
 

 األمم المتحذة

 

  

 األمم المتحذة

مكتب المىسق الخاص لألمم المتحذة في 

 لبىان

مكتب المىسق الخاص لألمم المتحذة في  

 لبىان

 

 ديريك بالملي السيذ لمىسق الخاص لألمم المتحذة في لبىانبيان ل

  ويابتً عه مجموعت الذعم الذوليت مه أجل لبىان

 

 ، لبىانبعبذا

 2013 شش٠ٓ األٚياوخٛبش/ح 11 اٌدّؼت
  

 

بذػٍٛة ِٓ فخبِت سئ١ظ اٌدّٙٛس٠ت اٌٍبٕب١ٔت ١ِشبي ع١ٍّبْ، اخخّؼج ا١ٌَٛ ِدّٛػت 

اٌذػُ اٌذ١ٌٚت ِٓ أخً ٌبٕبْ فٟ اٌمصش اٌدّٙٛسٞ ٌّشاخؼت اٌخطٛساث اٌخٟ حصٍج 

ِٕز إٔؼمبد اإلخخّبع اإلفخخبحٟ ٌٍّدّٛػت بشئبعت األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّخحذة فٟ 

عبخّبش/أ٠ٍٛي. حضش اإلخخّبع وً ِٓ سؤعبء بؼثبث أٚ ٚفٛد خبِؼت  ٠ٛ١ٔ22ٛسن فٟ 

اٌذٚي اٌؼشب١ت ٚخّٙٛس٠ت اٌص١ٓ اٌشؼب١ت ٚاإلححبد األٚسٚبٟ ٚاٌدّٙٛس٠ت اٌفشٔغ١ت 

ٚاإلححبد اٌشٚعٟ ٚاٌٍّّىت اٌّخحذة ٚاٌٛال٠بث اٌّخحذة األِش٠ى١ت ببإلضبفت إٌٝ إٌّغك 

ٌّفٛض١ت اٌغب١ِت ٌألُِ اٌّخحذة ٌشؤْٚ اٌخبص ٌألُِ اٌّخحذة فٟ ٌبٕبْ ِّٚث١ٍٓ ػٓ ا

 اٌالخئ١ٓ ٚػٓ اٌبٕه اٌذٌٟٚ.

  

وشس اٌّدخّؼْٛ حمذ٠شُ٘ ٌم١بدة اٌشئ١ظ ع١ٍّبْ فٟ ِحبٌٚت اٌحفبظ ػٍٝ ع١بدة ٚٚحذة 

أثش األصِت فٟ عٛس٠ب ٠شخذ ٠ِٛبً بؼذ  إْٚإعخمشاس ٌبٕبْ ٚإعخّشاس٠ت ِؤعغبث اٌذٌٚت. 

ِّب ٠ؤوذ ضشٚسة  --حذفك اٌالخئ١ٓ  بفشض٠ٙ ٟاٌخ تاٌضخّ األػببءبّب فٟ رٌه  --٠َٛ 

ٍُ دٌٟٚ ِٕغك ٚلٛٞ.  حمذ٠ُ دػ

  

عبخّبش/أ٠ٍٛي  22سحب اٌّدخّؼْٛ ببٌضخُ اٌزٞ أحذثٗ اإلخخّبع اإلفخخبحٟ فٟ 

ٌٍدٙٛد ِٓ أخً حشذ اٌذػُ ٌٍبٕبْ. اإلخخّبع اٌشف١غ اٌزٞ ٔظّخٗ اٌّفٛض١ت اٌغب١ِت 

عبخّبش/أ٠ٍٛي سوض ػٍٝ  ٠30َٛ ٌألُِ اٌّخحذة ٌشؤْٚ اٌالخئ١ٓ فٟ خ١ٕف فٟ 

ضشٚسة ص٠بدة اٌّشبسوت فٟ ححًّ األػببء، بّب فٟ رٌه ِٓ خالي إػبدة اٌخٛط١ٓ. 

-إضبف١ت ٌخضبف إٌٝ اي حؼٙذاثٚحغخّش اٌّفٛض١ت اٌغب١ِت ٌشؤْٚ اٌالخئ١ٓ بخشد١غ 

ٓ أخً ٌبٕبْ. ٚفٟ إخخّبع ١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ اٌزٞ حُ اعخالُِٙ ٘زا اٌؼبَ ِ 230

أوخٛبش/حشش٠ٓ األٚي، حمذِج اٌحىِٛت  12ػمذٖ اٌبٕه اٌذٌٟٚ فٟ ٚاشٕطٓ فٟ ٠َٛ 



ػٍٝ راث أ٠ٌٛٚت ِٓ أخً حشع١خ اإلعخمشاس  ٍبشاِحٌاٌٍبٕب١ٔت "بخش٠طت طش٠ك 

فٟ ِٛاخٙت األصِت اٌغٛس٠ت" ٚاٌخٟ حُ إػذاد٘ب  ٚاإلخخّبػٟ اٌّغخٜٛ اإللخصبدٞ

ٌذٌٟٚ ٚاألُِ اٌّخحذة ٚاٌخٟ وبٔج ِٛضغ حشح١ب إ٠دببٟ. وّب ٠خُ ببٌخؼبْٚ ِغ اٌبٕه ا

ِٓ أخً دػُ اٌخطت اٌخّغ١ت ٌخط٠ٛش لذساث اٌد١ش  حٕغ١كدسط إلخشاذ ٠خؼٍك بآ١ٌت 

اٌذػُ ببٌّؼذاث  ٌخغ١ًٙ حٕغ١كا١ٔٛ١ٌف١ً ػٍٝ آ١ٌت ٚاٌد١ش اٌٍبٕبٟٔ  احفكاٌٍبٕبٟٔ ف١ّب لذ 

 ٚاٌخذس٠ب فٟ إطبس اٌحٛاس اإلعخشاح١دٟ.

  

ٚأوذ اٌّدخّؼْٛ ِدذداً اٌضشٚسة اٌٍّحت ٌخشى١ً حىِٛت ٚأ١ّ٘ت رٌه ِٓ أخً ِٛاخٙت 

اٌخحذ٠بث ٌألِٓ ٚاألٚضبع اإلٔغب١ٔت ٚاٌخ١ّٕت فٟ ٌبٕبْ بشىً فَؼبي. ٚحطٍؼٛا إٌٝ إػبدة 

فٟ ٌبٕبْ بئػالْ بؼبذا.  إعخئٕبف اٌحٛاس ٚشذدٚا ػٍٝ أ١ّ٘ت إٌخضاَ خ١ّغ األطشاف

ٌٚىٓ ٠حخبج  اس ٌبٕبْ ال ٠ؼخّذ فمظ ػٍٝ اٌذػُ اٌّبدٞأْ أِٓ ٚإعخمش ٚشذدٚا ػٍٝ

أ٠ضبً إٌٝ ِشبسوت إ٠دبب١ت ِٓ لبً اٌمبدة اٌٍبٕب١١ٔٓ ِٚٓ لبً خ١ّغ اصذلبئٗ فٟ إٌّطمت 

 ٚخبسخٙب.

 

بئذ حب١ٌبً ػٍٝ طٛي ٚشذد اٌّدخّؼْٛ ػٍٝ اٌّغبّ٘ت اٌح٠ٛ١ت اٌخٟ ٠ّثٍٙب اٌٙذٚء اٌغ

 ِٓ ٚإعخمشاس ٌبٕبْ. أل 1101ٚاٌخطب١ك اٌفَؼبي ٌٍمشاس اٌخظ األصسق 

  

ِدّٛػت اٌذػُ اٌذ١ٌٚت ِذافؼت ل٠ٛت ػٓ اٌذػُ ٌٍبٕبْ. ٠ٚخطٍغ اٌّدخّؼْٛ  عٛف حبمٝ

ًٍ ِغخّش وششوبء ببٌّدّٛػت ٚػٍٝ اٌخٛاصً ِغ شش٠حت أوبش ِٓ  اٌٝ اٌؼًّ ِؼبً بشى

اٌّؼ١١ٕٓ حٛي اٌغبً ٌٍغ١ش لذِبً، بّب فٟ رٌه إِىب١ٔت ػمذ إخخّبع أٚعغ ػٍٝ ِغخٜٛ 

ف١غ ِٓ أخً حشذ اٌذػُ ٌٍبٕبْ ٚرٌه بؼذ إحشاص حمذَ إضبفٟ فٟ ِدبالث اٌذػُ س

 اٌّخخٍفت.
 

 


