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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

، أدىل رئـيس جملـس      ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٠ املعقودة يف    ٦٩٩٤يف جلسة جملس األمن       
احلالـــة يف ”األمـــن باســـم اجمللـــس بالبيـــان التـــايل فيمـــا يتعلـــق بنظـــر اجمللـــس يف البنـــد املعنـــون  

  . “األوسط الشرق
ــان ووكيــل األمــني العــام لعمل   ”     يــات حفــظ  قــدم املنــسق اخلــاص لــشؤون لبن

السالم إحاطة إىل جملـس األمـن يف أعقـاب تقـدمي تقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ قـرار                        
  ). ٢٠٠٦( ١٧٠١جملس األمن 

ويشري جملـس األمـن إىل كـل قراراتـه الـسابقة وبيانـات رئيـسه بـشأن احلالـة                    ”    
  . لبنان يف

ويرى جملـس األمـن يف اهلـدوء الـذي مـا زال سـائدا عـرب اخلـط األزرق ويف                     ”    
وحيـث  . أمـرا مـشجعا   ) اليونيفيـل (منطقة عمليات قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان              

مجيع األطراف على بـذل كـل جهـد ممكـن لـضمان اسـتمرار وقـف األعمـال القتاليـة،            
فيـل،  يويشدد على ضرورة أن تواصل هذه األطراف العمـل مـع املنـسق اخلـاص واليون               

ركيـز جمـددا علـى هـدف حتقيـق وقـف إطـالق              مبا يف ذلك من خالل اآللية الثالثية، للت       
نــار دائــم وللــتفكري إجيابــا يف كيفيــة املــضي يف معاجلــة كــل املــسائل العالقــة يف تنفيــذ    

) ٢٠٠٤ (١٥٥٩و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ و) ٢٠٠٦ (١٧٠١قــــرارات جملــــس األمــــن 
ويـشري اجمللـس أيـضا إىل ضـرورة أن تـضمن مجيـع       . وقرارات جملس األمن ذات الـصلة    

  . ل احتراماً كامالً ودون عوائقي حرية تنقل اليونيفاألطراف احترام



S/PRST/2013/9

 

2 13-38876 
 

ويعرب جملس األمـن عـن قلقـه العميـق إزاء كـل االنتـهاكات لـسيادة لبنـان                   ”     
ــة       ــان وســالمته اإلقليمي ــا ســيادة لبن ــا تام ــرم احترام ــع األطــراف إىل أن حتت ــدعو مجي وي

رات جملـس   يـا، وفقـا لقـرا     ووحدته واستقالله السياسي ضمن حدوده املعتـرف هبـا دول         
  . الصلة األمن ذات

ونظــراً لتزايــد التــأثري الواضــح لألزمــة الــسورية علــى اســتقرار لبنــان وأمنــه،   ”    
يؤكد جملس األمن قلقه املتزايد إزاء الزيادة امللحوظة يف إطالق النـار عـرب احلـدود مـن                  
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إىل لبنــان، الــيت أوقعــت قتلــى وجرحــى بــني الــسكان          

يـــب األســـلحة عـــرب احلـــدود نيني، فـــضال عـــن عمليـــات التوغـــل واخلطـــف وهتراللبنـــا
ــة ــسورية- اللبناني ــهاكات      .  ال ــه إزاء ســائر االنت ــضا عــن قلق ويعــرب جملــس األمــن أي
، يف رسـالته املؤرخـة      ويكرر جملس األمن احتجاج الـرئيس ميـشال سـليمان         . احلدودية

ه األطـراف املتنازعـة،      تقـوم بـ     علـى القـصف املتكـرر الـذي        ٢٠١٣يونيه  /حزيران ١٨
فيها القوات املسلحة العربية السورية ومجاعات املعارضة املسلحة السورية، والـذي            مبا

  . ينتهك سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية
ويــشري جملــس األمــن كــذلك بقلــق عميــق إىل املــستجدات املتعلقــة بتــورط    ”    

جبميـع األطـراف اللبنانيـة      ويهيب جملـس األمـن      . أطراف لبنانية يف القتال داخل سوريا     
أن جتدد االلتـزام بـسياسة النـأي بـالنفس الـيت ينتـهجها لبنـان، وأن تقـف صـفا واحـدا                       
وراء الــرئيس ميــشال ســليمان يف هــذا الــصدد، وأن تكــف عــن أي تــورط يف األزمــة   

. ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٢السورية، انسجاما مع التزامهـا بـإعالن بعبـدا الـصادر يف             
ن كــذلك الــدعوة الــيت أطلقهــا الــرئيس ســليمان إىل األطــراف يف   ويكــرر جملــس األمــ

  .كري بالقرب من احلدود اللبنانيةسوريا لتجنُّب العمل العس
وإزاء حماوالت تقويض استقرار البالد، يشجع جملس األمن مجيـع األطـراف            ”    

يف لبنان على إظهار وحدة وتصميم متجددين ملقاومـة االنـزالق إىل الـرتاع ويـشيد يف                
ذا الصدد باجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا الـرئيس ميـشال سـليمان للحفـاظ علـى وحـدة                  ه

لبنان واستقراره، ويؤكد على ضرورة مواصلة تـوفري الـدعم الـسياسي الواسـع النطـاق        
  . ملؤسسات الدولة

وحيث جملس األمن مجيع األطراف يف لبنان على مواصـلة العمـل مـع رئـيس                ”    
ويـشجع اجمللـس   .  مبـا يتـيح تـأليف حكومـة بـصورة عاجلـة           الوزراء املكلَّف متـام سـالم     

ــات إجــراء        ــى ترتيب ــاودة اجلهــود لالتفــاق عل ــى مع ــانيني عل ــادة اللبن ــَع الق كــذلك مجي
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االنتخابات النيابية، مبا ينسجم مـع التقاليـد اللبنانيـة الدميقراطيـة العريقـة ويتماشـى مـع         
  .اإلطار القانوين والدستوري

ويشدد جملس األمن أيضا على ضـرورة تقـدمي الـدعم إىل الـسلطات األمنيـة                ”    
. والقضائية مبا ميكِّنها من مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب يف مـا يتعلـق بأعمـال العنـف                

ــد دعمــه       ــد تأكي ــان ويعي ــضا إىل ضــرورة إهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب يف لبن ويــشري أي
طات اللبنانيـة علـى مواصـلة الوفـاء         الكامل لعمل احملكمـة اخلاصـة بلبنـان، وحيـث الـسل           

ــة     ــا املــسائل املالي ــا فيه ــصدد، مب ــة يف هــذا ال ــع  . بالتزاماهتــا الدولي ويهيــب اجمللــس جبمي
  .األطراف التعاون مع احملكمة تعاونا تاما

ويــدين جملــس األمــن أيــضا أعمــال العنــف الــيت قامــت هبــا مــؤخرا مجاعــات  ”    
ملوجـودة يف طـرابلس وصـيدا، والـيت أدى          مسلحة يف مجيع أحناء لبنان، مبـا فيهـا تلـك ا           

 آخـرين، ويعـرب عـن       ٥٠ جنديا وجرح أكثـر مـن        ١٦آخرها إىل قتل ما ال يقل عن        
ويقــّر جملــس األمــن أيــضا بالــدور احليــوي الــذي تــضطلع بــه   . تعازيــه ألســر الــضحايا

القوات األمنية واملسلحة اللبنانية يف بسط سـلطة الدولـة واحملافظـة عليهـا ويف مواجهـة                 
ويـدعو اجمللـس القـادة اللبنـانيني مبختلـف أطيـافهم ومجيـع              . تحديات األمنيـة اجلديـدة    ال

الطوائف اللبنانية إىل تقدمي كل دعم ممكن إىل اجليش اللبناين باعتبـاره مؤسـسة وطنيـة                
  . وحمايدة وركنا أساسيا من أركان استقرار البلد

ــق بـــالغ إزاء ال  ”     ــساور جملـــس األمـــن قلـ ــئ ويـ ــدفق اهلائـــل لالجـ ــاربني تـ ني اهلـ
ــن ــات جم    م ــذين ب ــوريا، وال ــف يف س ــوق  العن ــوعهم يف  الجــئ ســوري  ٥٨٧ ٠٠٠م
ويــشيد اجمللــس بــاجلهود الــسخية الــيت .  الجــئ فلــسطيين إضــايف يف لبنــان٦٥ ٥٠٠ و

يبذهلا لبنان الستضافة هؤالء الالجئني ومـساعدهتم، وهـو يـشجع علـى إنـشاء هياكـل                  
  . التخطيط والتنفيذ والتنسيقمؤسسية كاملة الصالحية لتضطلع مبسؤوليات 

ويشدد جملس األمن علـى ضـرورة تقـدمي دعـم دويل منـسق قـوي إىل لبنـان                   ”    
. ملساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة املتعددة اليت تتهدد أمنـه واسـتقراره            

ويشجع على زيادة الدعم الدويل للجيش اللبناين، استجابةً خلطة تنميـة القـدرات الـيت               
 اجلــيش اللبنــاين مــؤخرا، وكــذلك يف ســياق احلــوار االســتراتيجي بــني اجلــيش   أطلقهــا

وينوه اجمللس باحلاجة امللحة بشكل خاص إىل تقدمي املـساعدة الـيت            . اللبناين واليونيفيل 
  . من شأهنا تعزيز قدرات اجليش اللبناين يف جمال ضبط احلدود
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 ضـــرورة تقـــدمي وبالنـــسبة إىل أزمـــة الالجـــئني، يؤكـــد جملـــس األمـــن علـــى”     
املساعدة على نطاق غري مسبوق بغية تلبية احتياجـات الالجـئني واجملتمعـات املـضيفة،               
ومساعدة السلطات اللبنانية اليت تواجه حتديات مالية وهيكليـة اسـتثنائية نتيجـة لتـدفق               

ويهيب اجمللس يف هـذا الـصدد بـاجملتمع الـدويل تقـدمي املـساعدة املطلوبـة يف                  . الالجئني
ت ممكن للنداء املشترك األخري لألمم املتحدة واحلكومة اللبنانية، وهـو حيـث             أسرع وق 

  .يف هذا الصدد الدول األعضاء اليت التزمت بتقدمي األموال على الوفاء بتعهداهتا
  


	بيان من رئيس مجلس الأمن
	في جلسة مجلس الأمن 6994 المعقودة في 10 تموز/يوليه 2013، أدلى رئيس مجلس الأمن باسم المجلس بالبيان التالي فيما يتعلق بنظر المجلس في البند المعنون ”الحالة في الشرق الأوسط“. 
	”قدم المنسق الخاص لشؤون لبنان ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إحاطة إلى مجلس الأمن في أعقاب تقديم تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006). 
	”ويشير مجلس الأمن إلى كل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان. 
	”ويرى مجلس الأمن في الهدوء الذي ما زال سائدا عبر الخط الأزرق وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أمرا مشجعا. ويحث جميع الأطراف على بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار وقف الأعمال القتالية، ويشدد على ضرورة أن تواصل هذه الأطراف العمل مع المنسق الخاص واليونيفيل، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية، للتركيز مجددا على هدف تحقيق وقف إطلاق نار دائم وللتفكير إيجابا في كيفية المضي في معالجة كل المسائل العالقة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويشير المجلس أيضا إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف احترام حرية تنقل اليونيفيل احتراماً كاملاً ودون عوائق. 
	”ويعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء كل الانتهاكات لسيادة لبنان ويدعو جميع الأطراف إلى أن تحترم احتراما تاما سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
	”ونظراً لتزايد التأثير الواضح للأزمة السورية على استقرار لبنان وأمنه، يؤكد مجلس الأمن قلقه المتزايد إزاء الزيادة الملحوظة في إطلاق النار عبر الحدود من الجمهورية العربية السورية إلى لبنان، التي أوقعت قتلى وجرحى بين السكان اللبنانيين، فضلا عن عمليات التوغل والخطف وتهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية. ويعرب مجلس الأمن أيضا عن قلقه إزاء سائر الانتهاكات الحدودية. ويكرر مجلس الأمن احتجاج الرئيس ميشال سليمان، في رسالته المؤرخة 18 حزيران/يونيه 2013 على القصف المتكرر الذي تقوم به الأطراف المتنازعة، بما فيها القوات المسلحة العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة السورية، والذي ينتهك سيادة لبنان وسلامته الإقليمية. 
	”ويشير مجلس الأمن كذلك بقلق عميق إلى المستجدات المتعلقة بتورط أطراف لبنانية في القتال داخل سوريا. ويهيب مجلس الأمن بجميع الأطراف اللبنانية أن تجدد الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان، وأن تقف صفا واحدا وراء الرئيس ميشال سليمان في هذا الصدد، وأن تكف عن أي تورط في الأزمة السورية، انسجاما مع التزامها بإعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران/يونيه 2012. ويكرر مجلس الأمن كذلك الدعوة التي أطلقها الرئيس سليمان إلى الأطراف في سوريا لتجنُّب العمل العسكري بالقرب من الحدود اللبنانية.
	”وإزاء محاولات تقويض استقرار البلاد، يشجع مجلس الأمن جميع الأطراف في لبنان على إظهار وحدة وتصميم متجددين لمقاومة الانزلاق إلى النزاع ويشيد في هذا الصدد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان للحفاظ على وحدة لبنان واستقراره، ويؤكد على ضرورة مواصلة توفير الدعم السياسي الواسع النطاق لمؤسسات الدولة. 
	”ويحث مجلس الأمن جميع الأطراف في لبنان على مواصلة العمل مع رئيس الوزراء المكلَّف تمام سلام بما يتيح تأليف حكومة بصورة عاجلة. ويشجع المجلس كذلك جميعَ القادة اللبنانيين على معاودة الجهود للاتفاق على ترتيبات إجراء الانتخابات النيابية، بما ينسجم مع التقاليد اللبنانية الديمقراطية العريقة ويتماشى مع الإطار القانوني والدستوري.
	”ويشدد مجلس الأمن أيضا على ضرورة تقديم الدعم إلى السلطات الأمنية والقضائية بما يمكِّنها من مكافحة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بأعمال العنف. ويشير أيضا إلى ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في لبنان ويعيد تأكيد دعمه الكامل لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، ويحث السلطات اللبنانية على مواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، بما فيها المسائل المالية. ويهيب المجلس بجميع الأطراف التعاون مع المحكمة تعاونا تاما.
	”ويدين مجلس الأمن أيضا أعمال العنف التي قامت بها مؤخرا جماعات مسلحة في جميع أنحاء لبنان، بما فيها تلك الموجودة في طرابلس وصيدا، والتي أدى آخرها إلى قتل ما لا يقل عن 16 جنديا وجرح أكثر من 50 آخرين، ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا. ويقرّ مجلس الأمن أيضا بالدور الحيوي الذي تضطلع به القوات الأمنية والمسلحة اللبنانية في بسط سلطة الدولة والمحافظة عليها وفي مواجهة التحديات الأمنية الجديدة. ويدعو المجلس القادة اللبنانيين بمختلف أطيافهم وجميع الطوائف اللبنانية إلى تقديم كل دعم ممكن إلى الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية ومحايدة وركنا أساسيا من أركان استقرار البلد. 
	”ويساور مجلس الأمن قلق بالغ إزاء التدفق الهائل للاجئين الهاربين من العنف في سوريا، والذين بات مجموعهم يفوق 000 587 لاجئ سوري و 500 65 لاجئ فلسطيني إضافي في لبنان. ويشيد المجلس بالجهود السخية التي يبذلها لبنان لاستضافة هؤلاء اللاجئين ومساعدتهم، وهو يشجع على إنشاء هياكل مؤسسية كاملة الصلاحية لتضطلع بمسؤوليات التخطيط والتنفيذ والتنسيق. 
	”ويشدد مجلس الأمن على ضرورة تقديم دعم دولي منسق قوي إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التي تتهدد أمنه واستقراره. ويشجع على زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، استجابةً لخطة تنمية القدرات التي أطلقها الجيش اللبناني مؤخرا، وكذلك في سياق الحوار الاستراتيجي بين الجيش اللبناني واليونيفيل. وينوه المجلس بالحاجة الملحة بشكل خاص إلى تقديم المساعدة التي من شأنها تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مجال ضبط الحدود. 
	”وبالنسبة إلى أزمة اللاجئين، يؤكد مجلس الأمن على ضرورة تقديم المساعدة على نطاق غير مسبوق بغية تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ومساعدة السلطات اللبنانية التي تواجه تحديات مالية وهيكلية استثنائية نتيجة لتدفق اللاجئين. ويهيب المجلس في هذا الصدد بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة المطلوبة في أسرع وقت ممكن للنداء المشترك الأخير للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، وهو يحث في هذا الصدد الدول الأعضاء التي التزمت بتقديم الأموال على الوفاء بتعهداتها.

