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بيان صحفي
المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالملي يزور عكار
الثالثاء  17نيسان/ابريل  -- 2012قام المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان السيد ديريك بالملي بزيارة منطقة عكار
اليوم.
التقى السيد بالملي خالل الزيارة بعدد من النازحين السوريين الذين لجؤوا الى شمال لبنان وببعض موظفي األمم المتحدة الذين
يعملوا فيھا .كما اجتمع برؤساء بلديات ومخاتير وادي خالد ومشتا حمود ومشتا حسان الذين تحدثوا عن الوضع في ھذه
المنطقة.
اجتمع السيد بالملي الحقا ايضا بنواب منطقة عكار والتقى بممثلين من الجيش اللبناني.
يلي النص الكامل لتصريح السيد بالملي خالل زيارته منطقة عكار اليوم:
"انا مسرور جدا لوجودي في عكار اليوم في أول زيارة أقوم بھا الى شمال لبنان .ھدف زيارتي ھو االطالع على األوضاع
ھنا.
لقد عقدت االن اجتماعا جيدا جدا مع رؤساء البلديات ومخاتير وادي خالد ومشتا حمود ومشتا حسان ،الذين تكرموا باطالعي
عن المنطقة والمشاكل التي تواجھھا في الوقت الحاضر.
لقد اثارت األزمة في سوريا العديد من الھموم في لبنان .وانما تأثير ھذه االزمة لعله األكبر ھنا في شمال لبنان ،نظرا للقرب
من الحدود السورية ونزوح مواطنين سوريين لجؤوا الى لبنان بسبب العنف في بالدھم .وفي االسبوع الماضي ،صدمنا جميعا
خبر مقتل مصور قناة الجديد ،السيد علي شعبان ،قرب الحدود.
التقيت في وقت سابق اليوم مع بعض النازحين السوريين .كانت فرصة لالستماع اليھم مباشرة يتحدثون عن الصعوبات العديدة
التي ال يزالوا يواجھونھا ،بعد أكثر من سنة على اندالع األزمة في بالدھم .بحسب المفوضية العليا للالجئين وبحسب السلطات
اللبنانية ،يوجد حوالي  9600نازح سوري مسجل في شمال لبنان ،كثير منھم في عكار ،للحصول على مساعدات .ويحصل
عدد اصغر من النازحين على مساعدات في مناطق لبنانية أخرى ،خاصة في البقاع.
جميعنا نأمل أن تثمر الجھود السياسية المبذولة من أجل ايجاد حل ألزمة سوريا ،و أن يتمكن النازحين من العودة الى منازلھم
قريبا .ولكن في ھذه االثناء ،مساعدتھم في تلبية حاجاتھم ھو واجب انساني وان لبنان يقوم بتلبية ھذا الواجب بشكل مثير

لالعجاب .ھناك تعاون وثيق ومستمر بين االمم المتحدة والسلطات اللبنانية في ھذا الشأن .الحكومة اللبنانية ،وبشكل خاص
الھيئة العليا لالغاثة ،تقوم بعمل جيد جدا .واألمم المتحدة ملتزمة االستمرار بتقديم المساعدات الالزمة.
تأثرت بصورة خاصة بما رأيت وسمعت عن كرم ولطف العائالت اللبنانية تجاه النازحين في أوقات حاجتھم ،بالرغم من
الضيق الذي يواجھونه أنفسھم .ان بعض منظمات األمم المتحدة – برنامج األمم المتحدة للتنمية  ،اليونسف و المفوضية العليا
للالجئين باالضافة الى العديد من المنظمات غير الحكومية – موجودين في منطقة عكار .سوف نناقش مع السلطات اللبنانية
ومع منظمات مانحة أخرى ،ما يمكن القيام به اكثر من ذلك لمساعدتھم.
شكرا جزيال.
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