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 فاًال في مقر البعثة في الناقورةاحت) اليونيفيل( أقامت قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان –ة، لبنان الناقور

  .لإلحتفال بالذآرى السنوية الحادية والثالثين على وجود قوات حفظ السالم في جنوب لبنان
  

.  تشكل قوة اليونيفيلوشارك في الحدث جنود من قوات حفظ السالم يمثلون مختلف الوحدات الثالثين التي
 اللبنانية، رؤساء البلديات المحلية ومسؤولين محليين، إلى القوات المسلحة واالمنيةوقد حضر ممثلون عن 

  .جانب عدد من آبار الدبلوماسيين
  

 عبد الرحمن شحيتلي ممثًال قائد  الرآنالعميديجور جنرال آالوديو غرازيانو واوقام قائد قوة اليونيفيل الم
 على النصب التذآاري احياًء لذآرى من سقطوا من من الزهربوضع أآاليل  المسلحة اللبنانية القوات
 اآليًال من الزهر على  في اليونيفيلآما وضع ممثلو الموظفين المحليين والدوليين. حفظ السالمجنود 
 .النصب

  
اليونيفيل بالتنسيق الوثيق "ان يجور جنرال آالوديو غرازيانو اوفي الكلمة التي ألقاها في المناسبة قال الم

ان : "وأضاف". مع الجيش اللبناني تبذل قصارى جهدها لضمان األمن في المنطقة في جميع األوقات
قواتنا ترصد التطورات بنشاط من خالل مواقع دائمة، ومواقع مراقبة مؤقتة، ومن خالل القيام بدوريات 

  ".برية وجوية على أساس يومي
  

 19 الصادرين بتاريخ 426 و425مجلس األمن بموجب القرارين يفيل تشكلت من ِقبل اشارة إلى أن اليون
، لتأآيد اإلنسحاب اإلسرائيلي من لبنان، استعادة السالم واألمن الدوليين ومساعدة 1978مارس / آذار

  .سلطتها الفعلية في المنطقةبسط الحكومة اللبنانية على 
  

اغسطس، قام مجلس األمن بتعزيز قوة اليونيفيل من خالل اصدار / آب–يوليو /  تموزحربوفي أعقاب 
، وقرر أنه باإلضافة إلى الوالية األصلية، 2006اغسطس من عام /  آب11 المؤرخ في 1701القرار 

 العدائية، مرافقة ودعم القوات االعمال وقف بمراقبةفإنه، ومن جملة أمور أخرى، ستقوم اليونيفيل 
سلحة اللبنانية خالل انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، وتقديم المساعدة لضمان وصول المساعدات الم

  .اإلنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية واآلمنة للمهجرين
  

 موظف مدني من الدوليين 1000 جنديًا، ويساندها أآثر من 12500ما يقرب من وتضم اليونيفيل حاليًا 
 جندي من أفراد البحرية التابعة لقوة اليونيفيل المنتشرة على طول 900وهذا العدد يشمل نحو . نوالمحليي

الساحل اللبناني بناًء على طلٍب من الحكومة لدعم القوات البحرية اللبنانية في منع أي نقٍل غير مشروع 
  .لألسلحة أو مواد مشابهة إلى البلد

  
  .ظة السالم حياتهم أثناء تأدية واجبهم جنديًا من حف275، فقد 1978منذ عام و
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  : لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمكتب اإلعالمي لليونيفيل
  الناطقة بإسم اليونيفيل ياسمينة بوزيان 

  ) ويخلي (6950 7092 961+؛ ) المكتب (037 827 1 961+: هاتف 
  016 827 1 961+: فاآس 

    org.un@bouziane: بريد إلكتروني
  

  : اإللكتروني على االنترنتلزيارة موقع اليونيفيل 
org.unmissions.unifil://http 
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