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القرار ١٣٣٧ (٢٠٠١) 
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٢٦٧، املعقودة يف ٣٠ كانون الثــاين/ينـاير 

 ٢٠٠١  
إن جملس األمن، 

ــــــني ١٩ آذار/  إذ يشــــري إىل قراراتـــــــــه ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨) املؤرخــ
مـــارس ١٩٧٨، و ٥٠١ (١٩٨٢) املـــؤرخ ٢٥ شـــباط/فـــــرباير ١٩٨٢، و ٥٠٨ (١٩٨٢) 
ـــه ١٩٨٢،  املـؤرخ ٥ حزيـران/يونيـه ١٩٨٢، و ٥٠٩ (١٩٨٢) املـؤرخ ٦ حزيـران/يونيــــــــــ
ـــــــؤرخ  و ٥٢٠ (١٩٨٢) املــــــؤرخ ١٧ أيلــــــول/ســــــبتمرب ١٩٨٢، و ١٣١٠ (٢٠٠٠) امل

٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠، وكذلك إىل قراراته وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف لبنان، 
وإذ يشري كذلك إىل قراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) املؤرخ ١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 

ـــذي مفــاده أنــه يف  وإذ يشـري أيضـا إىل االسـتنتاج الـذي خلـص إليـه األمـني العـام وال
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ سحبت إسـرائيل قواـا مـن لبنـان وفقـا للقــــــــرار ٤٢٥ (١٩٧٨) 
ووفَّـــت باملقتضيــــــــات احملـــددة يف تقريـــر األمـــني العـــام املــــؤرخ ٢٢ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٠ 

 ،(S/2000/460)

وإذ يؤكد الطبيعة املؤقتة لقوة األمم املتحدة يف لبنان، 
وإذ يشري إىل املبادئ ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة موظفـي األمـم 

املتحدة واألفراد املرتبطني ا املعتمدة يف ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، 
واستجابة منه لطلب حكومة لبنـان علـى حنـو مـا جـاء يف الرسـالة املؤرخـة ٥ كـانون 
الثــاين/ينــاير ٢٠٠١ املوجهــــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثلـــها الدائـــم لـــدى األمـــم املتحـــدة 

 ،(S/2001/14)
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يرحب بتقريــر األمـني العـام عـن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان املـؤرخ  - ١
٢٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ (S/2001/66)، ويؤيد مالحظاته وتوصياته؛ 

يقرر متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان لفتـــرة أخرى قدرها سـتة  - ٢
أشهر تنتهي يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠١؛ 

يقرر أن يعيد قوام قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان مـن األفـراد العسـكريني  - ٣
إىل املسـتوى التشـغيلي املشـار إليـه يف الفقـرة ٢٤ مـن تقريـر األمـني العـام املـؤرخ ٢٢ كـــانون 
الثـاين/ينـاير ٢٠٠١، يف موعـد أقصـاه ٣١ متـوز/يوليـه، ويطلـــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ، 
بالتشاور مع حكومة لبنان والبلدان املسامهة بقوات، اإلجراءات الضرورية لتنفيذ هـذا القـرار، 

مع مراعاة عملية التناوب املقررة لكتائب القوة؛ 
يكــرر تــأكيد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســــيادته واســـتقالله  - ٤

السياسي داخل حدوده املعترف ا دوليا؛ 
يطلب إىل حكومة لبنان أن تكفل عودة سلطتها الفعلية ووجودها الفعلـي يف  - ٥

اجلنوب، وأن تعمل بصفة خاصة على زيادة وترية نشر القوات املسلحة اللبنانية؛ 
يرحب مبا قامت به حكومة لبنان مـن إنشـاء نقـاط تفتيـش يف املنطقـة الـيت مت  - ٦
اجلالء عنها وحيـث حكومـة لبنـان علـى أن تكفـل إشـاعة منـاخ يسـوده اهلـدوء يف مجيـع أحنـاء 

اجلنوب، مبا يف ذلك من خالل السيطرة على مجيع نقاط التفتيش؛ 
ــــن التزامـــات بـــاحترام خـــط  يطلــب إىل الطرفــني أن يفيــا مبــا تعــهدا بــه م - ٧
االنسـحاب الـذي حددتـه األمـم املتحـدة، والـــذي بينــه األمــني العــام يف تقريــره املــؤرخ ١٦ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ (S/2000/590) احترامـا كـامال، وأن ميارسـا أقصـــى درجــة مــن ضبــط 

النفس وأن يتعاونا تعاونا كامال مع األمم املتحدة ومع قوة األمم املتحدة؛ 
يدين مجيع أعمـال العنـف، ويعـرب عـن القلـق إزاء اخلروقـات واالنتـهاكات  - ٨
اخلطرية خلط االنسحاب، وحيث الطرفني على وضع اية هلـا وعلـى احـترام سـالمة أفـراد قـوة 

األمم املتحدة؛ 
يثين على قوة األمم املتحـدة لوفائـها بواليتـها حيـال التحقـق مـن االنسـحاب  - ٩
اإلسـرائيلي، ويؤيـد جـهودها املسـتمرة للمحافظـة علـى وقـف إطـالق النـار علـى امتـداد خــط 
االنسـحاب عـن طريـق تسـيري دوريـات والقيـام بأعمـال مراقبـة مـن مواقـع ثابتـة والبقــاء علــى 

اتصال وثيق مع الطرفني دف تصحيح االنتهاكات ومنع تصعيد احلوادث؛ 
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يرحب مبسامهة قوة األمـم املتحـدة يف عمليـات إزالـة األلغـام، ويشـجع علـى  - ١٠
زيادة املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة إىل حكومة لبنـان يف جمـال األعمـال املتعلقـة باأللغـام 
دعمـا للتطويـر املسـتمر لقدرـا الوطنيـة علـى القيـام باألعمـال املتعلقـة باأللغـام، والضطالعــها 
بأنشطة إزالة األلغام يف اجلنوب يف حاالت الطوارئ، على السـواء، ويدعـو البلـدان املاحنـة إىل 

دعم هذه اجلهود بتقدمي تربعات مالية وعينية هلا؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل مشـاوراته مـع حكومـة لبنـان واألطـــراف  - ١١

األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار وأن يوايف جملس األمن بتقرير يف هذا الشأن؛ 
يتطلـع إىل إجنـاز واليـة قـوة األمـم املتحـدة املؤقـــتة يف لبنــان يف أقــرب وقــت  - ١٢

ممكن؛ 
يؤيد النهج العام إلعادة تشكيل قوة األمم املتحدة، وفق مـا هـو مبـني بإجيـاز  - ١٣
ـــاير ٢٠٠١، ويطلــب إىل  يف الفقـرة ٢٣ مـن تقريـر األمـني العـام املـؤرخ ٢٢ كـانون الثـاين/ين
األمني العام أن يقدم إىل الس يف موعد أقصاه ٣٠ نيســان/أبريـل ٢٠٠١ تقريـرا مفصـال عـن 
خطط إعادة تشكيل قوة األمم املتحدة وعـن املـهام الـيت ميكـن أن تؤديـها هيئـة األمـم املتحـدة 

ملراقبة اهلدنة؛ 
يقـرر أن يسـتعرض احلالـة يف مسـتهل أيـار/مـايو ٢٠٠١ وأن ينظـر، يف ضــوء  - ١٤
ذلك التقرير، يف أي خطوات قد يراها مناسبة فيما يتعلق بقوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان 

وهيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة؛ 
يشـدد علـى أمهيـة وضـرورة حتقيـق ســـالم شــامل وعــادل ودائــم يف الشــرق  - ١٥
األوســط، اســتنادا إىل مجيــع قراراتــه ذات الصلــة، مبــا فيــها قــــراره ٢٤٢ (١٩٦٧) املـــؤرخ 
٢٢ تشرين الثاين/ نوفمرب ١٩٦٧ وقـراره ٣٣٨ (١٩٧٣) املـؤرخ ٢٢ تشـرين األول/أكتوبـر 

 .١٩٧٣
 


