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 املعقـودة   ٦٣٧٥الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠١٠ (١٩٣٧القرار      
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠يف 
  

  إن جملس األمن،   
 ٤٢٦ ، و)١٩٧٨ (٤٢٥ إىل مجيع قراراته السابقة بشأن لبنان، وال سيما قراراته إذ يشري  

، )٢٠٠٧ (١٧٧٣ و ،)٢٠٠٦ (١٧٠١ و ،)٢٠٠٦ (١٦٨٠ و ،)٢٠٠٤ (١٥٥٩ و ،)١٩٧٨(
 إىل بيانات رئيسه بشأن احلالة يف لبنان،كذلك و، )٢٠٠٩ (١٨٨٤و ، )٢٠٠٨ (١٨٣٢و 

املقدم يف الرسالة املوجهـة إىل األمـني العـام مـن      اللبنانية  كومة  احل لطلب   واستجابة منه   
تمديـد واليـة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة            ل،  ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢٠وزير خارجية لبنان املؤرخة     

جديدة مدهتا سنة واحدة بدون تعديل، وإذ يرحب بالرسالة املوجهة من األمـني             يف لبنان لفترة    
والـيت يوصـى    ) S/2010/430 (٢٠١٠أغـسطس   / آب ١١العام إىل رئيس جملس األمـن املؤرخـة         

  فيها هبذا التمديد،
، )٢٠٠٦ (١٧٠١ التزامـه بالتنفيـذ التـام جلميـع أحكـام القـرار          وإذ يؤكد مـن جديـد       

اته يف املساعدة علـى كفالـة وقـف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل                     وإدراكا منه ملسؤولي  
 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      
سـلط عليـه األمـني      و ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٣ الـذي وقـع يف       سيما االنتهاك اخلطري األخري    وال

 إىل التعجيــل بإمتــام  يتطلــعوإذ، ٢٠١٠أغــسطس / آب١١العــام الــضوء يف رســالته املؤرخــة  
 هبـدف منـع تكـرر مثـل تلـك احلـوادث             قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان       التحقيق الذي جتريه    

  ستقبل،امل يف
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 علــى ١٧٠١لحظــر املفــروض مبقتــضى القــرار أمهيــة االمتثــال التــام ل علــىوإذ يــشدد   
  مبيعات وإمدادات األسلحة واملعدات ذات الصلة،

األمهية القصوى الحترام اخلط األزرق بكامله مـن قبـل مجيـع األطـراف               إىلوإذ يشري     
تنـسيق مـع قـوة األمـم املتحـدة          املعنية، وإذ يشجع األطراف على التعجيل مبا تبذله من جهـود ب           

  من أجل رسم معامل 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   
 عـن تقـديره البـالغ للـدول األعـضاء الـيت تـساهم يف                وإذ يعـرب  سيما قائد القـوة،      واليبدونه،  

   ضرورة تزويد القوة جبميع الوسائل واملعدات الالزمة لالضطالع بواليتها،ويؤكدالقوة 
 سـلطتها   بـسط  علـى نـشر قـوة دوليـة ملـساعدهتا         اللبنانيـة   كومة  احل إىل طلب    وإذ يشري  

 مــا للقــوة مــن ســلطة يف اختــاذ مجيــع   يؤكــد مــن جديــد وإذ ،  مجيــع أحنــاء أراضــي لبنــان علــى
ــاطق   ــة يف من ــشاراإلجــراءات الالزم ــة     انت ــدراهتا، لكفال ــراه مناســبا ضــمن ق ــا وحــسبما ت  قواهت

 املبذولـة اوالت احملـ تنفيـذ أنـشطة عدائيـة مـن أي نـوع، ومقاومـة       لستخدم منطقـة عملياهتـا    ُت أال
 أداء واليتها،ملنعها من باستخدام القوة 

إبقـاء مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم، مبـا يف             مـن أجـل      األمني العـام     هود جب إذ يرحب و  
، 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،

للقوات املسلحة اللبنانية ما حتتاجـه مـن مـساعدة        بالدول األعضاء أن تقدم      وإذ يهيب   
  ،١٧٠١لتمكينها من أداء مهامها، متشيا مع أحكام القرار 

  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
  ؛٢٠١١أغسطس /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                     

  مواصلة تعزيز هذا التعاون؛ويدعو إىلبني القوة والقوات املسلحة اللبنانية، 
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أغـسطس  / آب ١ لـواء إضـايف مـن القـوات املـسلحة اللبنانيـة يف                بنـشر  يرحب  - ٣  
، ويهيــب حبكومــة لبنــان أن تواصــل زيــادة قواهتــا املــسلحة املنتــشرة يف جنــوب لبنــان،    ٢٠١٠

  ؛)٢٠٠٦ (١٧٠١اتساقا مع القرار 
 وأن متنـع     جبميع األطـراف املعنيـة أن حتتـرم وقـف أعمـال القتـال،              بقوة يهيب  - ٤  

بكاملـــه وتتعـــاون تعاونـــا كـــامال مـــع األمـــم املتحـــدة ق وأن حتترمـــه أي انتـــهاك للخـــط األزر
  ؛املؤقتة قوةالو

الشديد من احلـوادث األخـرية الـيت مـست حفظـة الـسالم              يعرب عن استيائه      - ٥  
التابعني للقوة، ويؤكد أمهية عدم إضـعاف قـدرة القـوة علـى أداء واليتـها مبقتـضى قـرار جملـس                

ألطـراف إىل التقيـد الـصارم بالتزامهـا احتـرام ســالمة       مجيـع ا ويـدعو ، )٢٠٠٦ (١٧٠١األمـن  
القوة وسائر موظفي األمـم املتحـدة وكفالـة االحتـرام التـام حلريـة التنقـل الواجبـة للقـوة، طبقـا                       

  لواليتها ولقواعد االشتباك؛
مـن  األطـراف علـى التعـاون التـام مـع جملـس األمـن واألمـني العـام                   مجيع   حيث  ‐ ٦  

وقـف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل األجـل             ب حتقيـق  أجل إحراز تقدم ملمـوس صـو      
يؤكــد أنــه مــا زال يــتعني علــى األطــراف  ، و)٢٠٠٦( ١٧٠١علــى النحــو املتــوخى يف القــرار 

  ؛)٢٠٠٦ (١٧٠١القيام مبزيد من اجلهود من أجل املضي قدما يف تنفيذ القرار 
الغجـر   حكومة إسرائيل علـى التعجيـل بـسحب جيـشها مـن مشـال قريـة              حيث  - ٧  

الـيت تعاملـت بنـشاط مـع إسـرائيل ولبنـان             دون مزيد من التأخري بتنسيق مع قوة األمم املتحـدة         
  لتيسري ذلك االنسحاب؛

ــد    - ٨   ــشاء   يؤكــد مــن جدي ــه مــن أجــل إن منطقــة بــني اخلــط األزرق وهنــر   دعوت
 اللبنانيـة كومـة  احلالليطاين ختلو من أي أفراد مسلحني أو معـدات أو أسـلحة خبـالف مـا خيـص               

 ؛والقوة املؤقتة

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا قــوة األمــم املتحــدة لتنفيــذ سياســة األمــني العــام   يرحــب  - ٩  
بعدم التسامح مطلقا إزاء االستغالل واالعتداء اجلنـسيني، ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة                القاضية  

واصـل اختـاذ    متاما ملدونة قواعد السلوك اخلاصة بـاألمم املتحـدة، ويطلـب إىل األمـني العـام أن ي                 
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                  

  عليها على الوجه الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا؛
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لــس عــن تنفيــذ القــرار اجملىل األمــني العــام مواصــلة تقــدمي تقــارير إىل   إيطلــب  - ١٠  
  كل أربعة أشهر، أو كلما رأى ذلك مالئما؛) ٢٠٠٦ (١٧٠١

باســتنتاجات االســتعراض الــتقين املــشترك بــني إدارة عمليــات حفــظ   يرحــب   - ١١  
فربايـر  /اط شـب  ١٢قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان، الـيت قـدمت يف رسـالة مؤرخـة                   و السالم
 إىل ويـــدعو، )S/2010/86( وموجهـــة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس األمـــن       ٢٠١٠
  بسرعة؛ تنفيذها

ــة وضــرورة حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الــشرق     يــشدد  - ١٢    علــى أمهي
) ١٩٦٧ (٢٤٢األوسط، استنادا إىل مجيع قراراتـــــه ذات الصلـة باملوضـوع، مبـا فيهـا قراراتـه                

ــؤرخ  ــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين ٢٢املـــ  تـــــشرين ٢٢املـــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨، و ١٩٦٧نـــ
 ٢٠٠٣نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين ١٩املــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥، و ١٩٧٣أكتــــوبر /األول

 ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠ و

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٣  
  
  
  


