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  المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالملي يزور طرابلس ومخيم نھر البارد 
  

 بالملي ديريك لبنان السيد  في المتحدة لألمم الخاص المنسق اليوم رزا -- 2012أبريل /نيسان 24الثالثاء 
 فيھا ناقش السياسيين القادة مع اجتماعات المدينة في عقد وقد .ھناك له رسمية زيارة أول في طرابلس مدينة

 لكما الشيخ والشمال طرابلس بمفتي اجتمع وكذلك طرابلس، في واالقتصادية واالجتماعية السياسية األوضاع
   .الشّعار

  
ً المخيم الفلسطيني في نھر البارد، يرافقه عدد من موظفي وكالة   األمموكان السيد بالملي قد زار صباحا

حيث اّطلع على أوضاع المخيم ) األونروا( األدنىفي الشرق  الفلسطينيينالمتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
  . عامًة وعلى التقدم المحرز في عملية إعادة إعماره

   
   :اليوم طرابلس مدينةيلي النص الكامل لتصريح السيد بالملي خالل زيارته فيما 

  
ً  للتو عقدت ولقد .للمدينة بھا أقوم رسمية زيارة أول في اليوم طرابلس في وجودي كثيراً  يسرني"  اجتماعا

التحديات التي و ينةتاريخ المد على باطالعي تكّرم الذي الشّعار، مالك الشيخ والشمال طرابلس مفتي مع ممتازاً 
 ً   .تواجھھا حاليا

 
ً  دوراً  تؤدي فإنھا لبنان، في مدينة أكبر ثاني ھي طرابلس وألن  ومن .عديدة صعد وعلى البلد، ھذا في ھاما

 لھذه واالقتصادية واالجتماعية السياسية للسمات فھمي لتعزيز فرصة اليوم لي تتاح أن سروري دواعي
 .المدينة

  
 واألمني السياسي الوضع لمناقشة السياسيين الممثلين من بعدد ألتقي سوف الشّعار، المفتي مع اجتماعي وعقب
ً  األوسع واإلقليمية المحلية التطورات وتأثير طرابلس، في   .المدينة على نطاقا
  
 أرحب وإنني سمرا، أبي منطقة في أبريل/نيسان 22 األحد يوم وقع الذي الحادث جراء من بالغ قلق انتابني لقد

أنه من المھم إجراء تحقيق  واضح .بسرعة الھدوء استعادة في األمنية واألجھزة المحليين السياسيين بدور
  .من األھمية أن كل األطراف المعنية تفعل ما في وسعھا للحفاظ على االستقرار واألمن ھنا .الحادث كامل في

 



ونشاطات ھنا وفي أمكنة  مكاتب اإلنمائية لمتحدةا األمم لدى وكاالت أن إال اليوم، ھنا لي زيارة أول أنھا ورغم
 ورفاه تنمية يخدم أن نأمل الذي التعاون، ھذا تعزيز زيادة على األمم المتحدة وتحرص .أخرى في الشمال

  .المدينة مواطني
 

 كان .األونروا من زمالئنا بعض مع الفلسطيني البارد نھر مخيم بتفقد النھار ھذا من سابق وقت في قمت ولقد
 ال ولكنھا وساق قدم على المستمرة اإلعمار إعادة عملية في المحرز التقدم بحث ھو للزيارة الرئيسي الھدف
 فيه األوضاع على أطلعوني والذين المخيم في الشعبية اللجان بممثلي التقيت كما .وقت إلى تحتاج تزال

 أجل من الدوليين والمانحين اللبنانية تالسلطا مع األونروا وتعمل .يواجھونھا سكانه يزال ال التي والمشكالت
 .ممكن وقت أقرب في ديارھم إلى لالجئين سلسة عودة وضمان اإلعمار إعادة عملية تسريع

 
  ."لكم شكراً 
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