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 ٦١٨٣الذي اختـذه جملـس األمـن يف جلـسته           ) ٢٠٠٩ (١٨٨٤القرار      
   ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧املعقودة يف 

  
 ،إن جملس األمن  

 ٤٢٦ ، و )١٩٧٨ (٤٢٥ إىل مجيع قراراته السابقة بشأن لبنان، وال سـيما قراراتـه             إذ يشري   
، )٢٠٠٧ (١٧٧٣ ، و )٢٠٠٦ (١٧٠١، و   )٢٠٠٦ (١٦٨٠، و   )٢٠٠٤ (١٥٥٩، و   )١٩٧٨(

 إىل بيانات رئيسه بشأن احلالة يف لبنان،كذلك ، و)٢٠٠٨ (١٨٣٢و 

 لطلـب حكومـة لبنـان املقـدم يف الرسـالة املوجهـة إىل األمـني العـام مـن            واستجابة منـه    
، متديـد واليـة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف           ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٤وزير خارجية لبنان املؤرخة     

دون تعـديل، وإذ يرحـب بالرسـالة املوجهـة مـن األمـني              لبنان لفترة جديدة مدهتا سنة واحدة بـ       
والــيت يوصــى ) S/2009/407 (٢٠٠٩أغــسطس / آب٦العــام إىل رئــيس جملــس األمــن املؤرخــة 

 فيها هبذا التمديد،

، )٢٠٠٦ (١٧٠١ التزامـه بالتنفيـذ التـام جلميـع أحكـام القـرار          وإذ يؤكد مـن جديـد       
ة وقـف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل               وإدراكا منه ملسؤولياته يف املساعدة علـى كفالـ        

 األجل على النحو املتوخى يف القرار،

 جبميع األطراف املعنيـة أن تعـزز مـا تبذلـه مـن جهـود لتنفيـذ مجيـع أحكـام                      وإذ يهيب   
 ،)٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 

، )٢٠٠٦ (١٧٠١إزاء مجيع االنتـهاكات املتعلقـة بـالقرار          وإذ يعرب عن بالغ القلق      
نتهاكات اخلطرية األخرية اليت سلط عليها األمني العام الـضوء يف رسـالته املؤرخـة               سيما اال  وال
 على أمهية إنشاء منطقة بني اخلـط األزرق وهنـر الليطـاين             وإذ يشدد ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٦

تكون خالية من أي عناصر مسلحة أو أعتدة أو أسلحة غري عناصـر وأعتـدة وأسـلحة حكومـة                  
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املؤقتة يف لبنان، وإذ يشجع هلذا الغرض زيادة التنسيق بني قـوة األمـم   لبنان وقوة األمم املتحدة    
 املتحدة والقوات املسلحة اللبنانية،

مبــا يف ذلــك عــرب جبميــع األطــراف املعنيــة أن حتتــرم اخلــط األزرق بكاملــه،  وإذ يهيــب  
م وإذ يشجع األطراف على زيادة التنـسيق مـع قـوة األمـم املتحـدة، يف سـبيل رسـ                   قرية الغجر،   

 اخلط األزرق بوضوح،

 إىل املبادئ ذات الصلة باملوضوع الـواردة يف اتفاقيـة سـالمة مـوظفي األمـم                 وإذ يشري   
 املتحدة واألفراد املرتبطني هبا،

والتفـاين الـذي    األمـم املتحـدة      بالـدور النـشط الـذي يـضطلع بـه أفـراد قـوة                وإذ يشيد   
بـالغ للـدول األعـضاء الـيت تـساهم يف            عـن تقـديره ال     وإذ يعـرب  سيما قائد القـوة،      يبدونه، وال 

   ضرورة تزويد القوة جبميع الوسائل واملعدات الالزمة لالضطالع بواليتها،ويؤكدالقوة 
 علـى  سـلطتها    بـسط  علـى  إىل طلب حكومة لبنان نشر قوة دولية ملساعدهتا          وإذ يشري  

ع اإلجـراءات    من جديد ما للقـوة مـن سـلطة يف اختـاذ مجيـ              وإذ يؤكد مجيع أحناء أراضي لبنان،     
ستخدم منطقـة  الالزمة يف مناطق نشر قواهتا وحسبما تراه مناسـبا ضـمن قـدراهتا، لكفالـة أال تُـ                

عملياهتا يف تنفيذ أنشطة عدائية من أي نوع، ومقاومة حماوالت منعهـا، باسـتخدام القـوة، مـن                  
 أداء واليتها،

الم، مبـا يف    إبقـاء مجيـع عمليـات حفـظ الـس         مـن أجـل      األمني العـام     هود جب وإذ يرحب   
، قيـد االسـتعراض الـدقيق، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن               املؤقتة يف لبنان   ذلك قوة األمم املتحدة   

 يتبع اجمللس هنجا صارما واستراتيجيا إزاء عمليات نشر قوات حفظ السالم،

 بالدول األعضاء أن تقدم للقوات املسلحة اللبنانية ما حتتاجـه مـن مـساعدة            وإذ يهيب   
 ،)٢٠٠٦ (١٧٠١اء مهامها، متشيا مع أحكام القرار لتمكينها من أد

  أن احلالة يف لبنان ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،وإذ يقرر  

ــرر  - ١   ــىت      يقـ ــان حـ ــة يف لبنـ ــدة املؤقتـ ــم املتحـ ــوة األمـ ــة لقـ ــة احلاليـ ــد الواليـ  متديـ
  ؛٢٠١٠أغسطس /آب ٣١

 بالدور اإلجيايب للقوة، اليت ساعد انتشاُرها إىل جانب القـوات املـسلحة             يشيد  - ٢  
اللبنانية على هتيئة بيئة اسـتراتيجية جديـدة يف جنـوب لبنـان، ويرحـب بزيـادة األنـشطة املنـسقة                     

 بني القوة والقوات املسلحة اللبنانية، ويشجع على مواصلة تعزيز هذا التعاون؛
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املعنية أن حتتـرم وقـف أعمـال القتـال، وأن حتتـرم        بقوة جبميع األطراف     يهيب  - ٣  
اخلط األزرق بكامله وتتعاون تعاونـا كـامال مـع األمـم املتحـدة وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف             
ــابعني لألمــم         ــراد الت ــوة وســائر األف ــراد الق ــاحترام ســالمة أف ــا ب ــة بالتزامه ــان، وأن تفــي بدق لبن

فـراد األمـم املتحـدة للخطـر وكفالـة مـنح القـوة              املتحدة، مبا يف ذلك تفادي أي عمـل يعـرض أ          
 حرية كاملة للتنقل داخل منطقة عملياهتا؛

ــع  حيــث  - ٤   ــام      مجي ــع جملــس األمــن واألمــني الع ــام م ــاون الت ــى التع األطــراف عل
وقف دائم إلطالق النار وإجياد حل طويـل األجـل علـى النحـو املتـوخى يف القـرار                    للتوصل إىل 

 ورة إحراز مزيد من التقدم يف هذا الصدد؛، ويشدد على ضر)٢٠٠٦( ١٧٠١

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا قــوة األمــم املتحــدة لتنفيــذ سياســة األمــني العــام   يرحــب  - ٥  
بعدم التسامح مطلقا إزاء االستغالل واالعتداء اجلنـسيني، ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة                القاضية  

 إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ           متاما ملدونة قواعد السلوك اخلاصة بـاألمم املتحـدة، ويطلـب          
مجيع اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وإبقاء جملـس األمـن علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان                     
املسامهة بقوات على اختاذ إجراءات وقائية وتأديبيـة لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال واملعاقبـة                  

 بعني هلا؛عليها على الوجه الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تا

لــس عــن تنفيــذ القــرار اجمل إىل األمــني العــام مواصــلة تقــدمي تقــارير إىل  يطلــب  - ٦  
 كل أربعة أشهر، أو كلما رأى ذلك مالئما؛) ٢٠٠٦ (١٧٠١

، يف هذا الصدد، بتلقي استنتاجات اسـتعراض القـدرة التنفيذيـة للقـوة              يرحب  - ٧  
متطلباهتا، الـذي سـيجري يف غـضون        يف أقرب وقت ممكن، مبا يف ذلك هيكل القوة وأصوهلا و          

، ٢٠٠٩أغــسطس / آب٦األشــهر القادمــة علــى النحــو املــبني يف رســالة األمــني العــام املؤرخــة 
وذلك يف سبيل كفالة أن تكون أصول البعثة ومواردها مالئمة على أفضل وجه للوفـاء باملهـام                 

 ؛املنوطة هبا، متشيا مع املمارسات اجليدة يف جمال حفظ السالم

ــة وضــرورة حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الــشرق     يــشدد  - ٨    علــى أمهي
) ١٩٦٧ (٢٤٢األوسط، استنادا إىل مجيع قراراتـــــه ذات الصلـة باملوضـوع، مبـا فيهـا قراراتـه                

/  تـــشرين األول٢٢املـــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨، و ١٩٦٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٢املـــؤرخ 
 ؛٢٠٠٣نوفمرب /شرين الثاين ت١٩املؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥، و ١٩٧٣أكتوبر 

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٩  
  


