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  )٢٠١٣ (٢١١٥القرار     
 / آب٢٩ املعقـــــودة يف ٧٠٢٥الـــــذي اختـــــذه جملـــــس األمـــــن يف جلـــــسته         

  ٢٠١٣ أغسطس
  

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

 ١٧٧٣ و )٢٠٠٦ (١٧٠١ و )٢٠٠٦ (١٦٨٠ و )٢٠٠٤ (١٥٥٩ و )١٩٧٨(   ٤٢٦  و
 ٢٠٠٤ و )٢٠١٠ (١٩٣٧ و )٢٠٠٩ (١٨٨٤ و )٢٠٠٨ (١٨٣٢و  ، )٢٠٠٧(
  ، وكذلك إىل بيانات رئيسه بشأن احلالة يف لبنان،)٢٠١٢ (٢٠٦٤ و )٢٠١١(

ألمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          لطلب احلكومة اللبنانية متديد والية قوة ا       واستجابة منه   
إىل خارجيـة لبنـان    املقـدم يف رسـالة مـن وزيـر     ، لفترة جديدة مـدهتا سـنة واحـدة بـدون تعـديل            

إىل  ، وإذ يرحب بالرسالة املوجهـة مـن األمـني العـام     ٢٠١٣يوليه / متوز١٢األمني العام بتاريخ    
ــة   ــوز٣١رئـــيس جملـــس األمـــن املؤرخـ ــه / متـ ــا  و )S/2013/457 ( ٢٠١٣يوليـ الـــيت يوصـــى فيهـ

  التمديد، هبذا 
   دعمه القوي لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته واستقالله السياسي،وإذ يؤكد جمددا  
، )٢٠٠٦ (١٧٠١التـام جلميـع أحكـام القـرار      التزامـه بالتنفيـذ      وإذ يؤكد مـن جديـد       
منه ملسؤولياته يف املساعدة علـى كفالـة وقـف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل                       وإدراكا  

  النحو املتوخى يف القرار، األجل على 
بذلـه مـن جهـود لتنفيـذ مجيـع أحكـام             جبميع األطراف املعنيـة أن تعـزز مـا ت          وإذ يهيب   

  دون إبطاء،تنفيذا كامال و )٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  
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، )٢٠٠٦ (١٧٠١ عن بالغ القلـق إزاء مجيـع االنتـهاكات املتعلقـة بـالقرار               وإذ يعرب   
التحقيقات اليت جتريها قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان هبـدف               إىل التعجيل بإمتام     وإذ يتطلع 

  يف املستقبل، منع تكرار مثل تلك االنتهاكات 
 بالــدور البنــاء الــذي تؤديــه اآلليــة الثالثيــة األطــراف يف ختفيــف حــدة         وإذ يرحــب  

ا القوة املؤقتـة يف التحـاور مـع الطـرفني مـن              للجهود اليت تبذهل   وإذ يعرب عن دعمه   التوترات،  
  أجل مواصلة وضع ترتيبات لالتصال والتنسيق،

 علــى ١٧٠١ علــى أمهيــة االمتثــال التــام للحظــر املفــروض مبقتــضى القــرار  وإذ يــشدد  
  مبيعات وإمدادات األسلحة واألعتدة ذات الصلة، 

األمهيـــة القـــصوى الحتـــرام اخلـــط األزرق بكاملـــه مـــن جانـــب مجيـــع  إىل وإذ يـــشري  
ــراف  ــة،  األطـ ــباملعنيـ ــدم    وإذ يرحـ ــراز تقـ ــلة إحـ ــز يف مبواصـ ــط األزرقمتييـ ــاتاخلـ ،  بعالمـ

مـن أجـل     مـع القـوة املؤقتـة       بالتنـسيق    األطراف على التعجيل مبـا تبذلـه مـن جهـود             يشجع وإذ
، موضع اخلـالف  نقاطه  املضي قدما يف متييز     ، وكذلك   متييز كامل اخلط األزرق بعالمات مرئية     

  االستعراض االستراتيجي،على النحو الذي أوصى به 
 بـأقوى العبـارات مجيـع احملـاوالت الراميـة إىل هتديـد أمـن لبنـان واسـتقراره،                    وإذ يدين   

 تـصميمه علـى ضـمان أال حتـول أعمـال التهديـد هـذه دون قيـام القـوة املؤقتـة                       وإذ يعيد تأكيد  
وإذ يشري إىل ضرورة أن تـضمن كـل          )٢٠٠٦( ١٧٠١تها وفقا لقرار جملس األمن      بتنفيذ والي 

  ،األطراف أمن موظفي القوة املؤقتة واالحترام الكامل حلرية تنقلهم وعدم إعاقتها
يـــة ســـالمة مـــوظفي  إىل املبـــادئ ذات الـــصلة باملوضـــوع الـــواردة يف اتفاق وإذ يـــشري  
   املتحدة واألفراد املرتبطني هبا،   األمم

يبدونـه،   والتفـاين الـذي   املؤقتـة  قـوة  ال بالدور النشط الذي يضطلع بـه أفـراد    وإذ يشيد   
 ضـرورة تزويـد     يؤكـد إذ  والقـوة     عن تقديره البالغ للدول األعضاء الـيت تـساهم يف            وإذ يعرب 

  الضطالع بواليتها، الالزمة لاملعداتالقوة جبميع الوسائل و
 إىل طلب احلكومة اللبنانيـة نـشر قـوة دوليـة ملـساعدهتا علـى بـسط سـلطتها                    وإذ يشري   

يف اختـاذ مجيـع   املؤقتـة  لقـوة  تفـويض ا  وإذ يؤكـد مـن جديـد   أرجـاء أراضـي لبنـان،     علـى مجيـع   
ة قـدراهتا، لكفالـ  يف حـدود  قواهتـا وحـسبما تـراه مناسـبا      عمليات  يف مناطق    اإلجراءات الالزمة   
عملياهتـا لتنفيـذ أنـشطة عدائيـة مـن أي نـوع، ومقاومـة احملـاوالت املبذولـة           أال ُتستخدم منطقـة   

  من أداء واليتها، باستخدام القوة ملنعها 
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إبقــاء مجيــع عمليــات حفــظ الــسالم،     الراميــة إىل  جبهــود األمــني العــام   وإذ يرحــب  
وإذ يــشدد علــى عراض الــدقيق، ذلــك قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، قيــد االســت    يف مبــا

  يتبع اجمللس هنجا صارما واستراتيجيا إزاء عمليات نشر قوات حفظ السالم،  أن ضرورة
 لألولويــات االســتراتيجية والتوصــيات الــيت حــددها   الكامــلتأييــده عــن  وإذ يعــرب  

 لالســتعراض تيجــةن )S/2012/151( ٢٠١٢مــارس / آذار١٢األمــني العــام يف رســالته املؤرخــة  
 إىل األمـني العـام أن يواصـل إطـالع اجمللـس علـى آخـر        وإذ يطلـب االستراتيجي للقوة املؤقتـة،     

  املستجدات املتعلقة بتنفيذ االستعراض االستراتيجي،
لتمكينـه   األعضاء أن تقدم للجيش اللبناين ما حيتاجـه مـن مـساعدة              بالدول   وإذ يهيب   

  ،)٢٠٠٦ (١٧٠١من أداء مهامه، متشيا مع أحكام القرار 
   أن احلالة يف لبنان ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،وإذ يقرر  
 / آب٣١لوالية احلالية لقوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان حـىت          متديد ا  يقرر  - ١  

  ؛٢٠١٤أغسطس 
، الـيت سـاعد انتـشاُرها إىل جانـب اجلـيش       املؤقتـة  بالدور اإلجيـايب للقـوة   يشيد  - ٢  

 بزيـادة األنـشطة املنـسقة       ويرحـب هتيئة بيئة اسـتراتيجية جديـدة يف جنـوب لبنـان،             اللبناين على   
    إىل مواصلة تعزيز هذا التعاون؛ويدعواجليش اللبناين، و بني القوة املؤقتة 

ــاين يف احلــوار      يرحــب  - ٣   ــة واجلــيش اللبن ــوة املؤقت ــشاركة الق ــصدد مب ــذا ال  يف ه
القـوات الربيـة والبحريـة ووضـع جمموعـة مـن            لعتـاد   االستراتيجي الذي يرمي إىل إجـراء حتليـل         

املؤقتـة ومـسؤولياهتا وقـدرات اجلـيش        النقاط املرجعيـة الـيت تعكـس التـرابط بـني قـدرات القـوة                
يف القـرار   أنيطت بـه    اجليش اللبناين لتنفيذ املهام اليت      حيتاجه  اللبناين ومسؤولياته، بغية حتديد ما      

بع ، ويبعث على ارتياحه يف هذا الـصدد مـا أحـرز مـن تقـدم يف إضـفاء الطـا                    )٢٠٠٦ (١٧٠١
  ؛الرمسي على آلية منتظمة للحوار االستراتيجي بني اجليش اللبناين والقوة املؤقتة

نطاقــا ، يف هــذا الــسياق، بــاجليش اللبنــاين جلهــوده املتعلقــة خبطتــه األوســع يــشيد - ٤  
لتطوير قدراته، اليت تشكل خطـة احلـوار االسـتراتيجي عنـصرا مـستقال ولكنـه ال يتجـزأ منـها،                     

 بالتـايل إىل  ويـدعو  ذات الصلة اليت خلص إليها االستعراض االسـتراتيجي،    متشيا مع التوصيات  
حتسني التنسيق بني اجلهات املاحنة من أجل تقـدمي املـساعدة لبنـاء قـدرات اجلـيش اللبنـاين، عـن          
ــة      ــزة احملوريـ ــو الركيـ ــاين هـ ــائل، وذلـــك ألن اجلـــيش اللبنـ ــدريب وغـــريه مـــن الوسـ طريـــق التـ

  ؛البلد الستقرار
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وة جبميــع األطــراف املعنيــة أن حتتــرم وقــف أعمــال القتــال وأن متنــع  بقــيهيــب  - ٥  
ــا كــامال مــع األمــم املتحــدة   أن انتــهاك للخــط األزرق وأن حتترمــه بكاملــه و  أي تتعــاون تعاون

  املؤقتة؛ والقوة
 مجيع األطراف على التقيد الصارم بالتزامها بـاحترام سـالمة أفـراد القـوة         حيث  - ٦  

لقـوة وعـدم إعاقتـها، وفقـا        االتام حلرية تنقل     مم املتحدة وكفالة االحترام     املؤقتة وسائر أفراد األ   
لواليتها ولقواعد االشتباك اخلاصة هبا، وذلك بـسبل منـها تفـادي أي عمـل مـن شـأنه تعـريض                  

ــراد األمــم املتحــدة للخطــر، ويف هــذا الــصدد،    ــدعوأف ــة   ي ــز التعــاون بــني القــوة املؤقت  إىل تعزي
 بــالتزام ويرحــب، متجــاورةا فيمــا يتعلــق بــإجراء دوريــات منــسقة وواجلــيش اللبنــاين وال ســيم

 إىل اإلسـراع بإجنـاز التحقيـق     ويكـرر دعوتـه   السلطات اللبنانية حبماية حتركـات القـوة املؤقتـة،          
يوليـه  / متـوز  ٢٦مـايو و    / أيار ٢٧يف  اليت نفذت   الذي شرع فيه لبنان بشأن اهلجمات اإلرهابية        

  دف حماكمة مرتكيب هذه اهلجمات؛ هب٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩و 
 مجيع األطـراف علـى التعـاون التـام مـع جملـس األمـن واألمـني العـام مـن                      حيث  - ٧  

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

  ؛)٢٠٠٦ (١٧٠١من أجل املضي قدما يف تنفيذ القرار  القيام مبزيد من اجلهود 
 حكومة إسرائيل علـى التعجيـل بـسحب جيـشها مـن مشـال قريـة الغجـر               حيث  - ٨  

لتيـسري   بنشاط مع إسرائيل ولبنـان      تتعامل   اليت   ،مع القوة املؤقتة  بالتنسيق   التأخري   دون مزيد من   
  ذلك االنسحاب؛

 دعوته مجيع الدول إىل أن تدعم وحتترم على حنـو تـام إنـشاء         من جديد  يؤكد  - ٩  
أو أسـلحة خبـالف   عتـاد  الليطاين ختلو من أي أفـراد مـسلحني أو          منطقة بني اخلط األزرق وهنر      

  والقوة املؤقتة؛  احلكومة اللبنانية ما خيص
لتنفيــذ سياســة األمــني العــام حاليــا  بــاجلهود الــيت تبــذهلا القــوة املؤقتــة  يرحــب  - ١٠  

االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني، ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة         التهاون إطالقا مـع     القاضية بعدم   
ة، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل           السلوك اخلاصة باألمم املتحد    املؤقتة متاما ملدونة قواعد     

، وحيـث  عليهـا أوال بـأول    جملـس األمـن     إطـالع   الالزمة يف هذا الـصدد و      اختاذ مجيع اإلجراءات    
على اختـاذ إجـراءات وقائيـة وتأديبيـة لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال                   البلدان املسامهة بقوات    

  تشمل أفرادا تابعني هلا؛يف احلاالت اليت املناسب واملعاقبة عليها على الوجه 
 إىل األمــني العــام مواصــلة تقــدمي تقــارير إىل جملــس األمــن عــن تنفيــذ    يطلــب  - ١١  

   كل أربعة أشهر، أو كلما رأى ذلك مالئما؛)٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 
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ـــ  يــــشدد  - ١٢   ادل ودائــــم يف  علــــى أمهيــــة وضــــرورة حتقيــــق ســــالم شــــامل وعـ
ــتنادا إىل  الـــشرق ــه    األوســـط، اسـ ــا قراراتـ ــا فيهـ ـــه ذات الـــصلـة باملوضـــوع، مبـ مجيـــع قراراتـــــ
 املـــــؤرخ )١٩٧٣( ٣٣٨ و ١٩٦٧نـــــوفمرب /الثـــــاين  تـــــشرين ٢٢ املـــــؤرخ )١٩٦٧( ٢٤٢
 /الثـــــاين   تـــــشرين١٩ املـــــؤرخ  )٢٠٠٣ (١٥١٥   و ١٩٧٣أكتـــــوبر / تـــــشرين األول ٢٢

  ؛٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول  ١٦ املؤرخ )٢٠٠٨( ١٨٥٠  و٢٠٠٣ نوفمرب
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٣  
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	القرار 2115 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7025 المعقودة في 29 آب/ أغسطس 2013
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما قراراته 425 (1978) و 426 (1978) و 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006) و 1773 (2007)، و 1832 (2008) و 1884 (2009) و 1937 (2010) و 2004 (2011) و 2064 (2012)، وكذلك إلى بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان،
	واستجابة منه لطلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لفترة جديدة مدتها سنة واحدة بدون تعديل، المقدم في رسالة من وزير خارجية لبنان إلى الأمين العام بتاريخ 12 تموز/يوليه 2013، وإذ يرحب بالرسالة الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 31 تموز/يوليه 2013 (S/2013/457) والتي يوصى فيها بهذا التمديد،
	وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه بالتنفيذ التام لجميع أحكام القرار 1701 (2006)، وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على كفالة وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار،
	وإذ يهيب بجميع الأطراف المعنية أن تعزز ما تبذله من جهود لتنفيذ جميع أحكام القرار 1701 (2006) تنفيذا كاملا ودون إبطاء،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء جميع الانتهاكات المتعلقة بالقرار 1701 (2006)، وإذ يتطلع إلى التعجيل بإتمام التحقيقات التي تجريها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بهدف منع تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل،
	وإذ يرحب بالدور البناء الذي تؤديه الآلية الثلاثية الأطراف في تخفيف حدة التوترات، وإذ يعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها القوة المؤقتة في التحاور مع الطرفين من أجل مواصلة وضع ترتيبات للاتصال والتنسيق،
	وإذ يشدد على أهمية الامتثال التام للحظر المفروض بمقتضى القرار 1701 على مبيعات وإمدادات الأسلحة والأعتدة ذات الصلة،
	وإذ يشير إلى الأهمية القصوى لاحترام الخط الأزرق بكامله من جانب جميع الأطراف المعنية، وإذ يرحب بمواصلة إحراز تقدم في تمييز الخط الأزرق بعلامات، وإذ يشجع الأطراف على التعجيل بما تبذله من جهود بالتنسيق مع القوة المؤقتة من أجل تمييز كامل الخط الأزرق بعلامات مرئية، وكذلك المضي قدما في تمييز نقاطه موضع الخلاف، على النحو الذي أوصى به الاستعراض الاستراتيجي،
	وإذ يدين بأقوى العبارات جميع المحاولات الرامية إلى تهديد أمن لبنان واستقراره، وإذ يعيد تأكيد تصميمه على ضمان ألا تحول أعمال التهديد هذه دون قيام القوة المؤقتة بتنفيذ ولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) وإذ يشير إلى ضرورة أن تضمن كل الأطراف أمن موظفي القوة المؤقتة والاحترام الكامل لحرية تنقلهم وعدم إعاقتها،
	وإذ يشير إلى المبادئ ذات الصلة بالموضوع الواردة في اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، 
	وإذ يشيد بالدور النشط الذي يضطلع به أفراد القوة المؤقتة والتفاني الذي يبدونه، وإذ يعرب عن تقديره البالغ للدول الأعضاء التي تساهم في القوة وإذ يؤكد ضرورة تزويد القوة بجميع الوسائل والمعدات اللازمة للاضطلاع بولايتها،
	وإذ يشير إلى طلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على بسط سلطتها على جميع أرجاء أراضي لبنان، وإذ يؤكد من جديد تفويض القوة المؤقتة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قواتها وحسبما تراه مناسبا في حدود قدراتها، لكفالة ألا تُستخدم منطقة عملياتها لتنفيذ أنشطة عدائية من أي نوع، ومقاومة المحاولات المبذولة باستخدام القوة لمنعها من أداء ولايتها،
	وإذ يرحب بجهود الأمين العام الرامية إلى إبقاء جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، قيد الاستعراض الدقيق، وإذ يشدد على ضرورة أن يتبع المجلس نهجا صارما واستراتيجيا إزاء عمليات نشر قوات حفظ السلام،
	وإذ يعرب عن تأييده الكامل للأولويات الاستراتيجية والتوصيات التي حددها الأمين العام في رسالته المؤرخة 12 آذار/مارس 2012 (S/2012/151) نتيجة للاستعراض الاستراتيجي للقوة المؤقتة، وإذ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إطلاع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاستعراض الاستراتيجي،
	وإذ يهيب بالدول الأعضاء أن تقدم للجيش اللبناني ما يحتاجه من مساعدة لتمكينه من أداء مهامه، تمشيا مع أحكام القرار 1701 (2006)،
	وإذ يقرر أن الحالة في لبنان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	1 - يقرر تمديد الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى 31 آب/ أغسطس 2014؛
	2 - يشيد بالدور الإيجابي للقوة المؤقتة، التي ساعد انتشارُها إلى جانب الجيش اللبناني على تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان، ويرحب بزيادة الأنشطة المنسقة بين القوة المؤقتة والجيش اللبناني، ويدعو إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون؛
	3 - يرحب في هذا الصدد بمشاركة القوة المؤقتة والجيش اللبناني في الحوار الاستراتيجي الذي يرمي إلى إجراء تحليل لعتاد القوات البرية والبحرية ووضع مجموعة من النقاط المرجعية التي تعكس الترابط بين قدرات القوة المؤقتة ومسؤولياتها وقدرات الجيش اللبناني ومسؤولياته، بغية تحديد ما يحتاجه الجيش اللبناني لتنفيذ المهام التي أنيطت به في القرار 1701 (2006)، ويبعث على ارتياحه في هذا الصدد ما أحرز من تقدم في إضفاء الطابع الرسمي على آلية منتظمة للحوار الاستراتيجي بين الجيش اللبناني والقوة المؤقتة؛
	4 - يشيد، في هذا السياق، بالجيش اللبناني لجهوده المتعلقة بخطته الأوسع نطاقا لتطوير قدراته، التي تشكل خطة الحوار الاستراتيجي عنصرا مستقلا ولكنه لا يتجزأ منها، تمشيا مع التوصيات ذات الصلة التي خلص إليها الاستعراض الاستراتيجي، ويدعو بالتالي إلى تحسين التنسيق بين الجهات المانحة من أجل تقديم المساعدة لبناء قدرات الجيش اللبناني، عن طريق التدريب وغيره من الوسائل، وذلك لأن الجيش اللبناني هو الركيزة المحورية لاستقرار البلد؛
	5 - يهيب بقوة بجميع الأطراف المعنية أن تحترم وقف أعمال القتال وأن تمنع أي انتهاك للخط الأزرق وأن تحترمه بكامله وأن تتعاون تعاونا كاملا مع الأمم المتحدة والقوة المؤقتة؛
	6 - يحث جميع الأطراف على التقيد الصارم بالتزامها باحترام سلامة أفراد القوة المؤقتة وسائر أفراد الأمم المتحدة وكفالة الاحترام التام لحرية تنقل القوة وعدم إعاقتها، وفقا لولايتها ولقواعد الاشتباك الخاصة بها، وذلك بسبل منها تفادي أي عمل من شأنه تعريض أفراد الأمم المتحدة للخطر، وفي هذا الصدد، يدعو إلى تعزيز التعاون بين القوة المؤقتة والجيش اللبناني ولا سيما فيما يتعلق بإجراء دوريات منسقة ومتجاورة، ويرحب بالتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات القوة المؤقتة، ويكرر دعوته إلى الإسراع بإنجاز التحقيق الذي شرع فيه لبنان بشأن الهجمات الإرهابية التي نفذت في 27 أيار/مايو و 26 تموز/يوليه و 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 بهدف محاكمة مرتكبي هذه الهجمات؛
	7 - يحث جميع الأطراف على التعاون التام مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل إحراز تقدم ملموس صوب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار 1701 (2006)، ويؤكد أنه ما زال يتعين على الأطراف القيام بمزيد من الجهود من أجل المضي قدما في تنفيذ القرار 1701 (2006)؛
	8 - يحث حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع القوة المؤقتة، التي تتعامل بنشاط مع إسرائيل ولبنان لتيسير ذلك الانسحاب؛
	9 - يؤكد من جديد دعوته جميع الدول إلى أن تدعم وتحترم على نحو تام إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تخلو من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحة بخلاف ما يخص الحكومة اللبنانية والقوة المؤقتة؛
	10 - يرحب بالجهود التي تبذلها القوة المؤقتة حاليا لتنفيذ سياسة الأمين العام القاضية بعدم التهاون إطلاقا مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ولكفالة امتثال أفراد القوة المؤقتة تماما لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وإطلاع مجلس الأمن عليها أولا بأول، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية وتأديبية لكفالة التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه المناسب في الحالات التي تشمل أفرادا تابعين لها؛
	11 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم تقارير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 (2006) كل أربعة أشهر، أو كلما رأى ذلك ملائما؛
	12 - يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراتـــــه ذات الصلـة بالموضوع، بما فيها قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 و 1850 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
	13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

