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رئيس مجلس بعد لقائه ديريك بالملي لمنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان تصريح ل

 الوزراء نجيب ميقاتي

، لبنانبيروت  

 0420 سبتمبر /ايلول 40 ،ثالثاءلا

 

لقد كنت خارج . لقاء جيداً ومفصالً مع رئيس الحكومة حول الوضع في لبنان والتطورات األخيرةلقد كان 

القانون في لبنان خاصة االمن وسيادة لبنان لفترة قصيرة ولكن أنا أعي تماماً التحديات التي واجهها مؤخراً 

ختطاف في لبنان وعمليات االقتتال في طرابلس الذي أدى الى خسائر كبيرة في األرواح وعمليات اال

وفي هذا االطار، اسمحوا لي أن أعبر عن أملي باالفراج عن كل . الخطف السابقة التي حدثت في سوريا

 . ان بقاء هؤالء األشخاص محتجزين هو وضع غير مقبول. المختطفين بدون أي تأخير

 

ذه التحديات من جانب كل من لقد أطلعني رئيس الحكومة على الخطوات التي قامت بها الحكومة لمواجهة ه

السلطات األمنية والحكومة نفسها، بما فيه تحميل المسؤولية للمتورطين في هذه األعمال ونحن نرحب بشدة 

 . في هذا االطاربكل ما تقوم به السلطات 

 

 .وداستمرارالقصف والخروقات على الحد تجاهكما بحثنا الوضع على الحدود وعبرت مجدداً عن قلقنا 

 

تطرقت المحادثات الى ما تقوم به االمم المتحدة في مواجهة التحديات اآلنية خصوصاً في ما يتعلق  

التعاون بين األمم المتحدة والسلطات  وتعزيزنحن نتطلع الى مواصلة . بالنازحين السوريين الى لبنان

 . اللبنانية لتلبية احتياجاتهم في الفترة المقبلة

 

في هذا االطار تبني مجلس االمن الدولي  أذكرفي منطقة عمل اليونيفيل وأريد أن أخيراً بحثنا الوضع 

تمديد دعمنا للتعاون القائم بين  آب الماضي القاضي بتمديد مهمة اليونيفيل وبالتالي 02في  0400القرار 

ن هذا القرار هو من المفيد أن نضيف أ. في الجنوب اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات

 اشارة اضافية، في حال الحاجة لذلك، على اجماع مجلس االمن والمجموعة الدولية على الدعم القوي للبنان

 . في هذا الوقت

 

ان الحكومة اللبنانية شكت بأنها ال تستطيع تقديم المزيد للنازحين السوريين وهناك عدد من  :سئل

هل هناك مشروع لتفعيل هذا الدعم في ما يخص  .المسؤولين في االمم المتحدة زاروا لبنان لهذه الغاية

 مسألة النازحين السوريين؟ 

 



أعتقد انكم ستسمعون في األيام المقبلة المزيد عن االتصاالت بين االمم  :ديريك بالملي لمنسق الخاصا

نسمع نداًء اضافياً من االمم أضف الى ذلك، أتوقع أن . في هذا الخصوص المتحدة والحكومة اللبنانية

حمل ثقيل  انهالنازحين الى لبنان ألن أعدادهم ازدادت ونعي  اعانةي المتحدة للجهات المانحة للمساعدة ف

 . ونحن نرحب بكل ما قامت به الحكومة اللبنانية حتى اآلن لجهة العناية باألشقاء السوريين

 

 هل هناك من نية لنشر قوات اليونيفيل على الحدود مع سوريا؟ :سئل

 

نا تجاه ما يحدث على الحدود لكن اهتمامنا منصب بشكل لقد عبرت عن قلق: بالملي ديريك الخاص المنسق

 -نحن والمانحون نبحث منذ سنوات . أساسي على ما يمكننا القيام به لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية

ما يمكننا القيام به لمساعدة السلطات األمنية في لبنان لضبط  -وبشكل طارئ اليوم أكثر مما كان االمر عليه

 . يجب أن يتم ضبطهاالحدود كما 
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