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

إذ يشري إىل مجيع قراراته السابقة بشأن لبنان ،وال سـياا قراراتـه  )1978( 425و 426
( )1978و  )2004( 1559و  )2006( 1680و  )2006( 1701و )2007( 1773
و  )2008( 1832و  )2009( 1884و  )2010( 1937و  )2011( 2004و 2064
( )2012و  )2013( 2115و  )2014( 2172و  ،)2015( 2236وكـ ـ ــبلا إىل بيـ ـ ــا
رئيسه بشأن احلالة يف لبنان ،وإىل البيان الصحفي املؤرخ  19كانون األول/ديسارب ،2016
وإذ يرحب ابســتارار التقــدر احنــرع دــو إيــادة تنشــيس تقيقيــة ملؤسســا الدولــة ال بنانيــة
انتخــار رئــيم اراةوريــة ال بنانيــة ،وت ي ـ رئــيم ــم الــوعراو ،وتشــيي ،تيومــة وتــدة و نيــة،
وايتااد قانون انتخايب جديد ،فضال ين إيالن االنتخااب التشري ية املقب ة يف لبنان،
واسببتبة م م ببه لط ـ تيومــة لبنــان ديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان لفـ ة
جديدة مدهتا سنة واتدة بدون ت دي ،،الـوارد يف رسـالة موجةـة إىل األمـ ال ـار مـن وعيـر خارجيـة
لبنــان بتــاري  1آر/أغســطم  ،2017وإذ يرت ـ ابلرســالة املوجةــة مــن األم ـ ال ــار إىل رئــيم
اجمل م بتاري  4آر/أغسطم  )S/2017/680( 2017اليت يوصي فيةا هببا التاديد،
وإذ يكرر أتكيد دياه القوي لسالمة لبنان اإلق ياية وسيادته واستقالله السياسي،

وإذ يعيببد أتكيببد التزامــه ابلتنفيــب التــار رايــع أتيــار الق ـرار  ،)2006( 1701وإدراكــا
منــه ملســؤولياته يف املســايدة ي ــو كفالــة وقــا دائــم إل ــال النــار وإلــاد تــ ،ويــ ،األجــ ،ي ــو
النحو املتوخو يف ذلا القرار،
وإذ يعببرب ببن القل ب إعاو التقــدر احنــدود احنــرع صــور تنفيــب وقــا دائــم إل ــال النــار
واألتيــار األساســية األخــرت الــيت تضــانةا الق ـرار  ،)2006( 1701رغــم مــرور أكنــر مــن يشــرة
أيوار ي و اختاذه،
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وإذ يهي ب جبايــع األ ـراي امل نيــة إىل أن ت ــزع مــا تببلــه مــن جةــود ،بســب ،منةــا ـ
ت ــول م اوســة مــع املنســل ا ــاي للم ـ ال ــار وقائــد القــوة ،لتنفيــب مجيــع أتيــار الق ـرار 1701
( )2006تنفيبا كامال ودون إبطاو،
وإذ يع ببرب ببن قلب ب القلب ب إعاو مجي ــع االنتةاك ــا املت ق ــة ابلقـ ـرار )2006( 1701
وخباصــة األتــدايت الــيت وق ـ يف  20نيســان/أبري ،2017 ،من اــا دــدد ي ــو ذلــا األمـ ال ــار
يف تقريــره ،وإذ ينــع ي ــو رد الف ــ ،الفــوري ل سـ طا ال بنانيــة ،وإذ يشــة إىل أةيــة ســيطرة تيومــة
لبنان ي و مجيع األراضي ال بنانية،
وإذ يؤك ببد ي ــو اتتا ــال أن ت ــؤدي انتةاك ــا وق ــا األيا ــال ال دائي ــة إىل نش ــور نـ ـزا
حتا ،تب اته،
جديد ال ميين ألي من األ راي وال ل انطقة ّ

وإذ حي ب مجيــع األ ـراي ي ــو ب ــبل قصــارت جةودا ــا ليفالــة اس ــتارار وقــا األيا ــال
ال دائية ،والتح ي أبقصو قدر من اهلدوو وضـبس الـنفم واإلتمـار يـن أي أياـال أو أقـوال مييـن
تقوض وقا األياال ال دائية أو تزيز استقرار املنطقة،
أن ّ
وإذ يؤكب ب ببد راي ـ ــع األ ـ ـ ـراي أةي ـ ــة االمتن ـ ــال الت ـ ــار ل ح ـ ــر املف ـ ــروض قتض ـ ــو الق ـ ـ ـرار
 )2006( 1701ي و مبي ا وإمدادا األس حة وما يتص ،هبا من أيتدة،

وإذ يشببري إىل األةيــة القصــوت الت ـ ار ا ــس األعر بيام ــه مــن جان ـ مجيــع األ ـراي
امل نية ،وإذ يرح ابلتقدر املتواص ،احنرع يف يا ية رسم ا س األعر  ،وإذ يشبع األ ـراي ي ـو
الت مي ــ ،ــا تببل ــه م ــن جة ــود بتنس ــيل م ــع الق ــوة املؤقت ــة ،ــا يف ذل ــا ي ــن ري ــل ا لي ــة النال ي ــة
األ ـراي ،مــن أجــ ،مواص ـ ة ال ا يــة اراريــة لتحديــد ورســم م ــال ا ــس األعر بيام ــه وبوضــو ،
وي و املضي قدما يف رسم نقا ه ا الفية ،ي و النحو املوصو به يف االست راض االس اتيمي،
وإذ يدين أبقوت ال بارا مجيع احناوال الرامية إىل هتديد أمن لبنان واستقراره،

وإذ يعيببد أتكيببد تصــاياه ي ــو ضــاان أالّ حتــول أياــال التةديــد اــبه دون تنفيــب القــوة
املؤقتــة لواليتةــا وفقــا لقـرار ــم األمــن  ،)2006( 1701وإذ يشــة إىل ضــرورة أن تضــان مجيــع
األ راي أمن موظفي القوة املؤقتة واالت ار اليام ،حلرية تنق ةم ويدر إياقتةا،
وإذ يش ببري إىل املب ــادت ذا الصـ ـ ة الـ ـواردة يف االتفاقي ــة املت ق ــة بس ــالمة م ــوظفي األم ــم
املتحدة واألفراد املرتبط هبا،
وإذ يشببيد ابلــدور النشــس الــبي يضــط ع بــه أفـراد القــوة املؤقتــة وبتفــانيةم يف أداو مةــامةم،
وإذ ي ــرر يــن تقــديره البــالا ل ــدول األيضــاو ال ـيت تســاام يف القــوة املؤقتــة ،وإذ يؤكــد ي ــو ضــرورة
تزويد القوة جبايع الوسائ ،وامل دا الالعمة لالضطال بواليتةا،
وإذ يشببري إىل ـ تيومــة لبنــان نشــر قــوة دوليــة ملســايدهتا ي ــو بســس س ـ طتةا ي ــو
مجيع أرجاو أراضي لبنان ،وإذ يؤكد من جديد ما ل قوة املؤقتة من سـ طة يف اختـاذ مجيـع اإلجـراوا
الالعمة يف منـا ل انتشـار قواهتـا وتسـباا تـراه مناسـبا ضـان قـدراهتا ،ليفالـة يـدر اسـتخدار منطقـة
يا ياهتــا لتنفيــب أنشــطة يدائيــة مــن أي نــو  ،وملقاومــة احنــاوال الراميــة إىل نيةــا ينــوة يــن الوفــاو
بواليتةا،
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وإذ يرحب ب ابل ــدور احلاس ــم ال ــبي يؤدي ــه ار ــي ال بن ـاين وق ـوا األم ــن يف بس ــس س ـ طة
تيوم ــة لبن ــان وت زيزا ــا ،ال س ــياا يف جن ــور لبن ــان ،ويف التصـ ـدي ل تح ــدأل األمني ــة األخ ــرت،
ــا يشــا ،خطــر اإلراــار ،واباللتـزار الــدوع القــوي بــديم ارــي ال بنــاين ،ــا ســايد ي ــو تو يــد
قدرة اري ال بناين ي و توفة األمن ل بنان،
وإذ يرح ب جبةــود األم ـ ال ــار الراميــة إىل إبقــاو مجيــع يا يــا تف ـ الســالر ،ــا فيةــا
الق ــوة املؤقتـ ــة ،قيـ ــد االسـ ــت راض الـ ــدقيل ،وإذ يشـ ــدد ي ـ ــو ضـ ــرورة أن يتبـ ــع اجمل ـ ــم امـ ــا صـ ــارما
واس اتيميا إعاو يا يا نشر قوا تف السالر،
وإذ يسلم ابحلاجة إىل االسـت راض املنـت م رايـع يا يـا تفـ السـالر مـن أجـ ،كفالـة
كفاوهتا وف اليتةا ،ا يف ذلا است راضـا القـوة املؤقتـة ينـد االقتضـاو ،مـع مرايـاة التطـورا ي ـو
أرض الواقع،
وإذ يضببع يف ا ترببةره األولــوأل االس ـ اتيمية والتوصــيا الــيت تــدداا األم ـ ال ــار يف
رسـ ــالته املؤرخـ ــة  12آذار/مـ ــار  )S/2012/151( 2012نتيمـ ــة لالسـ ــت راض االس ـ ـ اتيمي ل قـ ــوة
املؤقتـ ــة ،وإذ حيب ببي لمب ببة برسـ ــالته املؤرخـ ــة  8آذار/مـ ــار  )S/2017/202( 2017نتيمـ ــة خـ ــر
است راض اس اتيمي ل قوة املؤقتة ،وإذ يعرب ين احلاجة إىل املتاب ة وتقد م آخر املستمدا ،
وإذ يهي ابلدول األيضاو إىل أن تقدر ل مي ال بناين ما حيتاجه مـن مسـايدة لتايينـه
من أداو مةامه وفقا ل قرار ،)2006( 1701
وإذ يقرر أن احلالة يف لبنان ال تزال تشي ،خطرا يةدد السالر واألمن الدولي ،

 - 1يق ببرر دي ــد الوالي ــة احلالي ــة لق ــوة األم ــم املتح ــدة املؤقت ــة يف لبن ــان ت ـ  31آر/
أغسطم 2018؛
 - 2يش ببيد ابل ــدور اإلل ــايب ل ق ــوة املؤقت ــة ،ال ــيت س ــايد انتش ــاراا إىل جانـ ـ ار ــي
ال بنــاين ي ــو هتيئــة بيئــة اسـ اتيمية جديــدة يف جنــور لبنــان ،ويرحب بتزايــد األنشــطة املنســقة ب ـ
القوة املؤقتة واري ال بناين ،ويد و إىل مواص ة ت زيز ابا الت اون؛

 - 3يؤك ببد اس ــتارار التزام ــه الق ــوي ابلوالي ــة احلالي ــة ل ق ــوة املؤقت ــة ،وي ببد و إىل التنفي ــب
اليام ،ل قرار )2006( 1701؛
 - 4يكرر ديوته إسرائي ،ولبنان إىل ديم وقـا دائـم إل ـال النـار وإلـاد تـ ،ويـ،
األج ــ ،اس ــتنادا إىل املب ــادت وال ناص ــر التالي ــة املبين ــة يف الفق ــرة  8م ــن منط ــو قـ ـرار ــم األم ــن
)2006( 1701؛
 - 5يؤكببد مببن جدي بد ضــرورة النشــر الف ــال والــدائم ل مــي ال بنــاين يف جنــور لبنــان
واملياه اإلق ياية ال بنانية بوتةة متسارية مـن أجـ ،التنفيـب اليامـ ،ألتيـار القـرار )2006( 1701
ويط ـ إىل األمـ ال ــار أن يــدري يف تقــاريره املقب ــة تقيياـا ل تقــدر احنــرع يف اــبا الصــدد ويــديو
إىل جتديد مشاركة القوة املؤقتة وارـي ال بنـاين يف احلـوار االسـ اتيمي الـبي يرمـي إىل إجـراو حت يـ،
ل تــاد الق ـوا الربيــة والبحريــة ووضــع اويــة مــن النقــاك املرج يــة الــيت ت يــم ال ـ ابس ب ـ قــدرا
الق ــوة املؤقت ــة ومس ــؤولياهتا وق ــدرا ار ــي ال بن ــاين ومس ــؤولياته ،م ــع ج ــداول عمني ــة ش ــددة يش ـ
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اري ال بناين واألم ال ار يف وض ةا ي و وجه السرية ،بغية حتديد ما أتـرعه ارـي ال بنـاين مـن
تقدر يف تنفيب املةار اليت أنيط به يف القرار )2006( 1701؛
 - 6يرح ب يف اــبا الصــدد ابيت ـزار تيومــة لبنــان نشــر كتيبــة منوذجي ـة وســفينة خفــر
س ـوات ،يف منطقــة يا يــا القــوة املؤقتــة ل اضــي قــدما يف تنفيــب الق ـرار  )2006( 1701وبســس
س طة الدولة ال بنانية ي و النحو املشار إليه يف االست راض االس اتيمي ل ف ة 2017-2016؛
 - 7حي ب ي ــو مواصـ ة تقــد م الــديم الــدوع ل مــي ال بنــاين ،شــيا مــع خطــة تنايــة
قــدرا ارــي ال بنــاين وأيضــا يف إ ــار اويــة الــديم الدوليــة ل بنــان ،يــن ريــل تقــد م مســايدة
مم احلاجة إىل الديم ،ـا يف ذلـا
إضافية وياج ة يف اجملاال اليت ييون فيةا اري ال بناين يف أ ّ
ميافحة اإلراار ومحاية احلدود؛
 - 8يهيب ب ق ببوة جباي ــع األ ـ ـراي أن حتـ ـ ر وق ــا األيا ــال ال دائي ــة ،وأن ن ــع أي
انتةا ل خس األعر وحت مه بيام ه ،وأن تت اون ت او كامال مع األمم املتحدة والقوة املؤقتة؛
 - 9يرح ابلدور البنّاو البي تؤديه ا لية النال ية األ راي يف تيسة التنسـيل ووقـا
تصايد التوترا  ،ـا سـايد ي ـو عألدة تنبيـ اسـتقرار احلالـة ي ـو امتـداد ا ـس األعر وبنـاو النقـة
ب الطرف  ،ويعرب يف ابا الصدد ين أتييده القوي ملـا تببلـه القـوة املؤقتـة مـن جةـود يف التحـاور
مع الطرف ك يةاا لتيسة االتصال والتنسيل وال تيبا ال ا ية يف امليدان ،ويف مواص ة كفالـة قـدرة
ا لية النال ية ي و مسايدة الطرف يف مناقشة اوية واس ة من القضاأل؛
 - 10حي مجيع األ راي ي و التقيد الصارر ابلتزامةا ابت ار سالمة أفراد القوة املؤقتة
وســائر أفـراد األمــم املتحــدة وكفالــة االتـ ار التــار حلريــة القــوة املؤقتــة يف التنقــ ،ويــدر إياقتةــا ،وفقــا
لواليتةا ولقوايـد االدـتبا ا اصـة هبـا ،بطـر منةـا تفـادي أي ياـ ،مـن دـأنه ت ـري أفـراد األمـم
املتحدة ل خطر ،ويديو يف ابا الصدد إىل ت زيز الت اون ب القوة املؤقتة واري ال بناين ،ال سـياا
فياا يت ل بتنفيب دورأل منسقة ومتماورة ،ويرح ابلتـزار السـ طا ال بنانيـة اايـة القـوة املؤقتـة
يف تنق ةا ،ويكرر أتكيد طلره اإلسرا إبكاال التحقيل البي َدر فيه لبنان بشأن اهلماـا الـيت
نـ ِّّفـ ــب يف  27أألر/مـ ــايو و  26وع/يوليـ ــه و  9كـ ــانون األول/ديسـ ــارب  2011هبـ ــدي شاكاـ ــة
مرتييب ابه اهلماا ؛
 - 11حي مجيع األ ـراي ي ـو الت ـاون التـار مـع ـم األمـن واألمـ ال ـار مـن أجـ،
إتراع تقـدر م اـو صـور حتقيـل وقـا دائـم إل ـال النـار وإلـاد تـ ،ويـ ،األجـ ،ي ـو النحـو
ـ ــم األمـ ــن
املتـ ــوخو يف الق ـ ـرار  )2006( 1701ويف مجيـ ــع املسـ ــائ ،امل قـ ــة يف تنفيـ ــب ق ـ ـرارا
ــم األم ــن
 )2006( 1701و  )2006( 1680و  ،)2004( 1559وغةا ــا م ــن قـ ـرارا
ذا الص ة؛
 - 12حي تيومة إسرائي ،ي ـو الت ميـ ،بسـح جيشـةا مـن رـال قريـة الغمـر دون
ـادة مــع إس ـرائي ،ولبنــان لتيســة ذلــا
مزيــد مــن التــأخة ابلتنســيل مــع الق ـوة املؤقتــة ،الــيت ت اــ ،جـ ّ
االنسحار؛
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 - 13يؤكببد مببن جديببد ديوتــه مجيــع الــدول إىل أن تــديم وحت ـ ر ي ــو دــو ر إنشــاو
منطقة ب ا س األعر وار ال يطاين خت و من أي أفراد مس ح أو يتـاد أو أسـ حة مـا يـدا يتـاد
وأس حة تيومة لبنان والقوة املؤقتة؛
 - 14وإذ يتصبر أتييـدا لط ـ تيومـة لبنـان نشــر قـوة دوليـة ملسـايدهتا ي ـو ارســة
س طتةا يف مجيع أداو أراضي لبنان ،يشري إىل اإلذن البي منحه ل قوة املؤقتة ابختـاذ مجيـع مـا ي ـزر
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
وجـ ـ الوالي ــة املانوت ــة م ــن ــم األمـ ـن ،وحلااي ــة م ــوظفي األم ــم املتح ــدة ومرافقة ــا ومنشـ ـ هتا
وم ــداهتا ،وكفالــة أمــن وتريــة تنقــ ،مــوظفي األمــم املتحــدة وال ــام يف اجملــال اإلنســاين وحلاايــة
املدني امل رض لتةديد وديا ابل نا البدين ،دون املسا سؤولية تيومة لبنان؛
 -15يطل إىل األم ال ار أن ين ر يف سب ،ت زيز ارةود الـيت تبـبهلا القـوة املؤقتـة يف
مـا يت ــل ابلفقــرة  12مــن القـرار  )2006( 1701والفقــرة  14مــن اــبا القـرار ،ــا يف ذلــا ســب،
عألدة إبراع وجوداـا ،بوسـائ ،منةـا الـدورأل ويا يـا التفتـي  ،وذلـا يف تـدود واليتةـا وقـدراهتا
احلالية؛
 -16يشري إىل أنه تقرر أن تسايد القـوة املؤقتـة تيومـة لبنـان ،بنـاو ي ـو بةـا ،ي ـو
النح ــو املب ـ يف الفق ــرة  14م ــن القـ ـرار  )2006( 1701ويف ت ــدود ق ــدراهتا ،ي ــو تنفي ــب القـ ـرار
)2006( 1701؛
 - 17يرح ابرةود اليت تببهلا القـوة املؤقتـة لتنفيـب سياسـة األمـ ال ـار القاضـية ب ـدر
التسامح مط قا يف قضاأل االسـتغالل وااليتـداو ارنسـي  ،وليفالـة امتنـال أفـراد القـوة املؤقتـة ملدونـة
قوايد الس و ا اصة ابألمم املتحـدة امتنـاال مـا ،ويط ـ إىل األمـ ال ـار أن يواصـ ،اختـاذ مجيـع
اإلجـراوا الالعمــة يف اــبا الصــدد وإبقــاو ــم األمــن ي ــو ي ــم بــبلا ،وحي ـ الب ــدان املســاةة
بقوا ي و اختاذ إجراوا وقائية وأتديبية ليفالة التحقيل يف ابه األف ـال وم اقبـة مرتيبيةـا ي ـو
النحو الواج يف احلاال اليت تشا ،أفرادا ب هلا؛
 - 18يطل ب ب إىل األم ـ ـ ال ـ ــار مواص ـ ـ ة تقـ ــد م تقـ ــارير إىل اجمل ـ ــم يـ ــن تنفيـ ــب الق ـ ـرار
 ،)2006( 1701ك ،أرب ة أدـةر أو ك اـا رأت ذلـا مالئاـا ،وأن يـدري يف تقـاريره بيـا مفصـال
وفــورأل يــن انتةاكــا الق ـرار  ،)2006( 1701واإلبــالب بصــورة ياج ــة ومفص ـ ة يــن انتةاكــا
سـيادة لبنــان ويــن القيــود املفروضــة ي ــو تريــة تنقــ ،القــوة املؤقتــة ،واإلبــالب يــن املنــا ل امل ينــة الــيت
ال تصــ ،إليةــا القــوة املؤقتــة ويــن األســبار اليامنــة وراو اــبه القيــود ،واملخــا ر احنتا ــة ي ــو وقــا
األيا ـ ــال ال دائي ـ ــة واس ـ ــتمابة الق ـ ــوة املؤقت ـ ــة وك ـ ــبلا اإلب ـ ــالب ي ـ ــن تنفي ـ ــب توص ـ ــيا االس ـ ــت راض
االس ـ اتيمي ل ف ـ ة  2017-2016وي ــن م ـوا ن حتقي ــل اليفــاوة اإلضــافية ال ــيت تــدد ل وف ــاو
ابملةـار املنو ـة هبـا ي ــو أنسـ وجـه؛ ويط ـ إىل األمـ ال ـار أن يواصـ ،تطــوير آليـة ل بـالب مــن
أج ،تقد م م وما شددة ومفص ة بشأن املسائ ،السالفة البكر إىل اجمل م؛
 - 19يشدد لى أمهيم وضرورة حتقيل سالر دـام ،ويـادل ودائـم يف الشـر األوسـس،
اســتنادا إىل مجيــع قراراتـ ـ ــه ذا الص ــة ،ــا فيةــا قرارات ـه  )1967( 242املــؤرخ  22تشـرين النــاين/
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ن ـ ـ ـ ـ ــوفارب  ،1967و  )1973( 338امل ـ ـ ـ ـ ــؤرخ  22تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ـ ـ ــوبر  ،1973و 1515
( )2003امل ـ ـ ــؤرخ  19تش ـ ـ ـرين الن ـ ـ ــاين/نوفارب  ،2003و  )2008( 1850امل ـ ـ ــؤرخ  16ك ـ ـ ــانون
األول/ديسارب 2008؛

ِّ - 20
يقرر أن يبقي املسألة قيد ن ره الف ي.
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