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 )2016( 2305القرار   
ـــــذي اتخـــــذه مجلـــــس األمـــــن فـــــي جلســـــته     آب/ 30، المعقـــــودة فـــــي 7763ال

 2016 أغسطس
 
 ،إن مجلس األمن 

)، 1978( 425إىل مجيــــع قراراتــــه الســــابقة بشــــأن لبنــــان، وال ســــيما قراراتــــه  إذ يشــــير 
، )2006( 1701، و )2006( 1680، و )2004( 1559)، و 1978( 426 و
، )2010( 1937، و )2009( 1884، و )2008( 1832، و )2007( 1773 و
، )2014( 2172، و )2013( 2115، و )2012( 2064، و )2011( 2004 و
وإىل بيانـــات رئيســـه بشـــأن احلالـــة يف لبنـــان، وال ســـيما بيـــان رئيســـه املـــؤرخ ، )2015( 2236 و

 ،2016متوز/يوليه  22

لفـرتة لطلب احلكومة اللبنانية متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان واستجابة منه  
خارجيـة لبنـان إىل األمـني جديدة مدهتا سنة واحدة بدون تعديل، الوارد يف رسـالة موجهـة مـن وزيـر 

رئـــيس  إىل، وإذ يرحـــب بالرســـالة املوجهـــة مـــن األمـــني العـــام 2016متوز/يوليـــه  25العـــام بتـــاريخ 
 ،التمديد هبذا)، اليت يوصي فيها S/2016/681( 2016آب/أغسطس  3س بتاريخ اجملل

 دعمه القوي لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته واستقالله السياسي، وإذ يكرر تأكيد 

، وإدراكــا )2006( 1701التزامــه بالتنفيــذ التــام جلميــع أحكــام القــرار  وإذ يعيــد تأكيــد 
منــــه ملســــؤولياته يف املســــاعدة علــــى كفالــــة وقــــف دائــــم إلطــــالق النــــار وإجيــــاد حــــل طويــــل األجــــل 

 النحو املتوخى يف ذلك القرار، على

النــار إزاء التقــدم احملــدود احملــرز صــوب تنفيــذ وقــف دائــم إلطــالق وإذ يعــرب عــن قلقــه  
رغـــم مـــرور عشـــرة أعـــوام ، )2006( 1701واألحكـــام األساســـية األخـــرى الـــيت تضـــمنها القـــرار 

 على اختاذه،
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، بســـــبل منهـــــا أن تعـــــزز مـــــا تبذلـــــه مـــــن جهـــــودإىل جبميـــــع األطـــــراف املعنيـــــة  وإذ يهيـــــب 
القـــرار لتنفيـــذ مجيـــع أحكـــام  لألمـــني العـــام وقائـــد القـــوة،حلـــول ملموســـة مـــع املنســـق اخلـــاص  حبـــث

 تنفيذا كامال ودون إبطاء، )2006( 1701

، )2006( 1701عـــن بـــالغ القلـــق إزاء مجيـــع االنتهاكـــات املتعلقـــة بـــالقرار  وإذ يعـــرب 
ـــــيت وال ســـــيما ـــــاين/  4و  2015كـــــانون األول/ديســـــمرب   20يف  توقعـــــ األحـــــداث ال  كـــــانون الث

 ،2016 يناير

إىل نشـــوب نـــزاع  انتهاكـــات وقـــف األعمـــال العدائيـــة علـــى احتمـــال أن تـــؤدي وإذ يؤكـــد 
 جديد ال ميكن ألي من األطراف وال للمنطقة حتّمل تبعاته،

بــذل قصــارى جهودهــا لكفالــة اســتمرار وقــف األعمــال مجيــع األطــراف علــى  وإذ يحــث 
العدائيـــة، والتحلـــي بأقصـــى قـــدر مـــن اهلـــدوء وضـــبط الـــنفس واإلحجـــام عـــن أي أعمـــال أو أقـــوال 

 ميكن أن تقّوض وقف األعمال العدائية أو تزعزع استقرار املنطقة،

علـــى أمهيـــة االمتثـــال التـــام للحظـــر املفـــروض مبقتضـــى القـــرار جلميـــع األطـــراف  وإذ يشـــدد 
 على مبيعات وإمدادات األسلحة وما يتصل هبا من أعتدة، )2006( 1701

إىل األمهيــة القصــوى الحــرتام اخلــط األزرق بكاملــه مــن جانــب مجيــع األطــراف  وإذ يشــير 
األطــراف  يشــجع وإذبالتقــدم املتواصــل احملــرز يف عمليــة رســم اخلــط األزرق،  وإذ يرحــبة، املعنيــ

علـى التعجيــل مبـا تبذلــه مـن جهــود بتنسـيق مــع القــوة املؤقتـة، مبــا يف ذلـك عــن طريـق اآلليــة الثالثيــة 
األطــراف، مــن أجــل مواصــلة العمليــة اجلاريــة لتحديــد ورســم معــامل اخلــط األزرق بكاملــه وبوضــوح، 

 االستعراض االسرتاتيجي، يف ى املضي قدما يف رسم نقاطه اخلالفية، على النحو املوصى بهوعل

 بأقوى العبارات مجيع احملاوالت الرامية إىل هتديد أمن لبنان واستقراره، وإذ يدين 

تصــميمه علــى ضــمان أالّ حتــول أعمــال التهديــد هــذه دون تنفيــذ القــوة  وإذ يعيــد تأكيــد 
إىل ضـــرورة أن تضـــمن  وإذ يشـــير، )2006( 1701قـــا لقـــرار جملـــس األمـــن املؤقتـــة لواليتهـــا وف

 مجيع األطراف أمن موظفي القوة املؤقتة واالحرتام الكامل حلرية تنقلهم وعدم إعاقتها،

ـــواردة يف االتفاقيـــة املتعلقـــة وإذ يشـــير  بســـالمة مـــوظفي األمـــم  إىل املبـــادئ ذات الصـــلة ال
 املتحدة واألفراد املرتبطني هبا،

بالدور النشط الذي يضـطلع بـه أفـراد القـوة املؤقتـة وبتفـانيهم يف أداء مهـامهم،  وإذ يشيد 
علـــى ضـــرورة  ويؤكـــد ،القـــوة املؤقتــةوإذ يعــرب عـــن تقـــديره البــالغ للـــدول األعضـــاء الــيت تســـاهم يف 

 الالزمة لالضطالع بواليتها،تزويد القوة جبميع الوسائل واملعدات 
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إىل طلـــب احلكومـــة اللبنانيـــة نشـــر قـــوة دوليـــة ملســـاعدهتا علـــى بســـط ســـلطتها  وإذ يشـــير 
مــا للقــوة املؤقتــة مــن ســلطة يف اختــاذ مجيــع  وإذ يؤكــد مــن جديــدأرجــاء أراضــي لبنــان، علــى مجيــع 

هتا، لكفالــــــة يف منــــــاطق انتشــــــار قواهتــــــا وحســــــبما تــــــراه مناســــــبا ضــــــمن قــــــدرااإلجـــــراءات الالزمــــــة 
عملياهتــا لتنفيــذ أنشــطة عدائيــة مــن أي نــوع، وملقاومــة احملــاوالت الراميــة إىل اســتخدام منطقــة  عــدم

 ثنيها عنوًة عن الوفاء بواليتها،

بالـــدور احلاســـم الـــذي يؤديـــه اجلـــيش اللبنـــاين وقـــوات األمـــن يف بســـط ســـلطة  وإذ يرحـــب 
، األخــرىن، ويف التصــدي للتحــديات األمنيــة احلكومــة اللبنانيــة وتعزيزهــا، ال ســيما يف جنــوب لبنــا

مبــا يشــمل خطــر اإلرهــاب، وبــااللتزام الــدويل القــوي بــدعم اجلــيش اللبنــاين، ممــا ســاعد علــى توطيــد 
 قدرة اجليش اللبناين على توفري األمن للبنان،

جبهــود األمــني العــام الراميــة إىل إبقــاء مجيــع عمليــات حفــظ الســالم، مبــا فيهــا  وإذ يرحــب 
يتبـــع اجمللـــس �جـــا صـــارما أن  وإذ يشـــدد علـــى ضـــرورةالقـــوة املؤقتـــة، قيـــد االســـتعراض الـــدقيق، 

 واسرتاتيجيا إزاء عمليات نشر قوات حفظ السالم،

حـــددها األمـــني العـــام  صـــيات الـــيتألولويـــات االســـرتاتيجية والتو ا يضـــع فـــي اعتبـــارهوإذ  
) نتيجــــــة لالســــــتعراض االســــــرتاتيجي S/2012/151( 2012آذار/مــــــارس  12رســــــالته املؤرخــــــة  يف

 ،متابعتها وحتديثهاعن احلاجة إىل يعرب  وإذللقوة املؤقتة، 

ــــاين مــــا وإذ يهيــــب  ــــدول األعضــــاء إىل أن تقــــدم للجــــيش اللبن حيتاجــــه مــــن مســــاعدة  بال
 ،)2006( 1701لتمكينه من أداء مهامه وفقا للقرار 

 أن احلالة يف لبنان ال تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر 

 آب/ ٣١ لبنـــان حـــىت متديـــد الواليـــة احلاليـــة لقـــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف يقـــرر - ١ 
 ؛٢٠١7أغسطس 

بالـــدور اإلجيـــايب للقـــوة املؤقتـــة، الـــيت ســـاعد انتشـــاُرها إىل جانـــب اجلـــيش  يشـــيد - ٢ 
بتزايــد األنشــطة املنســقة بــني  ويرحــبهتيئــة بيئــة اســرتاتيجية جديــدة يف جنــوب لبنــان، اللبنـاين علــى 
 التعاون؛واجليش اللبناين، ويدعو إىل مواصلة تعزيز هذا القوة املؤقتة 

احلــوار  يف هــذا الصــدد باســتمرار مشــاركة القــوة املؤقتــة واجلــيش اللبنــاين يف يرحــب - ٣ 
االسرتاتيجي الـذي يرمـي إىل إجـراء حتليـل لعتـاد القـوات الربيـة والبحريـة ووضـع جمموعـة مـن النقـاط 

اللبنــــاين املرجعيــــة الــــيت تعكــــس الــــرتابط بــــني قــــدرات القــــوة املؤقتــــة ومســــؤولياهتا وقــــدرات اجلــــيش 
 1701يف القـرار  ومسؤولياته، بغية حتديـد مـا حيتاجـه اجلـيش اللبنـاين لتنفيـذ املهـام الـيت أنيطـت بـه

 ؛)2006(
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ــــــب - ٤  ــ ، جريــــــــا 2017لــــــــول شــــــــباط/فرباير إىل األمــــــــني العــــــــام أن يقــــــــوم، حب يطل
مليــا يف جمــال حفــظ الســالم، بــإجراء اســتعراض اســرتاتيجي للقــوة، أفضــل املمارســات املتبعــة عا علــى

إىل  كــذلك ويطلــبيشــمل دراســة هيكــل عنصــريها النظــامي واملــدين ومــا يتصــل هبمــا مــن مــوارد، 
ـــة أن  األمـــني العـــام أن يقـــدم تقريـــرا إىل جملـــس األمـــن عـــن نتـــائج هـــذا االســـتعراض، ســـعيا إىل كفال

يف هــذا الصــدد  ويؤكــدضــطالع باملهــام املوكولــة إليهــا، تكــون البعثــة مشــكَّلة علــى أنســب وجــه لال
 استمرار التزامه القوي بالوالية احلالية للقوة املؤقتة؛

يف هذا الصـدد علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم الـدويل للجـيش اللبنـاين، متشـيا  يحث - 5 
ن طريــق مــع خطــة تنميــة قــدرات اجلــيش اللبنــاين وأيضــا يف إطــار جمموعــة الــدعم الدوليــة للبنــان، عــ

تقـــدمي مســـاعدة إضـــافية وعاجلـــة يف اجملـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا اجلـــيش اللبنـــاين يف أمـــّس احلاجـــة 
 الدعم، مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب ومحاية احلدود؛ إىل

ــــــة أن حتــــــرتم وقــــــف األعمــــــال العدائيــــــة،جب يهيــــــب بقــــــوة - 6   ميــــــع األطــــــراف املعني
بكاملــه، وأن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع األمــم املتحــدة متنــع أي انتهــاك للخــط األزرق وحترتمــه  وأن

 ؛املؤقتة والقوة

بالـدور البنّـاء الـذي تؤديـه اآلليـة الثالثيـة األطـراف يف تيسـري التنسـيق ووقـف  يرحب - 7 
تصــاعد التــوترات، ممــا ســاعد علــى زيــادة تثبيــت اســتقرار احلالــة علــى امتــداد اخلــط األزرق وبنــاء الثقــة 

جهــود يف التحــاور  يف هــذا الصــدد عــن تأييــده القــوي ملــا تبذلــه القــوة املؤقتــة مــن ويعــرببــني الطــرفني، 
مواصـلة كفالــة قــدرة  رتتيبـات العمليــة يف امليــدان، ويفمـع الطــرفني كليهمــا لتيسـري االتصــال والتنســيق وال

 ؛اآللية على مساعدة الطرفني يف مناقشة جمموعة واسعة من القضايا

لتقيــد الصــارم بالتزامهــا بــاحرتام ســالمة أفــراد القــوة مجيــع األطــراف علــى ا يحــث - 8 
التـام حلريـة القــوة يف التنقـل وعـدم إعاقتهـا، وفقــا املؤقتـة وسـائر أفـراد األمـم املتحــدة وكفالـة االحـرتام 

لواليتها ولقواعد االشتباك اخلاصة هبا، بطرق منهـا تفـادي أي عمـل مـن شـأنه تعـريض أفـراد األمـم 
 هــذا الصــدد إىل تعزيــز التعــاون بــني القــوة املؤقتــة واجلــيش اللبنــاين، ال يف ويــدعواملتحــدة للخطــر، 

بـــالتزام الســـلطات اللبنانيـــة حبمايـــة  ويرحـــبســـيما فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ دوريـــات منســـقة ومتجـــاورة، 
اإلسـراع بإكمـال التحقيـق الـذي َشـرع فيـه لبنـان بشـأن  ويكرر تأكيد طلبـهالقوة املؤقتة يف تنقلهـا، 

 2011كـــانون األول/ديســـمرب   9متوز/يوليـــه و  26أيار/مـــايو و  27نفـــذت يف اهلجمـــات الـــيت 
 هبدف حماكمة مرتكيب هذه اهلجمات؛

مجيــــع األطــــراف علــــى التعــــاون التـــــام مــــع جملــــس األمــــن واألمــــني العـــــام  يحــــث - 9 
ملمــوس صــوب حتقيــق وقــف دائــم إلطــالق النــار وإجيــاد حــل طويــل األجــل  أجــل إحــراز تقــدم مــن

ويف مجيــــع املســــائل املعلقــــة يف تنفيــــذ قــــرارات  )2006( 1701علــــى النحــــو املتــــوخى يف القــــرار 
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، وغريهــــــــــــا )2004( 1559، و )2006( 1680، و )2006( 1701جملــــــــــــس األمــــــــــــن 
 قرارات جملس األمن ذات الصلة؛ من

حكومــة إســرائيل علــى التعجيــل بســحب جيشــها مــن مشــال قريــة الغجــر  يحــث - 10 
لتيســـري دون مزيـــد مـــن التـــأخري بالتنســـيق مـــع القـــوة املؤقتـــة، الـــيت تعمـــل جـــاّدة مـــع إســـرائيل ولبنـــان 

 ذلك االنسحاب؛

دعوتــه مجيــع الــدول إىل أن تــدعم وحتــرتم علــى حنــو تــام إنشــاء  يؤكــد مــن جديــد - ١1 
الليطــــــاين ختلــــــو مــــــن أي أفــــــراد مســــــلحني أو عتــــــاد أو أســــــلحة و�ــــــر منطقــــــة بــــــني اخلــــــط األزرق 

 والقوة املؤقتة؛عتاد وأسلحة احلكومة اللبنانية  عدا ما

بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا القـــوة املؤقتـــة لتنفيـــذ سياســـة األمـــني العـــام القاضـــية  يرحـــب - ١2 
امتثـال أفـراد القـوة املؤقتـة مطلقـا يف قضـايا االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني، ولكفالـة بعدم التسامح 
يواصـــل  الســـلوك اخلاصــة بـــاألمم املتحــدة امتثــاال تامـــا، ويطلــب إىل األمـــني العــام أنملدونــة قواعــد 

الالزمـــة يف هـــذا الصـــدد وإبقـــاء جملـــس األمـــن علـــى علـــم بـــذلك، وحيـــث اختـــاذ مجيـــع اإلجـــراءات 
األفعـــال  هـــذه فالـــة التحقيـــق يفعلـــى اختـــاذ إجـــراءات وقائيـــة وتأديبيـــة لكالبلـــدان املســـامهة بقـــوات 

 هلا؛ الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعنيومعاقبة مرتكبيها على النحو 

ــــب - ١3  إىل األمــــني العــــام مواصــــلة تقــــدمي تقــــارير إىل اجمللــــس عــــن تنفيــــذ القــــرار  يطل
 ر أو كلما رأى ذلك مالئما؛كل أربعة أشه  )2006( 1701

ـــــة وضـــــرورة حتقيـــــق ســـــالم شـــــامل وعـــــادل ودائـــــم يف الشـــــرق  يشـــــدد - ١4  علـــــى أمهي
ـــــــه ذات الصلـــــــة، مبــــــا فيهــــــا قراراتــــــه األوســــــط، اســــــتنادا إىل   ) املــــــؤرخ1967( 242مجيــــــع قراراتــــ

تشـــــــــرين األول/أكتـــــــــوبر  22) املـــــــــؤرخ 1973( 338، و 1967الثـــــــــاين/نوفمرب تشـــــــــرين  22
 1850، و 2003تشـــــــــــــــــرين الثـــــــــــــــــاين/نوفمرب  19املـــــــــــــــــؤرخ  )2003( 1515 ، و1973

 ؛2008كانون األول/ديسمرب  16املؤرخ  )2008(

 املسألة قيد نظره الفعلي. إبقاء يقرر - 15 
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