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 جملس األمنرئيس ن مبيان   
 

، فيمـا يتعلـب بر ـ     2016 يوليه/متوز 22، املعقودة يف 7742يف جلسة جملس األمن  
جملـس األمـن بالبيـان التـا       ، أدىل رئـيس  “احلالـة يف الرـ ا األط ـ    ”اجمللس يف البرد املعرون 

 با م اجمللس:
يرري جملس األمن إىل مجيع ق اراته طبيانات رئيسه السـابقة برـ ن احلالـة يف    ’’  

لسـممة لبرـان القليميـة ط ـيادته،      يديد دعمه القـو لبران. طيؤكد جملس األمن من ج
   .طا تقمله السيا ي

ــة ط ــدة     ’’   ــيس طترــ ي    وم ــخ أن انت ــاك رئ طيرــدد جملــس األمــن عل
أمــور  ـــا أايــة  اســة بالرســـبة     2017ططريــة طانت ــاك ب ملــان يلـــوي أيار/مــايو     

   .ال تق ار لبران طقدرته علخ الصمود جملاهبة التحديات القليمية
طيؤكد جملس األمن يف هذا الصدد ب شد العبارات املم رـة قلقـه البـالز إزا     ’’  

ــة       ــ ا  طالي ــذ انت ــان علــخ مــدص الســرت  املرصــ مت  مر شــرور مرصــر ال ئا ــة يف لبر
. طيعــ ك جملــس األمــن  2014أيار/مــايو  24الــ ئيس الســابب، ميرــاي  ــليمان، يف  

ــ ار     ــان م ــب إزا  عنــر ال مل ــه العمي ــن قلق ا طت ــ ارا عــن ترــ ي  الرصــاك   كــذلع ع
القــانوو طانت ــاك رئــيس. طيؤكــد جملــس األمــن أن بقــا  هــذا املرصــر شــا  ا  ــذ     
الفتـ ة الوويلـة قــد أدص إىل عقبـات يف جملـس الــوزرا  طجعـ  ال ملـان  ــري قـادر علــخ        
إصدار تر يعات بالرة األاية. طيؤكد جملس األمـن كـذلع أن شـرور  لـع املرصـر      

شـل   يا ـي ياـ ان علـخ سـو جسـيم بقـدرة لبرـان علـخ التصـدي           طما نتج عره مـن  
 .لتفاقم التحديات األمرية طاالقتصادية طاالجتماعية طالنسانية اليت يواج  ا البلد

قادة لبران علخ التقيد بالد تور طامليثاا الـوط  للبرـان،    جملس األمنطحيث ’’  
عوــا  الســبب ال ــتق ار طيــدعو مجيــع األطــ ال إىل التصــ ل بــ طل مــن املســؤطلية طإ 
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لبرــان طمصــاحله الوطريــة قبــ  السيا ــة احلربيــة، طإىل إبــدا  امل طنــة المزمــة طالرــعور    
باحلاجـــة امللحـــة إىل توبيـــب ا ليـــات الـــيت يـــرن علي ـــا د ـــتور لبرـــان يف مـــا يتعلـــب  

   .باالنت ابات
طيؤكد جملس األمن من جديد دعوته مجيع القادة اللبراني  إىل العم  يـس  ’’  

ــة طالرــ ط  يف انت ــاك        ــة عاجل ــد دطرة ب ملاني ــخ عق ــة عل ــن امل طن ــ طل م ــادي طب قي
ــة،  ــا    .رئــيس ــع األطــ ال اللبراني  لــع يف ال ملــان، إىل   يف طيــدعو جملــس األمــن مجي

توبيــب ا ليــات الــيت يــرن علي ــا د ــتور لبرــان يف مــا يتعلــب باالنت ابــات ال ئا ــية.    
 املرــاركة يف التفــاط  علــخ اتفــاا طيــدعو جملــس األمــن كــذلع مجيــع األطــ ال إىل 

 .توفيقي من أج  إهنا  األزمة السيا ية طاملؤ سية يف لبران
طيع ك جملس األمـن عـن ت  يبـه بـا  ود الـيت يبـذ ا رئـيس الـوزرا ، متـا           ’’  

 م ، ملمار ة احل ـم يف لـ  لـ طل مترايـدة الصـعوبة، طيـدعو مجيـع األطـ ال يف         
بيد أن اجمللـس يسـاطر  عميـب القلـب      .أدا  م ام ا بفعاليةلبران إىل مت   احل ومة من 

إزا  عد  قدرة احل ومة علخ اختـا  القـ ارات األ ا ـية، طي يـر بالقيـادات السيا ـية       
بيرــ ا مــن  يف لبرــان أن تو  ــد صــفوف ا مــن أجــ  املصــلحة الوطريــة، علــخ الــ  م  ــا   

 .خمفات  يا ية
ان لج ائ ـا االنت ابـات ايليـة يف    طقد أشاد جملس األمن أياا ي ومـة لبرـ  ’’  

الوقــا املرا ــر، كمــا شــنع الســلوات اللبرانيــة علــخ املاــي قــدما يف العمــ   ــمن  
   .ا دطي الرم  ايدد لمنت ابات التر يعية املقبلة

طيرنع جملس األمن مجيع األطـ ال يف لبرـان علـخ إل ـار الو ـدة طالعـر        ’’  
العرف طالـاا . طيرـدد اجمللـس علـخ أايـة تعريـر       من جديد ملقاطمة االنرالا يف هوة 

ر ــائ  قــادة لبرــان الداعيــة إىل االعتــداي،  ــا يرــم  إقامــة  ــوارات م ثفــة طتوجيــه   
 .ندا ات من أج  نر  فتي  التوت ات الوائفية

طيـــدين جملـــس األمـــن ب شـــد العبـــارات أعمـــاي الرهـــاك علـــخ األرا ـــي ’’  
ــاو    ــخ ا ــين اللبر ــث  عل ــة، طي ــن اللب  اللبراني ــوات األم ــرا     طق ــن الت ــه م ــا يبديان ــة مل راني

طكـ ر   .ياـولعان بـه مـن دطر  ا ـم يف مرـع الرهـاك طم افحتـه داخـ  لبرـان          طما
أعاا  جملس األمن يف هذا الصدد دعوهتم إىل ا تم ار الدعم الـدط  للنـين اللبرـاو    

ن اللبرـاو  من خمي تقدمي مساعدة إ افية طعاجلة يف اجملاالت الـيت ي ـون في ـا ا ـي    
 .يف أمّس احلاجة إىل الدعم،  ا يف  لع م افحة الرهاك طمحاية احلدطد
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طيؤكــد جملــس األمــن الــدعوات الــيت  ــبب أن طج  ــا إىل مجيــع األطــ ال   ’’  
اللبرانية ب ن جتدد االلترا  بسيا ة الر ي بالرفس اليت يرت ن ا لبران طأن تعـدي عـن أي   

ــة الســورية، اتســاقا مــ   ــدخ  يف األزم ــذي   ت ــوزاري ال ــوارد يف العــمن ال ع الترام ــا ال
 .2012 ري ان/يونيه  12إعمن بعبدا املؤرخ  أصدرته احل ومة احلالية طيف

طيؤكد جملس األمن أن اياف ة علخ ا تق ار لبرـان أمـ  أ ا ـي لم ـتق ار     ’’  
ة طيرنع الر كا  القليمـي  علـخ املرـاركة البرـا ة يف  ـ  مسـ ل       .طاألمن القليمي 

امتــداد األزمــات القليميــة إىل لبرــان، طيرــنع اجملتمــع  طمرــعشــرور مرصــر ال ئا ــة، 
الدط  علخ مواصلة دعم اال تق ار السيا ي طاالقتصـادي يف لبرـان،  ـا يف  لـع مـن      

 .خمي مواصلة تقدمي املساعدة
علـخ اال ـتق ار   الواقـع  طيساطر اجمللس قلـب بـالز يف هـذا الصـدد إزا  األ ـ       ’’  

الجـ  مـن    1 000 000 تاـافة أكثـ  مـن    نتينة ال ن يف لبران طاملروقة ك  طاألم
المجئ  السوري  املسنل  لدص مفو ية األمم املتحدة لرـؤطن المجـئ  يف لبرـان،    
طهو ما ميث  نسبة تريد عن أي بلد آخ  من  يث عـدد المجـئ  إىل عـدد السـ ان،     

يؤكد جملس األمن أن دعم ج ـود لبرـان   ط . لع علخ اجملتمعات املايفةطنتينة لت  ري 
ال امية إىل معا ة آ ار تدفب المجئ ، يف جماالت شىت مر ا اخلدمات األ ا ـية، مثـ    
التعليم طالصحة، أم  بالز األايـة للحفـاع علـخ اال ـتق ار طاألمـن يف لبرـان. طيـدر         

ــان طالرــعر اللبرــ       ــراي تواجــه لبر ــيت ال ت ــتثرائية ال ــس التحــديات اال  ــذا اجملل او يف ه
الصدد، طما يبذله لبران من ج ود ال تاافة هؤال  المجـئ  طمسـاعدهتم طمحايتـ م،    

 طيرو  ب اية االلترا  يقوا النسان طاملبادئ النسانية.  
طيف هذا الصدد، يريد جملس األمن ببيان الروايا الذي قدمـه لبرـان يف مـؤمت     ’’  

طيرنع علخ ترفيـذ  ترفيـذا تامـا لـدعم      ،2016دعم  وريا طاملروقة يف شباط/ف اي  
ا تق ار لبران. طيريد جملس األمـن يف هـذا الصـدد با  ـات املاسـة لصـ ف ا ل مـواي        

  ىت ا ن، طيدعو ا  ات األخ ص إىل الوفا  بتع داهتا بتقدمي الدعم.  
طيعــ ك جملــس األمــن عــن تقــدي   جملموعــة الــدعم الدطليــة للبرــان، طحيــث    ’’  

لفـ   املسـاعدة    مواصـلة عملـ ا بالترسـيب مـع املرسـقة اخلاصـة التما ـا        اجملموعة علخ 
علـخ التصــدي للتحــديات املترايـدة الــيت تواجــه األمـن طاال ــتق ار يف لبرــان. طي  ــر    

، يف بـريطت، لبرـان،   2016نيسـان/أب ي    16باالقت ال الذي قدمـه رئـيس ف نسـا يف    
طيرـنع جملـس األمـن املرسـقة      .نبتر يم اجتما  طزاري جملموعة الـدعم الدطليـة للبرـا   

اخلاصة لرؤطن لبران، يف إطار الدطر الـذي تاـولع بـه مـن خـمي مسـاعي ا احلميـدة        
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طبالترسيب الو يب مع أعاا  الف يـب التـوجي ي الـدط ، علـخ إجـ ا  اتصـاالت م ثفـة        
ــان، لرقــ  ال  ــائ  املرــار إلي ــا أعــم ، طإشــ ا  أصــحاك املصــلحة        مــع شــ كا  لبر

قليمـي  ال ئيسـي  هبـدل مسـاعدة لبرـان علـخ إلـاد  ـ  ملسـ لة شــرور          الـوطري  طال 
طيولـر جملـس األمـن كـذلع إىل األمـ  العـا  أن يقـد  يف التقـاري           .مرصر ال ئا ـة 

الم قة بر ن لبرـان معلومـات مسـت ملة عـن مسـ لة شـرور مرصـر ال ئا ـة طأ  هـا          
 ‘‘علخ املؤ سات اللبرانية.

 


