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 املعقـودة   ٥٩٦٧الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠٠٨ (١٨٣٢القرار    
 ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧يف 
  

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

 ١٧٧٣ و      )٢٠٠٦ (١٧٠١و   ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩و   ) ١٩٧٨ (٤٢٦ و
  رئيسه بشأن احلالة يف لبنان،انات، وإىل بي)٢٠٠٧(

 منـه لطلـب حكومـة لبنـان املقـدم يف الرسـالة املوجهـة إىل األمـني العـام مـن                       واستجابة 
 األمـم املتحـدة املؤقتـة       قـوة ، متديد واليـة     ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٨رئيس وزراء لبنان املؤرخة     

ة املوجهة من األمـني     لفترة جديدة مدهتا سنة واحدة بدون تعديل، وإذ يرحب بالرسال          يف لبنان 
والـيت يوصـى    ) S/2008/568 (٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢١العام إىل رئيس جملس األمـن املؤرخـة         

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

جيـاد حـل طويـل     ملسؤولياته يف املساعدة على كفالـة وقـف دائـم إلطـالق النـار وإ           وإدراكا منه 
 األجل على النحو املتوخى يف القرار،

 إىل املبادئ ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي األمـم                  شرييوإذ   
 املتحدة واألفراد املرتبطني هبا،

ــشيد  ــه         وإذ ي ــضطلعون ب ــذي ي ــشط ال ــدور الن ــوة وال ــراد الق ــه أف ــذي يبدي ــاين ال  بالتف
 يعــرب عــن تقــديره البــالغ للــدول األعــضاء الــيت تــساهم يف القــوة    وإذســيما قائــد القــوة،   وال

 ويؤكد ضرورة تزويد القوة بكافة الوسائل واملعدات الالزمة لالضطالع بواليتها،
  أن احلالة يف لبنان ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،وإذ يقرر 
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 / آب٣١ حـىت ملؤقتـة يف لبنـان   قوة األمـم املتحـدة ا    لمتديد الوالية احلالية     يقرر - ١ 
 ؛٢٠٠٩أغسطس 
رها إىل جانـب القـوات املـسلحة        اشتـ نالقوة اليت ساعد    ل بالدور اإلجيايب    يشيد - ٢ 

يرحـب بزيـادة األنـشطة املنـسقة        و بيئة اسـتراتيجية جديـدة يف جنـوب لبنـان،            هتيئةاللبنانية على   
 يز هذا التعاون؛بني القوة والقوات املسلحة اللبنانية ويشجع على مواصلة تعز

اخلـط  أن حتتـرم     و القتـال، وقف أعمال   أن حتترم   ميع األطراف املعنية     جب هيبي - ٣ 
 ،تعاونا كامال مع األمـم املتحـدة وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان                  وتتعاون   األزرق بكامله 

م املتحدة، مبـا يف      وسائر األفراد التابعني لألم    ةوقوأن تفي بدقة بالتزامها باحترام سالمة أفراد ال       
 حريــة كاملــة ةوقــ أفــراد األمــم املتحــدة للخطــر وكفالــة مــنح اليعــرضذلــك تفــادي أي عمــل 

 ؛ا منطقة عملياهتداخلللتنقل 
مـن  األمـني العـام   مـع   التام مع جملس األمن و     التعاونإىل   مجيع األطراف    دعوي ‐ ٤ 

لـى النحـو املتـوخى يف       وقف دائم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل األجـل ع               لتوصل إىل أجل ا 
  على ضرورة إحراز مزيد من التقدم يف هذا الصدد؛ويشدد ،)٢٠٠٦( ١٧٠١ القرار

 املؤقتـة يف لبنـان لتنفيـذ سياسـة          املتحـدة  باجلهود اليت تبذهلا قـوة األمـم         يرحب - ٥ 
كفالــة ، وني اجلنــسيواالعتــداء االســتغالل إزاءاألمــني العــام الــيت تقــضي بعــدم التــسامح مطلقــا 

اخلاصة باألمم املتحـدة، ويطلـب إىل األمـني العـام      ملدونة قواعد السلوك  التامثال أفراد القوة    امت
 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          
  يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا؛واجبألفعال واملعاقبة عليها على الوجه الا

 تنفيــذ عــنمواصــلة تقــدمي تقــارير إىل جملــس األمــن    إىل األمــني العــام يطلــب - ٦ 
 ى ذلك مالئما؛أرما  كلكل أربعة أشهر، أو) ٢٠٠٦ (١٧٠١القرار 

ــة وضــرورة  يــشدد  - ٧  ل ودائــم يف الــشرق  ســالم شــامل وعــاد حتقيــقعلــى أمهي
املــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢ه تــاألوســط، اســتنادا إىل مجيــع قراراتـــــــه ذات الــصلـة، مبــا فيهــا قرارا 

ــاين  ٢٢ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ــ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ،١٩٦٧نـ ــشرين األول٢٢ؤرخ املـ ــوبر / تـ أكتـ
 ؛٢٠٠٣نوفمرب / الثاينتشرين ١٩املؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥، و ١٩٧٣

 .لة قيد نظره الفعلي أن يبقي هذه املسأيقرر - ٨ 
 


