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 )٢٠٠٧ (١٧٧٣القرار   
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤، املعقودة يف ٥٧٣٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 
) ١٩٧٨ (٤٢٥إىل مجيــع قراراتــه الــسابقة بــشأن لبنــان، وال ســيما قراراتــه   إذ يــشري  

ــات)٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩و ) ١٩٧٨ (٤٢٦ و  ، وإىل بيانـ
 ٢٠٠٧أغـــــسطس / آب٣بـــــشأن احلالـــــة يف لبنـــــان، وال ســـــيما البيـــــان املـــــؤرخ  رئيـــــسه 

)S/PRST/2007/29(، 
ــضا  ــؤرخ  وإذ يــــشري أيــ ــام املــ ــر األمــــني العــ ــران٢٨ إىل تقريــ ــه / حزيــ  ٢٠٠٧يونيــ

)S/2007/392(    املوجهـة مـن األمـني العـام إىل      ٢٠٠٧أغـسطس  / آب ٢، وإىل الرسالة املؤرخة
 ،)S/2007/470( رئيس اجمللس 

ــد وإذ  ــه      يؤكــد مــن جدي ــة، ووحدت ــان، وســالمته اإلقليمي ــسيادة لبن ــه القــوي ب  التزام
ــدة       ــسلطة الوحيــ ــل الــ ــا ويف ظــ ــا دوليــ ــدوده املعتــــرف هبــ ــل حــ ــسياسي داخــ ــتقالله الــ واســ

 حلكومته، واخلالصة
 دعمــه القــوي الحتــرام وقــف أعمــال القتــال واخلــط األزرق بكاملــه وإذ يعيــد تأكيــد 

 احتراما تاما،
 ١٧٠١ حرصـــه علـــى التنفيـــذ التـــام جلميـــع أحكـــام القـــرار  يـــدوإذ يؤكـــد مـــن جد 

 ملسؤولياته يف املساعدة علـى كفالـة وقـف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد                  وإدراكا منه ،  )٢٠٠٦(
 حل طويل األجل على النحو املتوخى يف القرار،

 على ضرورة معاجلـة أسـباب الـرتاع، مبـا فيهـا عـدم اإلفـراج عـن اجلنـديني                     وإذ يشدد  
يليني املخطوفني وعدم تقدمي دليل على أهنما ال يزاالن على قيـد احليـاة، وإذ يـدعو مـرة                   اإلسرائ

 أخرى إىل عودهتما الفورية وبدون شروط،
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ــشجع  ــانيني احملتجــزين      وإذ ي ــسألة األســرى اللبن ــة مل ــسوية عاجل ــة إىل ت  اجلهــود الرامي
 إسرائيل، يف

 سـلطتها علـى أراضـيها، مـن          باإلجراءات اليت اختذهتا حكومة لبنان لبسط      وإذ يرحب  
خالل ما تقوم به قواهتا املسلحة الشرعية، حبيث ال تكون هناك أسلحة بـدون موافقـة حكومـة                

ــان،      ــة لبنـ ــلطة حكومـ ــري سـ ــلطة غـ ــان وال سـ ــشجعهالبنـ ــا يف   وإذ يـ ــلة جهودهـ ــى مواصـ  علـ
 الصدد، هذا

نـف الـذكر،    بالترتيبات الثالثية األطـراف املـشار إليهـا يف التقريـر اآل         وإذ يرحب أيضا   
سـيما   وال  األطراف على مواصلة التنسيق مع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان،            يشجعإذ  و

 رسم اخلط األزرق بوضوح والتوصل إىل اتفاق بشأن اجلزء الشمايل من قرية الغجر،
 يـشدد إذ و بأشد العبارات مجيع اهلجمات اإلرهابية اليت تـشن علـى القـوة،              وإذ يدين  

اصلة التنسيق بني القوة والقـوات املـسلحة اللبنانيـة وخاصـة فيمـا يتعلـق بإقامـة                  على ضرورة مو  
منطقـــة بـــني اخلـــط األزرق وهنـــر الليطـــاين تكـــون خاليـــة مـــن أي عناصـــر مـــسلحة أو أعتـــدة 

أســلحة غــري عناصــر وأعتــدة وأســلحة حكومــة لبنــان وقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان،  أو
 اهلجمات، رهتا على إجراء التحقيقات نتيجة هلذهوعلى ضرورة أن تعزز القوة قد

ــان،     وإذ يؤكــد   ــة الــذخائر غــري املنفجــرة مــن جنــوب لبن أمهيــة مواصــلة اجلهــود إلزال
  كافة األطراف إىل دعم هذه اجلهود،يدعو إذو

 ما للقوة من سلطة يف اختاذ مجيع اإلجـراءات الالزمـة يف منـاطق               وإذ يؤكد من جديد    
اه مناسـبا ضـمن قـدراهتا، لكفالـة أال تـستخدم منطقـة عملياهتـا ألنـشطة                  نشر قواهتا وحسبما تر   

 عدائية من أي نوع، ومقاومة حماوالت منعها، باستخدام القوة، من أداء واليتها،
ــوإذ   ــسالمة      شريي ــة ب ــة املتعلق ــواردة يف االتفاقي ــصلة باملوضــوع ال ــادئ ذات ال  إىل املب

 ا،موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هب
 بتفــاين أفــراد القــوة والــدور النــشط الــذي يــضطلعون بــه، وال ســيما قائــد    وإذ يــشيد 

 القوة، واملنسق اخلاص لألمم املتحدة يف لبنان،
ــالغ    ــديره الب ــوة    وإذ يعــرب عــن تق ــساهم يف الق ــيت ت ــدول األعــضاء ال  وإذ يؤكــد لل

 ها، لالضطالع بواليتالالزمةضرورة تزويد القوة بكافة الوسائل واملعدات 
 لطلب حكومة لبنان متديد والية القوة لفترة جديدة مدهتا سـنة واحـدة              واستجابة منه  

املوجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ٢٥بدون تعديل، املقدم يف الرسـالة املؤرخـة         
 ،)S/2007/396( من رئيس وزراء لبنان 

 األمن الدوليني، أن احلالة يف لبنان ال تزال تشكل هتديدا للسلم ووإذ يقرر 
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 / آب٣١ حـىت قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان       لمتديد الوالية احلالية     يقرر - ١ 
 ؛٢٠٠٨أغسطس 
رها إىل جانب القـوات املـسلحة       اشتنا اليت ساعد    ،لقوةل بالدور اإلجيايب    يشيد - ٢ 

 تعاوهنــا مــع  زيــادةويتطلــع إىل بيئــة اســتراتيجية جديــدة يف جنــوب لبنــان،  هتيئــةاللبنانيــة علــى 
  يف اضطالعها بواليتها؛القوات املسلحة اللبنانية 

 واخلــط األزرق القتــالرام وقــف أعمــال تــميــع األطــراف املعنيــة اح  جبهيــبي - ٣ 
 بكامله؛
 مجيع األطـراف علـى أن تتعـاون تعاونـا كـامال مـع األمـم املتحـدة وقـوة                 حيث - ٤ 

 وسـائر األفـراد   ةوقزامها باحترام سالمة أفراد ال  األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وأن تفي بدقة بالت        
ض أفـراد األمـم املتحـدة       يعـر مـن شـأنه ت    التابعني لألمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك تفـادي أي عمـل                

 ؛ا منطقة عملياهتداخل حرية كاملة للتنقل ةوقللخطر وكفالة منح ال
ام للتوصـل   التام مع جملس األمن واألمني العـ    التعاونإىل   مجيع األطراف    دعوي ‐ ٥ 

 وقــف دائــم إلطــالق النــار وإجيــاد حــل طويــل األجــل علــى النحــو املتــوخى يف القــرار            إىل
  على ضرورة إحراز مزيد من التقدم يف هذا الصدد؛ويشدد ،)٢٠٠٦( ١٧٠١

مـسامهة  للات  إلجـراء  اختـاذ املزيـد مـن ا        إمكانيـة  اعتزامه النظر يف    تأكيد يكرر - ٦ 
 ؛جلوحل طويل األ دائم إلطالق النار قفيف تنفيذ و
 املؤقتـة يف لبنـان لتنفيـذ سياسـة          املتحـدة  باجلهود اليت تبذهلا قـوة األمـم         يرحب - ٧ 

، ولكفالـة   ني اجلنـسي  واالعتـداء  االسـتغالل    إزاءاألمني العـام الـيت تقـضي بعـدم التـسامح مطلقـا              
 األمـني العـام     اخلاصة باألمم املتحدة، ويطلـب إىل     امتثال أفراد القوة متاما ملدونة قواعد السلوك        

 يف هذا الصدد وإبقاء جملس األمن علـى علـم بـذلك،             الالزمةأن يواصل اختاذ مجيع اإلجراءات      
جـراءات وقائيـة وتأديبيـة لكفالـة التحقيـق يف هـذه             وحيث البلدان املـسامهة بقـوات علـى اختـاذ إ          

  هلا؛ يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعنيواجباألفعال واملعاقبة عليها على الوجه ال

 تنفيــذ عــنمواصــلة تقــدمي تقــارير إىل جملــس األمــن    إىل األمــني العــام يطلــب - ٨ 
 ى ذلك مالئما؛أرما  كلكل أربعة أشهر، أو) ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 

ــة وضــرورة  يــشدد  - ٩   ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الــشرق   حتقيــقعلــى أمهي
) ١٩٦٧ (٢٤٢ه  تـ ، مبـا فيهـا قرارا      باملوضـوع  األوسط، استنادا إىل مجيع قراراتـــــه ذات الصلـة      

ــ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ،١٩٦٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٢املـــؤرخ   / تـــشرين األول٢٢ؤرخ املـ
 ؛٢٠٠٣نوفمرب / الثاينتشرين ١٩املؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥، و ١٩٧٣أكتوبر 

 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٠ 


