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تصريح للمنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالملي بعد لقائه رئيس
مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
بيروت ،لبنان
االثنين  8تشرين االول/اكتوبر 2102
عقدت االن لقاءا" جيدا" مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي .تبادلنا اآلراء
حول التطورات االخيرة في لبنان وفي المنطقة.
تناول البحث محورين فيهما شراكة وثيقة بين االمم المتحدة والحكومة الللبنانية.
المحور االول يتعلق باالمن .اطلعني رئيس مجلس الوزراء على خطة الحكومة
الجديدة لدعم الجيش والتي نرحب بها .من ناحيتي ،قلت للرئيس ميقاتي ان التقرير
القادم لالمين العام حول تطبيق القرار  0010سوف يصدر في نهاية هذا الشهر.
رحبنا نحن االثنين بالهدوء المستمر على الخط االزرق والذي يجب أن يستمر
لمصلحة الجميع.
تطرقنا ايضا الى محور ثان من التعاون الذي يتعلق بالدعم للنازحين السوريين في
لبنان .ان التنسيق بين الحكومة واالمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في
تلبية احتياجات النازحين هو االن تنسيق وثيق .ولكن عدد النازحين يزداد والشتاء
على االبواب ولذلك تزداد االحتياجات .بناء على ذلك ،تعمل الحكومة على
مراجعة خططها وترتيباتها ،ونحن نرحب بذلك .من جهتها اطلقت االمم المتحدة
مؤخرا" نداءا" جديدا للجهات المانحة لمزيد من المساعدات المالية لتلبية
االحتياجات المتزايدة للنازحين والعائالت اللبنانية التي تستضيفهم.
نحن قلقون جدا" من مدى العنف حاليا" في سوريا .بالنسبة لتأثير االزمة هنا
على لبنان ،يقوم لبنان كما قلت باحترام جميع التزاماته االنسانية باتجاه النازحين
ونال تقدير كبير لذلك .لقد كانت االمم المتحدة واضحة في ادانتها الخروقات
المتكررة على حدود لبنان .كما عبرنا بوضوح عن دعمنا لجهود كل من رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجميع القادة اللبنانيين البعاد لبنان عن اسوأ
تأثيرات االزمة السورية على لبنان .وعلى خلفية االحداث االخيرة اود مرة اخرى
ان الفت النظر الى اهمية قيام كل المعنيين في اعطاء االولية القصوى للمحافظة
على سالمة لبنان في هذه الظروف الصعبة.

سؤال :سيد بالملي ،هل انت واثق ان الحكومة اللبنانية ستتمكن من اجراء
االنتخابات في المرحلة المقبلة في ضوء ما يجري في المنطقة؟
المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالملي  :نحن نتابع المباحثات
التي تجري في مجلس النواب و من المهم جدا ان تتم االنتخابات في موعدها.
لبنان دولة ديموقراطية عريقة ونحن حاليا في زمن انتشار الديموقراطية في العالم
العربي ومهم ان يكون لبنان مثل اعلى في ذلك .انا واثق ان االنتخابات ستتم في
موعدها.
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