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 لتبددادل فرصدد  كاندد . ميقددا   نجيدد  الددوارا  مجلددس رئدديس دولدد   مدد  جيدد ا لقددا  االن عقدد  

  .لبنان على السوري  االام  بتأثير المتعلق   لك سيما وال األخيرة، التطورا  حول األفكار

 

 السددوريي  الالجئددي  أعدد اد فدد  الكبيددر ر فددا واإل السددوريي ، النددااحي  موضددو  البحدد   ندداول

 علددى الضددو   سددلي  مدد  بدد  ال. الماضدد  األسددبو  خددالل لبنددان إلددى فددروا الددني  والفلسددطينيي 

 اإلنسددان  وااللتددما  مندداال، ،  ددر  علددى النددا  هددءال  أجبددر  التدد  الصددعب  الظددرو : امددري 

 مجد دا نقلد  الصد د، هدنا وفد . ديداره  إلدى العدودة مد  يتمكندواحتدى  لمسداع  ،  جميعندا علينا

 والشددع  اللبنانيدد  الحكومدد  ضددياف  لكددر  العميدد  المتحدد ة األمدد   قدد ير الددوارا  مجلددس سلددرئي

 .الماضي  العشري  األش،ر خالل لالجئي  اللبنان 

 

 يدتمك  ان قبدل يدمداد أن حتمدلالم مد  والدن  لبندان، على ج ا كبيرا عبئا يمثل هنا أن نف،  نح 

 العليددا المفوضدي  - المعنيد  المتحدد ة األمد  وكداال  ان. ديدداره  إلدى العدودة مدد  الندااحي  هدءال 

 (UNICEF) واليونيسدي  (WFP)العدالم  األغنيد  برندام  ايضا ولك  (UNHCR)لالجئي 

 كث  ع  العمل ملتمم   ،(UNRWA) واألونروا (UNDP)  اإلنمائ  المتح ة األم  وبرنام 

 نقدددد  نحدددد . يف،  ستضدددد التدددد  المحليدددد  المجتمعددددا  ولمسدددداع ة لمسدددداع  ،ا الحكومدددد  مدددد 

 الدوارا  مجلدس لدرئيس وكدرر .  االامد  اهدن فد  لبندان مد  جن  الى جنبا وسنستمربالوقو 

 مد   بد ر  االن المانحد  الج،دا  و قدو . ب،دنا الخصدو  الحكومد   لخط  المتح ة األم   ايي 

 ج يد ة خطد  جنيد  فد  أمس المتح ة األم  أعلن  ذلك إلى باإلضاف . الحكوم  لخط  استجابت، 

  الخطد   طلد و.  اللبنانيد  الحكوم خط   م  وثي  بشكل  نسيق،ا سيت  والت  للحاجا  لالستجاب 

 .سخي  استجاب  نأمل وطبعا. لبنان ف  للحاجا  مخصص  دوالر مليون 262ل ن ا 

 



 ا لعد  دور التد  اللبنانيد  المسلح  قوا اليي   أ التح ي  وجه وعلى األمني ، القضايا أيضا ناقشنا

و عمدل  .الوقد  هدنا فد  لبندان ف  واالستقرار األم  ضمان ف  و 0210 قرارال  نفين ف   احيوي

 تأييد  ودعد نلك بلدو حظدى  ،المجدال هدنا ف  مقترحا بلورة  علىاالن  اللبناني  المسلح  القوا 

 .المتح ة األم  م  قو 
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