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 نائبة المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي تقدم إحاطة إلى
 مجلس األمن 

 
 2021آذار  81

 لبنان ،بیروت
 

السیدة نجاة رشدي نان المتحدة في لب  لألممب المنسق الخاص أعمال مكت القائمة ب قدم كل من 
السید جان بییر الكروا الیوم إحاطة افتراضیة إلى  ماللسا حفظ عملیاتلووكیل األمین العام 

) باإلضافة إلى الوضع في لبنان، بناًء على 2006( 1701حول تطبیق القرار مجلس األمن 
 .دة السید أنطونیو غوتیریشلألمم المتح التقریر األخیر لألمین العام 

 
والمالیة في  واالجتماعیة االقتصادیةواعربت السیدة رشدي عن قلقھا العمیق إزاء األزمة 

األخیر لمجلس األمن في تشرین الثاني  االجتماعلبنان والتي استمرت في التدھور منذ 
ً الماضي، األمر الذي كان لھ تداعیات   الد.لب ا واستقرارعلى أمن  أیضا

 
الشعبیة وخیبة األمل والمصاعب التي یشعر بھا غالبیة  االحتجاجاتإلى تزاید  وفي إشارة

بشكل عاجل لوقف التحرك الشعب اللبناني، قالت السیدة رشدي أنھ على السلطات اللبنانیة 
األزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشید. وأجمع أعضاء مجلس األمن على أن القوى السیاسیة 

نیة یجب أن تسھل فوراً تشكیل حكومة كاملة الصالحیات لتطبیق اإلصالحات نااللب 
 ثقة الشعب والمجتمع الدولي. واستعادةالضروریة لوضع لبنان على طریق التعافي 

 
ورحب أعضاء مجلس األمن بالدور الذي یلعبھ الجیش اللبناني والقوى األمنیة في الحفاظ 

ة الغایة الحساسیة من تاریخ البالد، على الرغم لبنان في ھذه الفتر واستقرارأمن و  سیادة على
 علیھم. واالجتماعیة االقتصادیةمن وطأة األزمة 

 
 واالستقرارالیونیفیل في دعم الجیش اللبناني للحفاظ على األمن بالدور الذي تلعبھ  رحبواكما 

تطبیق ل للخط األزرق وكل من لبنان وإسرائی  احترامفي جنوب لبنان. وشددوا على أھمیة 
 بكامل مندرجاتھ. 1701القرار 

 



 

 

وبالنسبة إلى أھمیة تعزیز سلطة القانون، كررت السیدة رشدي التأكید على الحاجة إلى 
مرفأ  انفجارالمحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقیقات ذات مصداقیة وشفافة وسریعة في 

 بیروت ومقتل السید لقمان سلیم الشھر الفائت.
 

أعضاء المجلس بجھود لبنان المستمرة الستضافة ودعم الالجئین على الرغم من  وأقر
 التحدیات المتعددة.

 
وأمن  استقرارو  سیادة وحدة الموقف الدولي لدعم استمرارلى أھمیة وشددت السیدة رشدي ع

 لبنان.
 

 كما وجدد أعضاء مجلس األمن دعمھم للبنان وشعبھ وسیادتھ وسالمة اراضیھ.
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 مزید من المعلومات: لل
unscol.unmissions.org 

@UNSCOL 
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