما  أعجبتلقد ": بالمليقال السيد . في جولة ميدانية على المنطقة الحدودية

 اقلقما زلت المناطق الحدودية ولكنني  فيالقوات اللبنانية المسلحة  من عزم لدى

: وأضاف ".كانت مصدرمن أي  ،قاتوالخروعبر الحدود تأثير اإلشتباكات  من

رحب بخطط و ".أهمية إحترام الحدود اللبنانية باستمرارتؤكد  ان األمم المتحدة"

أن األمم المتحدة الى الحكومة لتعزيز امكانات القوات المسلحة اللبنانية وأشار 

 .ضبط الحدود تحسين للمساعدة في تواصل العمل مع المانحين الدوليين

 

 علىممثلون محليون  اطلعه حيث على بلدة عرسال الحدودية بالملي جال السيدو

في تلبية وضوء عدم اإلستقرار على الحدود ي الصعوبات التي يواجهونها ف

كرم إن . "العائدين الى لبنانواللبنانيين  الف من النازحين السوريينحاجات اال

العصيبة الل هذه الفترة خواهالي بلدات اخرى حسن ضيافة أهالي عرسال و

 اعية التيات اإلقتصادية واإلجتمنظراً إلى الصعوب حقاً يستحق اإلشادةو إستثنائي

 . بالمليقال السيد " ونا،واجهي

 



العليا  األمم المتحدة مفوضيةبحضور ممثلين عن  ،كما إلتقى المنسق الخاص

في عرسال  ومركز للمرأة بعض النازحين السوريين في مأوى جماعي ،لالجئين

لي إلى الدعم مالسيد بال راشا. الصعبة نزوحهمظروف والى  مخاوفهم إلى وإستمع

الذي تقدمه المفوضية العليا لالجئين وسائر المنظمات  في المجال االنساني الفعال

مزيد من الى الحاجة الملحة  تأكد بعد جولته اليوم من قال أنه  هالغير حكومية ولكن

ن النازحين والسكان المحليين الذين يمدون الدعم لتلبية الحاجات اإلنسانية لكل م

 اليوم النداء الثالث للتمويل لهذا العام الذي أطلقته التي عبر عنها، ولهم يد العون

 .من جنيف العليا لالجئين األمم المتحدة مفوضية
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