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كلمة المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالملي بعد لقائه وزير
الخارجية عدنان منصور
بيروت ،لبنان
الخميس  08اذار/مارس 2012
لقد عقدت اجتماعا جيدا مع معالي وزير الخارجية عدنان منصور .وسأسافربعد يومين او
ثالثة الى نيويورك حيث سيجتمع مجلس االمن الدولي لمناقشة تقرير االمين العام لالمم
المتحدة بخصوص تنفيذ القرار  1701والذي كان من مواضيع البحث مع الوزير منصور،
الذي سيغادر بدوره الى القاھرة لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية ھناك .
وطبعا تحدثنا عن االزمة في سوريا واثارھا ،واھمية مھمة مبعوث االمم المتحدة وجامعة
الدول العربية كوفي انان وكلنا نتمى لھذه المھمة التوفيق ،وھذا مھم جدا بالنسبة للمنطقة
ككل.
بالمناسبة ،اليوم يصادف " اليوم العالمي للمرأة" .واود ان اغتنم ھذه الفرصة لكي اعرب
عن احترامنا النجازات المرأة ھنا في لبنان في مجاالت الثقافة واالعمال وسواھا ،اال انني
الحظت في كل اجتماعات التعارف التي عقدتھا منذ حضوري الى لبنان من شھر واحد انني
لم التق باي مسؤولة او وزيرة او زعيمة – امرأة .وفي ھذا االطار ،تحدثنا مع معالي الوزير
منصور قليال عن التحضيرات النتخابات عام  2013ألن االمم المتحدة تقوم عادة بدور فني
–تقني في مساعدة السلطات اللبنانية بالتحضير لالنتخابات .ونتمى ان نرى مشاركة اقوى
وتمثيل اكبر للمرأة في المجال السياسي في المستقبل نتيجة لھذه االنتخابات ان شاء ﷲ ،وھذا
موضوع ينبغي ان يخصنا جميعا في ھذا اليوم.
س :متى سيعقد مجلس االمن جلسته لمناقشة التقريرحول القرار  1701؟
المنسق الخاص ديريك بالملي :ان شاء ﷲ ،انه حتى االن من المقرر في يوم  21من الشھر
الجاري.
س :ما رأيكم في االجتماع الذي شيضم روسيا مع وزرائ خارجية الدول العربية في اطار
اجتماع الجامعة في القاھرة؟
المنسق الخاص ديريك بالملي :انه مھم جدا ،ان االنشقاقات في المجتمع الدولي ال تساعد في
حل االزمات عموما ،وخاصة في ھذه االزمة الكبيرة .الحوار مھم جدا  ،وھذا الحوار من
اھم الحوارات الممكن ان تقوم في ھذا الوقت.
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