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أقوم بها خارج  التي زياراتالمن أول هي الى طرابلس  اليوم زيارتيكانت 

 أتيتمنذ أسبوعين ونصف.  كما تعلمون لمت منصبي في لبنانسقد ت كنتبيروت. 

بحث مع المحافظ ورئيس بلدية طرابلس لكي أستمع وأطلع وألرى بنفسي وأل

ريق ء آخرين باإلضافة الى فاوسماحة مفتي الشمال وبعض نواب المدينة وشرك

العمل وماهية التحديات وما يمكن القيام به بشكل طبيعة  عنعمل األمم المتحدة 

 أكبر. 

 

هناك ثالثة رسائل أساسية وال أعتقد أنها جديدة بالنسبة لكم: األولى هي أن السالم 

 أقصى جهدناعمل جداً. علينا  مهمينواألمن واإلستقرار في لبنان وفي طرابلس 

لجيش اللبناني والقوى األمنية يعالجون كل التهديدات بشكل وأعلم باألخص أن ا

التهديدات اإلرهابية وغيرها. الرسالة الثانية طبعاً تتعلق  بما في ذلكفعال وسريع 

والحرمان وخاصةً الفقر الذي دام طويالً.  تدهورمالواإلجتماعي  االقتصاديبالبعد 

. ذلكعلى معالجة شركائنا  لمساعدةركيز لذلك هناك حاجة الى المزيد من الت

وجود السوريين في المجتمعات تتعلق بتداعيات األزمة السورية والرسالة الثالثة 

إن فريق األمم المتحدة يعمل هنا منذ يستلزم عمل متواصل. بنانية المحرومة مما لال

ملون مع شركاء لتأمين تلبية حاجات المجتمعات يعهم اليوم األول لهذه األزمة. 

 اللبنانية المحرومة باإلضافة الى حاجات النازحين السوريين. 

 

؟ الموضوع يعود أيضاً الى أهمية اإلهتمام سيستمرهل ويبقى السؤال أمامنا: 

كان من واإلجتماعي.  االقتصادي االستقرارإستقرار لبنان باإلضافة الى ترسيخ 

تذكرون أنه بعد جداً أن ألتقي وأجتمع مع الجميع وآمل أن أعود قريباً. المفيد 

، أصدر مجلس األمن كانون الثاني 03في جبل محسن يوم  اإلرهابيث دالحا

الى ضبط أيضاً للدعوة  بلإلستنكار هذا العمل ليس فقط الدولي بيان واضح وقوي 

 النفس ولتذكير الجميع بأهمية إعالن بعبدا. 

 



موجودة  فروعهاإلنجاز الكثير معاً. إن األمم المتحدة بكل المجال واسع لإلطالع 

لحكومة والمحافظ والبلديات هنا للعمل من أجل لبنان ومن أجل شعبه بالتعاون مع ا

 ومع مع الشركاء اللبنانيين.

 

 وشكراً 

 

*** 


