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تصريح للمنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالملي بعد لقائه رئيس
مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
بيروت ،لبنان
الثالثاء  24تموز/يوليو 2012
عقدت اليوم لقاء جيدا جدا مع دولة الرئيس ميقاتي .ھنأت الرئيس ميقاتي والشعب اللبناني
بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك وتمنيت ان تعم بركات ھذا الشھر المبارك على لبنان.
أطلعت الرئيس ميقاتي على زيارتي االخيرة الى نيويورك وعلى جلسة مجلس االمن حول
تطبيق القرار  .1701نقلت اليه شكر اعضاء المجلس على تحويل المبلغ المتوجب الى
المحكمة الخاصة للبنان.
كما قلت للرئيس ميقاتي أن اعضاء المجلس قلقون بسبب الحوادث التي تقع على الحدود بين
لبنان وسوريا وقد شددوا على اھمية احترام سيادة لبنان وسالمة اراضيه .واكد اعضاء
مجلس االمن التزامھم والتزام المجتمع الدولي بامن واستقرار لبنان .ورحبوا في ھذا االطار
بتصميم القادة في لبنان على حماية وطنھم من آثار االزمة في سوريا ومن تطورات اقليمية
اخرى.
وايضا نقلت الى الرئيس ميقاتي التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة اللبنانية في تلبية
واجباتھا االنسانية تجاه االالف من النازحين السوريين الذين لجؤوا الى لبنان .كما تعلمون،
التقى رئيس الوزراء األمس مع المفوضية العليا لالجئيين للبحث في سبل تعزيز التعاون في
ھذا المجال بين االمم المتحدة والمجتمع الدولي من جھة والحكومة اللبنانية من جھة اخرى.
شكرا"
سؤال :ھل أنت قلق من أي تداعيات لألزمة السورية على لبنان؟
المنسق الخاص ديريك بالملي :ھذا انعكس في البيان الذي قرأته حاليا" .وكذلك كان أعضاء
مجلس األمن قلقون ونحن ايضا من الحوادث على الحدود في الشمال وفي البقاع ونتمنى أن
تسمع من الكل ھذه الرسالة عن أن سيادة لبنان يجب أن تحترم.
سؤال :ما رأيكم في تأجيل االحوار الوطني؟

المنسق الخاص ديريك بالملي :ان الحوار مھم وفي البيان الصحفي مجلس األمن ،واالمين
العام ،كلنا مھتمون بالحوار الوطني .نرى أنه شيء ايجابي خاصة في الوقت الحاضر.
ونتمنى أن تتم ازالة العقابات من أمام الحوار الوطني حتى تنعقد الجلسة القادمة في أغسطس
كما حدده سيادة الرئيس.
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