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 (2017) 2373قرار ال  
 2017آب/أغسطس  30، املعقودة يف 8037الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 
 426و  (1978) 425إىل مجيع قراراته السابقة بشأن لبنان، وال سـياا قراراتـه  يشريإذ  

 (2007) 1773و  (2006) 1701و  (2006) 1680و  (2004) 1559( و 1978)
 2064و  (2011) 2004و  (2010) 1937و  (2009) 1884و  (2008) 1832 و
، وكـــــــبلا إىل بيـــــــا   (2015) 2236و  (2014) 2172 و (2013) 2115 و (2012)

 ،2016كانون األول/ديسارب   19ملؤرخ رئيسه بشأن احلالة يف لبنان، وإىل البيان الصحفي ا
ابســتارار التقــدر احنــرع دــو إيــادة تنشــيس تقيقيــة ملؤسســا  الدولــة ال بنانيــة   وإذ يرحبب  

انتخــار رئــيم اراةوريــة ال بنانيــة، وت يــ  رئــيم   ــم الــوعراو، وتشــيي، تيومــة وتــدة و نيــة، 
 وايتااد قانون انتخايب جديد، فضال ين إيالن االنتخااب  التشري ية املقب ة يف لبنان،

لفــ ة  تيومــة لبنــان  ديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان  لط ــ  واسببتبة م م ببه 
خارجيـة  جديدة مدهتا سنة واتدة بدون ت دي،، الـوارد يف رسـالة موجةـة إىل األمـ  ال ـار مـن وعيـر 

إىل رئـــيم  ، وإذ يرتــ  ابلرســـالة املوجةــة مــن األمــ  ال ــار 2017آر/أغســطم  1لبنــان بتــاري  
 هببا التاديد، ( اليت يوصي فيةا S/2017/680) 2017/أغسطم آر 4اجمل م بتاري  

 دياه القوي لسالمة لبنان اإلق ياية وسيادته واستقالله السياسي، وإذ يكرر أتكيد 
، وإدراكــا (2006) 1701التزامــه ابلتنفيــب التــار رايــع أتيــار القــرار  وإذ يعيببد أتكيببد  

منــه ملســؤولياته يف املســايدة ي ــو كفالــة وقــا دائــم إل ــال  النــار وإلــاد تــ،  ويــ، األجــ، ي ــو  
 النحو املتوخو يف ذلا القرار، 

 ــال  النــار إعاو التقــدر احنــدود احنــرع صــور تنفيــب وقــا دائــم إل وإذ يعببرب  ببن القلبب  
، رغــم مــرور أكنــر مــن يشــرة (2006) 1701واألتيــار األساســية األخــرت الــيت تضــانةا القــرار 

 أيوار ي و اختاذه،
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جبايـــع األ ـــراي امل نيـــة إىل أن ت ـــزع مـــا تببلـــه مـــن جةـــود، بســـب، منةـــا  ـــ   وإذ يهيببب  
 1701القــرار  نســل ا ــاي للمــ  ال ــار وقائــد القــوة، لتنفيــب مجيــع أتيــار ت ــول م اوســة مــع امل

 تنفيبا كامال ودون إبطاو، (2006)
 (2006) 1701إعاو مجيــــع االنتةاكــــا  املت  قــــة ابلقــــرار  وإذ يعببببرب  ببببن قلبببب  القلبببب  

، من اــا دــدد ي ــو ذلــا األمــ  ال ــار 2017نيســان/أبري،  20وخباصــة األتــدايت الــيت وق ــ  يف 
ينــع ي ــو رد الف ــ، الفــوري ل ســ طا  ال بنانيــة، وإذ يشــة إىل أةيــة ســيطرة تيومــة  يف تقريــره، وإذ

 لبنان ي و مجيع األراضي ال بنانية،
تـــؤدي انتةاكـــا  وقـــا األياـــال ال دائيـــة إىل نشـــور نـــزا  ي ـــو اتتاـــال أن  وإذ يؤكبببد 
 ميين ألي من األ راي وال ل انطقة حتّا، تب اته، جديد ال
مجيـــع األ ـــراي ي ـــو بـــبل قصـــارت جةوداـــا ليفالـــة اســـتارار وقـــا األياـــال  وإذ حيببب  

 ال دائية، والتح ي أبقصو قدر من اهلدوو وضـبس الـنفم واإلتمـار يـن أي أياـال أو أقـوال مييـن
 أن تقّوض وقا األياال ال دائية أو تزيز  استقرار املنطقة،

ــــــال التــــــار ل ح ــــــر املفــــــروض  قتضــــــو القــــــرار  وإذ يؤكببببببد  ــــــع األ ــــــراي أةيــــــة االمتن راي
 ي و مبي ا  وإمدادا  األس حة وما يتص، هبا من أيتدة، (2006) 1701

إىل األةيــة القصــوت التــ ار ا ــس األعر  بيام ــه مــن جانــ  مجيــع األ ــراي  يشببريوإذ  
األ ـراي ي ـو  وإذ يشبعابلتقدر املتواص، احنرع يف يا ية رسم ا س األعر ،  وإذ يرح امل نية، 

تببلـــه مـــن جةـــود بتنســـيل مـــع القـــوة املؤقتـــة،  ـــا يف ذلـــا يـــن  ريـــل ا ليـــة النال يـــة  الت ميـــ،  ـــا
مــن أجــ، مواصــ ة ال ا يــة اراريــة لتحديــد ورســم م ــال ا ــس األعر  بيام ــه وبوضــو ، األ ــراي، 

 وي و املضي قدما يف رسم نقا ه ا الفية، ي و النحو املوصو به يف االست راض االس اتيمي،
 أبقوت ال بارا  مجيع احناوال  الرامية إىل هتديد أمن لبنان واستقراره، وإذ يدين 
صــاياه ي ــو ضـــاان أالّ حتــول أياـــال التةديــد اـــبه دون تنفيــب القـــوة ت وإذ يعيببد أتكيبببد 

، وإذ يشــة إىل ضــرورة أن تضــان مجيــع (2006) 1701املؤقتــة لواليتةــا وفقــا لقــرار   ــم األمــن 
  ةم ويدر إياقتةا،األ راي أمن موظفي القوة املؤقتة واالت ار اليام، حلرية تنق

إىل املبــــادت ذا  الصــــ ة الــــواردة يف االتفاقيــــة املت  قــــة بســــالمة مــــوظفي األمــــم  وإذ يشببببري 
 املتحدة واألفراد املرتبط  هبا،

ابلــدور النشــس الــبي يضــط ع بــه أفــراد القــوة املؤقتــة وبتفــانيةم يف أداو مةــامةم،  وإذ يشببيد 
القــوة املؤقتــة، وإذ يؤكــد ي ــو ضــرورة  يت تســاام يف ي ــرر يــن تقــديره البــالا ل ــدول األيضــاو الــ وإذ

 تزويد القوة جبايع الوسائ، وامل دا  الالعمة لالضطال  بواليتةا،
إىل   ــ  تيومــة لبنــان نشــر قــوة دوليــة ملســايدهتا ي ــو بســس ســ طتةا ي ــو  وإذ يشببري 

ذ مجيـع اإلجـراوا  أرجاو أراضي لبنان، وإذ يؤكد من جديد ما ل قوة املؤقتة من سـ طة يف اختـا مجيع 
يف منـا ل انتشـار قواهتـا وتسـباا تـراه مناسـبا ضـان قـدراهتا، ليفالـة يـدر اسـتخدار منطقـة  الالعمة 

يا ياهتــا لتنفيــب أنشــطة يدائيــة مــن أي نــو ، وملقاومــة احنــاوال  الراميــة إىل  نيةــا ينــوة  يــن الوفــاو  
 بواليتةا،
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ـــ وإذ يرحببب   اين وقـــوا  األمـــن يف بســـس ســـ طة ابلـــدور احلاســـم الـــبي يؤديـــه ارـــي  ال بن
دي ل تحــــدأل  األمنيــــة األخــــرت، تيومــــة لبنــــان وت زيزاــــا، ال ســــياا يف جنــــور لبنــــان، ويف التصــــ

يشــا، خطــر اإلراــار، واباللتــزار الــدوع القــوي بــديم ارــي  ال بنــاين،  ــا ســايد ي ــو تو يــد   ــا
 قدرة اري  ال بناين ي و توفة األمن ل بنان،

جبةــود األمــ  ال ــار الراميــة إىل إبقــاو مجيــع يا يــا  تفــ  الســالر،  ــا فيةــا  وإذ يرحبب  
يتبــــع اجمل ــــم امــــا صــــارما  القــــوة املؤقتــــة، قيــــد االســــت راض الــــدقيل، وإذ يشــــدد ي ــــو ضــــرورة أن 

 واس اتيميا إعاو يا يا  نشر قوا  تف  السالر،
السـالر مـن أجـ، كفالـة  ابحلاجة إىل االسـت راض املنـت م رايـع يا يـا  تفـ   وإذ يسلم 

كفاوهتا وف اليتةا،  ا يف ذلا است راضـا  القـوة املؤقتـة ينـد االقتضـاو، مـع مرايـاة التطـورا  ي ـو 
 الواقع، أرض

األولــوأل  االســ اتيمية والتوصــيا  الــيت تــدداا األمــ  ال ــار يف  وإذ يضببع يف ا ترببةره  
( نتيمــــة لالســــت راض االســــ اتيمي ل قــــوة S/2012/151) 2012آذار/مــــار   12رســــالته املؤرخــــة 

( نتيمـــــة  خـــــر S/2017/202) 2017آذار/مـــــار   8برســـــالته املؤرخـــــة   لمبببببة وإذ حيبببببي املؤقتـــــة، 
  املتاب ة وتقد م آخر املستمدا ،ين احلاجة إىل وإذ يعرب است راض اس اتيمي ل قوة املؤقتة،

لتايينـه  ابلدول األيضاو إىل أن تقدر ل مي  ال بناين ما حيتاجه مـن مسـايدة  وإذ يهي  
 ،(2006) 1701من أداو مةامه وفقا ل قرار 

 ةدد السالر واألمن الدولي ،أن احلالة يف لبنان ال تزال تشي، خطرا ي وإذ يقرر 
 آر/ 31 ديـــد الواليـــة احلاليـــة لقـــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـــان تـــ   يقبببرر - 1 
 ؛2018 أغسطم
ابلــــدور اإللـــايب ل قــــوة املؤقتــــة، الـــيت ســــايد انتشـــار اا إىل جانــــ  ارــــي   يشبببيد - 2 

بتزايــد األنشــطة املنســقة بــ    ويرحببهتيئــة بيئــة اســ اتيمية جديــدة يف جنــور لبنــان،  ال بنــاين ي ــو 
 إىل مواص ة ت زيز ابا الت اون؛ ويد وواري  ال بناين،  القوة املؤقتة 
ـــة،  يؤكبببد - 3  إىل التنفيـــب  ويبببد واســـتارار التزامـــه القـــوي ابلواليـــة احلاليـــة ل قـــوة املؤقت
 ؛(2006) 1701قرار  اليام، ل
ديوته إسرائي، ولبنان إىل ديم وقـا دائـم إل ـال  النـار وإلـاد تـ،  ويـ،  يكرر - 4 

مــــن منطــــو  قــــرار   ــــم األمــــن  8األجــــ، اســــتنادا إىل املبــــادت وال ناصــــر التاليــــة املبينــــة يف الفقــــرة 
 ؛(2006) 1701
ضــرورة النشــر الف ــال والــدائم ل مــي  ال بنــاين يف جنــور لبنــان  ديؤكببد مببن جديبب - 5 

 (2006) 1701واملياه اإلق ياية ال بنانية بوتةة متسارية مـن أجـ، التنفيـب اليامـ، ألتيـار القـرار 
و ا  ل تقــدر احنــرع يف اــبا الصــدد ويــديويط ــ  إىل األمــ  ال ــار أن يــدري يف تقــاريره املقب ــة تقيياــ

إىل جتديد مشاركة القوة املؤقتة وارـي  ال بنـاين يف احلـوار االسـ اتيمي الـبي يرمـي إىل إجـراو حت يـ، 
ل تــاد القــوا  الربيــة والبحريــة ووضــع  اويــة مــن النقــاك املرج يــة الــيت ت يــم الــ ابس بــ  قــدرا  

جـــداول عمنيـــة شـــددة يشـــ      ال بنـــاين ومســـؤولياته، مـــعالقـــوة املؤقتـــة ومســـؤولياهتا وقـــدرا  ارـــي

http://undocs.org/S/2012/151
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، بغية حتديد ما أتـرعه ارـي  ال بنـاين مـن ي و وجه السرية اري  ال بناين واألم  ال ار يف وض ةا
 ؛(2006) 1701تقدر يف تنفيب املةار اليت أنيط  به يف القرار 

ســفينة خفــر ة و منوذجيــ كتيبــةيف اــبا الصــدد ابيتــزار تيومــة لبنــان نشــر   يرحبب  - 6 
وبســس  (2006) 1701قــرار الســوات، يف منطقــة يا يــا  القــوة املؤقتــة ل اضــي قــدما يف تنفيــب 

 ؛2017-2016ست راض االس اتيمي ل ف ة س طة الدولة ال بنانية ي و النحو املشار إليه يف اال
ي ــو مواصــ ة تقــد م الــديم الــدوع ل مــي  ال بنــاين،  شــيا مــع خطــة تنايــة  حيبب  - 7 

قــدرا  ارــي  ال بنــاين وأيضــا يف إ ــار  اويــة الــديم الدوليــة ل بنــان، يــن  ريــل تقــد م مســايدة 
مّم احلاجة إىل الديم،  ـا يف ذلـا إضافية وياج ة يف اجملاال  اليت ييون فيةا اري  ال بناين يف أ

 احلدود؛ ميافحة اإلراار ومحاية
جبايـــع األ ــــراي أن حتـــ ر وقــــا األياـــال ال دائيــــة، وأن  نــــع أي   قببببوة يهيببب  - 8 

 انتةا  ل خس األعر  وحت مه بيام ه، وأن تت اون ت او  كامال مع األمم املتحدة والقوة املؤقتة؛ 
ابلدور البّناو البي تؤديه ا لية النال ية األ راي يف تيسة التنسـيل ووقـا  يرح  - 9 

تصايد التوترا ،  ـا سـايد ي ـو عألدة تنبيـ  اسـتقرار احلالـة ي ـو امتـداد ا ـس األعر  وبنـاو النقـة 
يف ابا الصدد ين أتييده القوي ملـا تببلـه القـوة املؤقتـة مـن جةـود يف التحـاور  ويعربب  الطرف ، 

ع الطرف  ك يةاا لتيسة االتصال والتنسيل وال تيبا  ال ا ية يف امليدان، ويف مواص ة كفالـة قـدرة م
 ا لية النال ية ي و مسايدة الطرف  يف مناقشة  اوية واس ة من القضاأل؛

مجيع األ راي ي و التقيد الصارر ابلتزامةا ابت ار سالمة أفراد القوة املؤقتة  حي  - 10 
التــار حلريــة القــوة املؤقتــة يف التنقــ، ويــدر إياقتةــا، وفقــا  وســائر أفــراد األمــم املتحــدة وكفالــة االتــ ار 

ألمـم لواليتةا ولقوايـد االدـتبا  ا اصـة هبـا، بطـر  منةـا تفـادي أي ياـ، مـن دـأنه ت ـري  أفـراد ا
املتحدة ل خطر، ويديو يف ابا الصدد إىل ت زيز الت اون ب  القوة املؤقتة واري  ال بناين، ال سـياا 

ابلتـزار السـ طا  ال بنانيـة  اايـة القـوة املؤقتـة  ويرح فياا يت  ل بتنفيب دورأل  منسقة ومتماورة، 
يه لبنان بشأن اهلماـا  الـيت اإلسرا  إبكاال التحقيل البي َدر  ف ويكرر أتكيد طلرهيف تنق ةا، 
هبــــدي شاكاــــة  2011كــــانون األول/ديســــارب   9 وع/يوليــــه و  26 أألر/مــــايو و 27نـ فِّــــب  يف 

 مرتييب ابه اهلماا ؛
مجيع األ ـراي ي ـو الت ـاون التـار مـع   ـم األمـن واألمـ  ال ـار مـن أجـ،  حي  - 11 

اد تـ،  ويـ، األجـ، ي ـو النحـو م اـو  صـور حتقيـل وقـا دائـم إل ـال  النـار وإلـ  إتراع تقـدر
ويف مجيــــع املســــائ، امل  قــــة يف تنفيــــب قــــرارا    ــــم األمــــن  (2006) 1701املتــــوخو يف القــــرار 

، وغةاــــا مــــن قــــرارا    ــــم األمــــن (2004) 1559 و (2006) 1680 و (2006) 1701
 ذا  الص ة؛

دون  تيومة إسرائي، ي ـو الت ميـ، بسـح  جيشـةا مـن رـال قريـة الغمـر  حي  - 12 
لتيســـة ذلـــا  وة املؤقتـــة، الـــيت ت اـــ، جـــاّدة مـــع إســـرائي، ولبنـــان مزيـــد مـــن التـــأخة ابلتنســـيل مـــع القـــ

 االنسحار؛

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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ديوتـــه مجيـــع الـــدول إىل أن تـــديم وحتـــ ر ي ـــو دـــو  ر إنشـــاو  يؤكبببد مبببن جديبببد - 13 
ال يطاين خت و من أي أفراد مس ح  أو يتـاد أو أسـ حة مـا يـدا يتـاد  منطقة ب  ا س األعر  وار 

 ة املؤقتة؛والقو  وأس حة تيومة لبنان 
أتييـدا لط ـ  تيومـة لبنـان نشــر قـوة دوليـة ملسـايدهتا ي ـو  ارســة  وإذ يتصبر  - 14 

البي منحه ل قوة املؤقتة ابختـاذ مجيـع مـا ي ـزر  يشري إىل اإلذنس طتةا يف مجيع أداو أراضي لبنان، 
من إجراوا  يف منا ل نشر قواهتا وتس  ما تراه يف تدود قـدراهتا ليفالـة يـدر اسـتخدار منطقـة 
يا ياهتــا ل قيــار أبنشــطة م اديــة مــن أي نــو ، وملقاومــة شــاوال  من ةــا ابلقــوة مــن القيــار بواجباهتــا 

ن، وحلاايـــة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة ومرافقةـــا ومنشـــ هتا  وجـــ  الواليـــة املانوتـــة مـــن   ـــم األمـــ
وم ـــداهتا، وكفالـــة أمـــن وتريـــة تنقـــ، مـــوظفي األمـــم املتحـــدة وال ـــام   يف اجملـــال اإلنســـاين وحلاايـــة 

 املدني  امل رض  لتةديد وديا ابل نا البدين، دون املسا   سؤولية تيومة لبنان؛
يف القـوة املؤقتـة ، ت زيز ارةود الـيت تبـبهلا إىل األم  ال ار أن ين ر يف سب يطل  -15 

مــن اــبا القـرار،  ــا يف ذلــا ســب،  14والفقــرة  (2006) 1701مــن القـرار  12مـا يت  ــل ابلفقــرة 
يتةـا وقـدراهتا يف تـدود والوذلـا ، وجوداـا، بوسـائ، منةـا الـدورأل  ويا يـا  التفتـي إبراع عألدة 
 احلالية؛

تيومـة لبنـان، بنـاو ي ـو   بةـا، ي ـو  القـوة املؤقتـةإىل أنه تقرر أن تسايد  يشري -16 
ويف تـــدود قـــدراهتا، ي ـــو تنفيـــب القـــرار  (2006) 1701مـــن القـــرار  14النحـــو املبـــ  يف الفقـــرة 

 ؛(2006) 1701
ابرةود اليت تببهلا القـوة املؤقتـة لتنفيـب سياسـة األمـ  ال ـار القاضـية ب ـدر  يرح  - 17 
مط قا يف قضاأل االسـتغالل وااليتـداو ارنسـي ، وليفالـة امتنـال أفـراد القـوة املؤقتـة ملدونـة  التسامح 
مم املتحـدة امتنـاال  مـا، ويط ـ  إىل األمـ  ال ـار أن يواصـ، اختـاذ مجيـع الس و  ا اصة ابأل قوايد 

الالعمــة يف اــبا الصــدد وإبقــاو   ــم األمــن ي ــو ي ــم بــبلا، وحيــ  الب ــدان املســاةة  اإلجــراوا  
ي و اختاذ إجراوا  وقائية وأتديبية ليفالة التحقيل يف ابه األف ـال وم اقبـة مرتيبيةـا ي ـو  بقوا  
 واج  يف احلاال  اليت تشا، أفرادا  ب   هلا؛ال النحو 

إىل األمــــ  ال ــــار مواصــــ ة تقــــد م تقــــارير إىل اجمل ــــم يــــن تنفيــــب القــــرار  يطلبببب  - 18 
مفصـال  بيـا ، ك، أرب ة أدـةر أو ك اـا رأت ذلـا مالئاـا، وأن يـدري يف تقـاريره (2006) 1701

اإلبــالب بصــورة ياج ــة ومفصــ ة يــن انتةاكــا  ، و (2006) 1701قــرار الانتةاكــا  وفــورأل يــن 
يــن املنــا ل امل ينــة الــيت اإلبــالب يــن القيــود املفروضــة ي ــو تريــة تنقــ، القــوة املؤقتــة، و سـيادة لبنــان و 

ويــن األســبار اليامنــة وراو اــبه القيــود، واملخــا ر احنتا ــة ي ــو وقــا تصــ، إليةــا القــوة املؤقتــة  ال
ـــــة وكـــــبلا  ـــــة واســـــتمابة القـــــوة املؤقت ـــــالب األياـــــال ال دائي يـــــن تنفيـــــب توصـــــيا  االســـــت راض اإلب

ـــدد  ويـــن مـــوا ن حتقيـــل اليفـــاوة  2017-2016االســـ اتيمي ل فـــ ة  ل وفـــاو اإلضـــافية الـــيت ت 
ويط ــ  إىل األمـ  ال ـار أن يواصـ، تطــوير آليـة ل بـالب مــن  ابملةـار املنو ـة هبـا ي ــو أنسـ  وجـه؛

 أج، تقد م م  وما  شددة ومفص ة بشأن املسائ، السالفة البكر إىل اجمل م؛
وضرورة حتقيل سالر دـام، ويـادل ودائـم يف الشـر  األوسـس،  يشدد  لى أمهيم - 19 

ـــه ذا  الص ـــة،  ــا فيةــا قراراتــ اســتنادا إىل   النــاين/ تشــرين  22املــؤرخ  (1967) 242ه مجيــع قراراتــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/١٧٠١(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
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 1515 ، و1973تشــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــوبر  22املــــــــــــؤرخ  (1973) 338، و 1967 نــــــــــــوفارب
كـــــــانون   16املـــــــؤرخ  (2008) 1850 ، و2003تشـــــــرين النـــــــاين/نوفارب  19املـــــــؤرخ  (2003)

 ؛2008األول/ديسارب 
 أن يبقي املسألة قيد ن ره الف  ي. يقر ِّر - 20 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)

