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لمتابعت الشؤون اللبنانيت المجلس العالمي لثورة األرس في األمم المتحدة 

 ...وخاصت تنفيذ القزاراث
 

 1222حضٚشاٌ  21ن فٙ سَٕٕٛٚ
 

لاو ٔفذ يٍ انًجهظ انؼانًٙ نثٕسج األسص َٓاس االثٍُٛ ٔانثالثاء انًاضٍٛٛ تشئاعح انغٛذ جٕ تؼُٛٙ تضٚاسج إنٗ األيى 

ٕسن نًتاتؼح انشؤٌٔ انهثُاَٛح ٔخاصح تُفٛز انمشاساخ انتٙ تتؼهك تاعتمالل ٔعٛادج نثُاٌ فٙ ظم انًتحذج فٙ َٕٛٚ

ٔلذ ضى انٕفذ تاإلضافح إنٗ انشئٛظ يغؤٔنٙ  انكالو ػٍ األخطاس انًحذلح ٔانتطٕساخ انًتغاسػح فٙ انًُطمح

ٚضا انًُٓذط طٕو حشب أيٍٛ حمٕق اإلَغاٌ انًُٓذط كًال انثطم ٔاإلػالو انًُٓذط لثالٌ فاسط كًا شاسن أ

ٔلذ سافك انٕفذ فٙ تؼض انهماءاخ انُائة انهثُاَٙ ػضٕ . 2551ػاو انهجُح انهثُاَٛح انؼانًٛح نتُفٛز انمشاس انذٔنٙ 

 . تجًغ انشاتغ ػشش يٍ آراس انشٛخ َذٚى انجًٛم انز٘ ٚضٔس انٕالٚاخ انًتحذج حانٛا

 

ا ٔتشٚطاَٛا ٔإٚطانٛا ًا تؼثاخ انٕالٚاخ انًتحذج األيٛشكٛح ٔفشَغٔصاس انٕفذ ػذدا يٍ انثؼثاخ انذٚثهٕياعٛح ال عٛ

 . 2551كًا انتمٗ أٚضا انغٛذ تٛش٘ سٔد السعٍ انًغؤٔل ػٍ يتاتؼح تُفٛز انمشاس انذٔنٙ . ٔتؼثتا نثُاٌ ٔفهغطٍٛ

 

مح تُفٛز ٔلذ شذد يغؤٔنٌٕ فٙ ْزِ انثؼثاخ ػهٗ أًْٛح ٔدٔس انهثُاٍَٛٛ فٙ انذاخم ٔانخاسج فٙ يا ٚخص يالح

ٔلال انغٛذ السعٍ إٌ انمشاساخ انذٔنٛح انخاصح تهثُاٌ تتضًٍ كم يا ٚشٚذِ . انمشاساخ انذٔنٛح انًتؼهمح تهثُاٌ

انهثُإٌَٛ نتأيٍٛ االعتمشاس ٔيُغ ػٕدج انفٕضٗ ٔنكٍ ػهٗ انًغؤٔنٍٛ فٙ حكٕيح نثُاٌ انطهة يٍ األيى انًتحذج 

ا تشكم خطشا ػهٗ يصهحح نثُاٌ كًٕضٕع ضثظ انحذٔد ٔانثغشاخ انًغاػذج ػهٗ تُفٛز انُماط انتٙ ٚؼتثشٌٔ أَٓ

 .ٔانتٙ تتؼهك تأيٍ نثُاٌ ٔتٓذٚذ اعتمشاسِ 2862ٔ2022ٔ 2551انتٙ تؼٛك تُفٛز تؼض تُٕد انمشاساخ انذٔنٛح 

 

تؼثح انٕالٚاخ انًتحذج ػهٗ دػى نثُاٌ انًغتًش ٔػهٗ إًٚاَّ تمذسج ٔلذ شذد انًغؤٔل ػٍ انششق األٔعظ فٙ 

انهثُاٍَٛٛ تجأص انؼمثاخ انتٙ تؼٛك تُفٛز انمشاساخ انذٔنٛح ٔانتٙ تًُغ إنٗ حذ يا اعتؼادج ػافٛتّ ٔتحغٍٛ صٕستّ 

ٍ ٔتٕلٓى عًٛا ٔأٌ انؼًهٛح انذًٚمشاطٛح تظٓش يشج تهٕ األخشٖ ػٍ تجزس يثادئ انحشٚح فٙ َفٕط انهثُاَٛٛ

 . نالعتمالل انُاجض ٔانغٛادج انكايهح كًا أشاس إنٗ تحًٛم انحكٕيح انهثُاَٛح يغؤٔنٛح أيٍ انشؼة انهثُاَٙ

 

فٙ يا ٚتؼهك تغالح انًخًٛاخ ٔكاٌ سد انثؼثح  2551ٔفٙ انثؼثح انفهغطُٛٛح ششح انٕفذ أًْٛح تُفٛز انمشاس 

انهثُاَٛح تًا تشاِ يُاعثا ٔششح انٕفذ أًْٛح تخفٛف يؼاَاج  انفهغطُٛٛح تأٌ انًٕلف انفهغطُٛٙ انشعًٙ يغ انذٔنح

انفهغطٍُٛٛٛ اإلَغاَٛح فٙ انًخًٛاخ كًا اتفك انشأ٘ ػهٗ إٚجاد يجاالخ ػًم نٓؤالء إٌ فٙ دٔل ػشتٛح أٔ أجُثٛح 

 .  أٔ تانؼًم ػهٗ إػادج انثؼض يُٓى إنٗ األساضٙ انفهغطُٛٛح إرا ٔجذ نٓى عثٛم نحٛاج أفضم

 

ٕفذ تتفٓى تؼثاخ فشَغا ٔتشٚطاَٛا ٔإٚطانٛا نهًٕضٕع انهثُاَٙ ٔيغاَذتٓى انذٔنح فٙ تأيٍٛ انٓذٔء ٔتأٚٛذ كًا شؼش ان

دٔنٓى نغٛادج نثُاٌ ٔاعتمشاسِ ٔدٔس أجٓضج انذٔنح ٔيؤعغاخ انًجتًغ انًذَٙ فٙ حًاٚح حمٕق انهثُاٍَٛٛ فٙ انحشٚح 

 . انؼُف انتٙ تغٕد انًُطمح ٔانكشايح ٔاأليٍ ٔتُاء انًغتمثم تكم ثمح تؼٛذا ػٍ أجٕاء

 

 

 



 
السعٍ، انُائة َذٚى انجًٛم، كًال انثطم     -لثالٌ فاسط، طٕو حشب، جٕ تؼُٛٙ، انغفٛش تٛش٘ سٔد:  يٍ انًٍٛٛ

     
 


