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 )٢٠٠٦ (١٦٥٥القرار   
ينـاير  / الثـاين  كـانون  ٣١ املعقودة يف    ٥٣٦٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته         

٢٠٠٦ 
 

 إن جملس األمن، 
) ١٩٧٨ (٤٢٥ مجيع قراراتـه الـسابقة بـشأن لبنـان، مبـا فيهـا القـراران               إذ يشـيـر إلــى   

ــان ) ١٩٧٨ (٤٢٦ و ــارس / آذار١٩املؤرخــ ــرار ١٩٧٨مــ ــؤرخ ا) ٢٠٠٥ (١٦١٤ والقــ ملــ
، وكــذلك إىل بيانــات رئيــسه بــشأن احلالــة يف لبنــان، وخباصــة البيــان    ٢٠٠٥يوليــه /متــوز ٢٩

 ،)S/PRST/2000/21 (٢٠٠٠يونيه / حزيران١٨املؤرخ 
املوجهـة  ) S/2001/500 (٢٠٠١مـايو   / أيـار  ١٨ إىل الرسالة املؤرخة     وإذ يشري كذلك   

 إىل األمني العام من رئيسه،
نتاج الـذي خلص إليــــه األمـني العـــــام ومفـــــــاده أنـــه يف       إىل االستوإذ يشري كذلك   

ــران١٦ ــه / حزي ــرار    ٢٠٠٠يوني ــا للق ــان وفق ) ١٩٧٨ (٤٢٥ ســحبت إســرائيل قواــا مــن لبن
، )S/2000/460 (٢٠٠٠مـايو   / أيار ٢٢ووفَّت باملقتضيات احملددة يف تقرير األمني العام املؤرخ         

األمـني العـام ومفـاده أن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف        وكذلك إىل االستنتاج الذي خلص إليه     
لبنان أجنزت بشكل أساسي جـزأين مـن األجـزاء الثالثـة لواليتـها، وتركـز اهتمامهـا اآلن علـى             

 م واألمن الدوليني،المهمتها املتبقية املتمثلة يف إعادة إحالل الس
غـراض تأكيـد    أن الـس قـد اعتـرف بـصحة اخلـط األزرق يف أ        وإذ يؤكد من جديـد     

وأن مــن الواجــب احتــرام اخلــط األزرق    ) ١٩٧٨ (٤٢٥انــسحاب إســرائيل عمــال بــالقرار    
 بكامله،
 إزاء استمرار التوتر والعنـف علـى امتـداد اخلـط األزرق، مبـا يف          وإذ يساوره قلق بالغ    

 واألعمـال   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢١اليت بادر إليها حزب اهللا يف       القتالية  ذلك األعمال   
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٧لى إسـرائيل يف     عمن لبنان   صواريخ  اليت تسبب فيها إطالق     القتالية  
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، مما يدل مرة أخرى على أن احلالة ال تزال متقلبة وهشة ويؤكـد جمـددا احلاجـة املاسـة                    ٢٠٠٥
 ومتارس الرقابة علـى اسـتخدام       إىل أن تبسط احلكومة اللبنانية كامل سلطتها على كل أراضيها         

 كـانون  ١٨تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      النحـو املـبني يف      ، علـى    فيها وتستأثر باستخدامها  القوة  
 وإذ يـــساوره القلـــق أيـــضا بـــشأن اســـتمرار االنتـــهاكات ، )S/2006/26 (٢٠٠٦ينـــاير /الثـــاين

 اإلسرائيلية للمجال اجلوي اللبناين،
 ،٢٠٠٠يوليه / متوز١٧املؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٠٨ قراره وإذ يشري إىل 
 / تــــــشرين األول٣١املــــــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قــــــراره  يــــــشري أيــــــضا وإذ 
 ،٢٠٠٠ أكتوبر

 إىل املبادئ ذات الصلة الواردة يف االتفاقية املتعلقـة بـسالمة مـوظفي    وإذ يشري كذلك  
 ،١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا واملعتمدة يف 

 متديد والية القوة لفتـرة جديـدة مـدا سـتة أشـهر              لطلب حكومة لبنان  واستجابة منه    
 واملوجهـة إىل األمـني العـام مـن القـائم            ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاين   ٩املقدم يف الرسالة املؤرخة     

 ،)S/2006/15(بأعماهلا لدى األمم املتحدة 
 تقريــر األمــني العــام عــن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان املــؤرخ          قــري - ١ 

 ؛)S/2006/26 (٢٠٠٦يناير /الثاينكانون  ١٨
، مؤكـدا يف الوقـت ذاتـه        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣١ متديد الوالية احلالية إىل      يقرر - ٢ 

 الطابع املؤقت لقوة األمم املتحدة ومتطلعا إىل اإلجناز املبكر لواليتها؛
 لــسالمة لبنــان اإلقليميــة وســيادته واســتقالله الــسياسي  يكــرر تأييــده القــوي - ٣ 
 وده املعترف ا دوليا حتت سلطة حكومة لبنان وحدها دون غريها؛ داخل حد
 كافة أعمال العنف، مبا فيها آخر األحـداث اخلطـرية عـرب اخلـط األزرق             يدين - ٤ 

من اجلانب اللبناين واليت أدت إىل وفيـات وإصـابات علـى اجلـانبني، ويعـرب عـن                  انطلقت  اليت  
هاكات البحريـــة والربيـــة واالنتـــهاكات اجلويـــة قلقـــه الـــشديد إزاء اخلروقـــات اخلطـــرية واالنتـــ

، وحيث الطرفني على وضـع حـد هلـذه االنتـهاكات،            املذكورة أعاله املتواصلة خلط االنسحاب    
واالمتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل أو اســتفزاز ميكــن أن يفــضي إىل زيــادة تــصعيد حــدة التــوتر، 

ــة يف لبنــان  وحيثهمــا علــى التقيــد الــدقيق بالتزامهمــا بــاحترام ســالمة قــوة     األمــم املتحــدة املؤقت
وموظفي األمم املتحدة اآلخرين، مبا يف ذلك بتفـادي أي إجـراء مـن شـأنه أن يعـرض مـوظفي                     

 للخطر؛ األمم املتحدة
 طلبه إىل الطرفني أن يواصال الوفاء مبا تعهدا به من التزامـات بـاالحترام               يكرر - ٥ 

م املتحـدة ، والـذي بيـَّـــنه األمـني العـام يف      التام لكامل خــــط االنـسحاب الـذي حددتــــه األمـ          
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، وأن ميارسا أقـصى درجـة مـن ضـبط        )S/2000/590 (٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٦تقريره املؤرخ   
 النفس؛

يكــرر مناشــدته حلكومــة لبنــان أن تبــسط كامــل ســلطتها الفعليــة علــى كافــة    - ٦ 
 أرجاء اجلنوب وتستأثر مبمارستها؛

لتعزيـز االتـصال بـني      مـؤخرا   ذا احلكومة اللبنانية    باإلجراءات اليت اخت  يرحب   - ٧ 
ومن ضمنها إنـشاء مكتـب اتـصال للقـوات           ،قواا املسلحة وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان       

املسلحة اللبنانية يف مقر القـوة يف النـاقورة، وتعـيني ضـباط اتـصال يف الكتائـب امليدانيـة التابعـة                      
وتقـر بالنيـة الراسـخة للحكومـة اللبنانيـة يف         كومـة والقـوة،     للقوة وتعـيني منـسق جديـد بـني احل         

وجود قواـا املـسلحة يف منطقـة        وعزمها الراسخ يف إطار هذه الغاية، على تعزيز         صون األمن،   
 أنشطتها مع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛وتنسيق اجلنوب 
اجلهــود لتأكيــد  تبــذل املزيــد مــن   أن مــع ذلــك احلكومــة اللبنانيــة علــى حيــث - ٨ 

وصــون واالســتئثار باســتخدامها علــى اســتخدام القــوة  وممارســة الرقابــة ســلطتها يف اجلنــوب، 
القانون والنظام يف كامل أراضيها ومنع اهلجمات من لبنان عرب اخلط األزرق، وذلـك بوسـائل               
منــها نــشر أعــداد إضــافية مــن القــوات املــسلحة اللبنانيــة وقــوات األمــن الــداخلي والعمــل            

تراحات قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان الرامية إىل تعزيز التنـسيق بـني هـذه القـوات وقـوة       باق
األمم املتحدة يف امليدان وإقامة خلية ختطيط مشتركة، على حنـو مـا أوصـى بـه األمـني العـام يف                      

 تقريره؛
ها  إىل األمني العام أن يواصل العمل مع احلكومة اللبنانية لتعزيـز سـلطت             يطلب - ٩ 

  من املنطوق أعاله؛٨يف اجلنوب والسيما لتسهيل التنفيذ املبكر للتدابري الواردة يف الفقرة 
اجلهــود املــستمرة لقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان للمحافظــة علــى  يؤيــد  - ١٠ 

وقف إطالق النار على امتداد خـط االنـسحاب متـشيا مـع مهمتـها املتبقيـة، مـشددا يف الوقـت                      
ملــسؤولية األوىل للطــرفني يف هــذا الــصدد ويــشجع القــوة علــى التركيــز أيــضا علــى  ذاتــه علــى ا

 مساعدة احلكومة اللبنانية على تأكيد سلطتها يف اجلنوب؛
 باملــسامهة املــستمرة لقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان يف عمليــات  يرحــب - ١١ 

 املتحـدة إىل حكومـة لبنـان يف         إزالة األلغام، ويـشجع علـى زيـادة املـساعدة الـيت تقـدمها األمـم               
جمــال األعمــال املتعلقــة باأللغــام دعمــا للتطــوير املــستمر لقــدرا الوطنيــة علــى القيــام باألعمــال 

الــذخرية غــري املنفجــرة املتبقيــة يف اجلنــوب، ويــثين علــى  /األلغــامخطــر املتعلقــة باأللغــام وإزالــة 
 تقـدمي املزيـد      علـى  ليـة وعينيـة، ويـشجع     البلدان املاحنة لدعمها هذه اجلهود بتقدميها تربعـات ما        

أي خــرائط وســجالت موجــودة إضــافية  تقــدميمــن التربعــات الدوليــة، ويؤكــد علــى ضــرورة  
 ؛وإىل قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانلبنان تتعلق حبقول األلغام إىل حكومة 
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 باحلريـة    إىل الطرفني أن يكفال متتع قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان               يطلب - ١٢ 
الكاملــة يف التنقــل يف كافــة أحنــاء منطقــة عملياــا، علــى النحــو املــبني يف تقريــر األمــني العــام؛   
ويطلب إىل قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان أن تبلـغ عـن أي عرقلـة تواجههـا يف اضـطالعها                      

حـدة وقـوة األمـم     يتعاونـا تعاونـا تامـا مـع األمـم املت            أن بواليتها ويكرر دعواته إىل الطـرفني إىل      
 املتحدة املؤقتة يف لبنان؛

 باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان مـن أجـل تنفيـذ             يرحب - ١٣ 
 وضـمان امتثـال     اجلنـسيني واالنتـهاك   سياسة األمني العام بعـدم التـسامح مطلقـا مـع االسـتغالل              

 إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ           لـب ويط،  أفرادها التام ملدونة األمم املتحدة لقواعد الـسلوك       
علـى علـم ـا، وحيـث البلـدان          األمـن   كافة التدابري الضرورية يف هـذا الـصدد وأن يبقـي جملـس              

الوقائية املناسبة مبا يف ذلك تنظيم برامج تدريب للتوعيـة          املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات      
ــة وإجــراءات أخــرى ل    ــة املــساءلة التامــة يف احلــاالت   قبــل النــشر، واختــاذ إجــراءات تأديبي كفال

 ؛السلوكية من هذا القبيل املتورط فيها أفراد تابعون هلا
 إىل األمــني العــام أن يواصــل مــشاوراته حــول تنفيــذ هــذا القــرار مــع    يطلــب - ١٤ 

حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنيـة مباشـرة، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل الـس قبـل                      
الية، وكذلك عن أنشطة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان واملهام اليت تؤديهـا              انتهاء الوالية احل  

ــر تقييمــا للتقــدم الــذي حتــرزه       ــة؛ وأن يــدرج يف التقري ــة اهلدن ــة األمــم املتحــدة ملراقب ــا هيئ حالي
 على كافة أرجاء اجلنوب؛وحدها سلطتها الفعلية بسط حكومة لبنان يف 

واليـــة قــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـــان   يف أن خيـــضع  عـــن نيتـــهيعــرب  - ١٥ 
وهياكلها لالستعراض املنتظم، مراعيا احلالة السائدة يف امليدان، واألنشطة الـيت تقـوم ـا القـوة                 

م واألمـن   اليف منطقة عملياا، ومسامهتها يف إجناز مهمتها املتبقية املتمثلة يف إعادة إحالل الـس             
ة والتــدابري الــيت اختــذا للبــسط الكامــل لــسلطتها يف اجلنــوب الــدوليني، وآراء احلكومــة اللبنانيــ

 تها؛موكذا اآلثار اليت ميكن أن تكون هلذه التدابري، وذلك لتكييف قوة األمم املتحدة مع مه
ــة وضــرورة حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الــشرق     يــشدد - ١٦   علــى أمهي

) ١٩٦٧ (٢٤٢ـة، مبــــا فيهــــا قــــراراه األوســــط، اســــتنادا إىل مجيــــع قراراتـــــــــه ذات الــــصلـــ
ــؤرخ ــاين ٢٢ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ١٩٦٧نـ ــشرين األول٢٢املـ  / تـ
 .١٩٧٣أكتوبر 

 


