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 )٢٠٠٦ (١٧٠١القرار   
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١١ املعقودة يف ٥٥١١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
) ١٩٧٨ (٤٢٥الـسابقة بـشأن لبنـان، وال سـيما القـرارات            قراراتـه   مجيع   إىل   يشريإذ   

 ١٦٨٠ و) ٢٠٠٦ (١٦٥٥و    ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩و    ) ١٩٨٢ (٥٢٠و    ) ١٩٧٨ (٤٢٦ و
ــة يف لبنــان، وال ســيما    )٢٠٠٦( ١٦٩٧و ) ٢٠٠٦( ، فــضال عــن بيانــات رئيــسه بــشأن احلال

ــة  ـــات املؤرخــــ ــران ١٨البيانـــــ ــه /حزيــــ ــشرين ١٩، و )S/PRST/2000/21 (٢٠٠٠يونيــــ  تــــ
ــوبر /األول ــار ٤ ، و)S/PRST/2004/36 (٢٠٠٤أكتــ ــايو /أيــ ، )S/PRST/2005/17 (٢٠٠٥مــ

 ٢٠٠٦يوليــــــه /ز متــــــو٣٠، و )S/PRST/2006/3 (٢٠٠٦ينــــــاير / الثــــــاينكــــــانون ٢٣ و
(S/PRST/2006/35)، 

 إزاء استمرار تصعيد األعمـال القتاليـة يف لبنـان ويف إسـرائيل              عن بالغ قلقه  وإذ يعرب    
، والــيت تــسببت حــىت اآلن يف ٢٠٠٦يوليــه /متــوز ١٢منـذ هجــوم حــزب اهللا علــى إســرائيل يف  

ــى كــال اجلــانبني، وإحلــاق أضــرار جــسيمة باهل        ــى واجلرحــى عل ــن القتل ــات م ــوع مئ ياكــل وق
 األساسية املدنية وتشريد مئات اآلالف يف الداخل،

 يف الوقت نفسه على ضرورة العمـل        التأكيدضرورة إاء العنف، مع      على   وإذ يؤكد  
على وجـه عاجـل ملعاجلـة األسـباب الـيت أدت إىل نـشوب األزمـة احلاليـة، مبـا يف ذلـك إطـالق                          

 سراح اجلنديني اإلسرائيليني املختطفني دون شروط،
 للجهــود الراميــة إىل تــسوية منــه وتــشجيعا حلــساسية مــسألة الــسجناء، إدراكــا منــهو 

 مسألة السجناء اللبنانيني احملتجزين يف إسرائيل على وجه عاجل،
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الـذي يتجلـى     باجلهود اليت بذهلا رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان،           إذ يرحب و 
 املــسلحة اراضــيه، مــن خــالل قواــ علــى أانقــاط، لبــسط ســلطتهســبع  املؤلفــة مــن هاخطتــيف 

ــان وال ســلطة غــري ســلطة        ــة لبن ــة حكوم ــاك ســالح دون موافق ــشرعية، حبيــث ال يكــون هن ال
قــوة لألمــم املتحــدة مــستكملة ومعــززة مــن بنــشر  أيــضا بالتزامهــا وإذ يرحــبحكومــة لبنــان، 

ذه هـ يف  مـا طلبتـه   وإذ يـضع نـصب عينيـه      حيث العدد واملعدات والواليـة ونطـاق العمليـات،          
 انسحاب القوات اإلسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان،من اخلطة 

  على العمل لتحقيق هذا االنسحاب يف أسرع وقت،  عن عزمهوإذ يعرب 
 باملقترحـات الـواردة يف اخلطـة املؤلفـة مـن سـبع              على النحو الواجب   إذ حييط علما  و 

 نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا،
 بـأن تنـشر     ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٧ة لبنـان باإلمجـاع يف        مبا قررته حكوم   وإذ يرحب  

 جنــدي يف جنــوب لبنــان مــع انــسحاب اجلــيش      ١٥ ٠٠٠قــوة مــسلحة لبنانيــة مؤلفــة مــن     
اإلســرائيلي خلــف اخلــط األزرق وأن تطلــب مــساعدة قــوات إضــافية مــن قــوة األمــم املتحــدة   

 إىل املنطقـة وإلعـادة   املؤقتة يف لبنان حسب الضرورة، لتيسري دخـول القـوات املـسلحة اللبنانيـة           
تأكيــد اعتزامهــا تعزيــز القــوات املــسلحة اللبنانيــة مبــا حتتــاج إليــه مــن عتــاد لتمكينــها مــن أداء     

 واجباا،
 منه ملسؤولياته يف املساعدة على تأمني وقف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل               وإدراكا 

 طويل األجل للصراع،
 لسالم واألمن الدوليني، أن احلالة يف لبنان تشكل ديدا لوإذ يقرر 
 إىل وقف تام لألعمال القتالية، يستند بـصورة خاصـة إىل وقـف حـزب                يدعو - ١ 

 اهللا الفوري جلميع اهلجمات، ووقف إسرائيل الفوري جلميع العمليات العسكرية اهلجومية؛
ــب -٢  ــان،       يطال ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــان وق ــة لبن ــد توقــف  حكوم عن

، بنـشر قوامـا معـا يف مجيـع          ١١ بشكل تام، القيام، وفق ما أذنـت بـه الفقـرة             ةاألعمال القتالي 
  حكومة إسـرائيل بـسحب مجيـع قواـا مـن جنـوب لبنـان بـشكل مـواز                   ويطالبأحناء اجلنوب   

 عندما يبدأ ذلك النشر؛
 أمهيـة بــسط سـيطرة حكومـة لبنــان علـى مجيـع األراضــي اللبنانيـة وفــق       يؤكـد  - ٣ 

، واألحكـام ذات الـصلة مـن اتفـاق        )٢٠٠٦ (١٦٨٠والقرار  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩أحكام القرار   
الطــائف، وأن متــارس كامــل ســيادا، حــىت ال تكــون هنــاك أي أســلحة دون موافقــة حكومــة   

 لبنان وال سلطة غري سلطة حكومة لبنان؛
  تأييده الشديد لالحترام التام للخط األزرق؛يعيد تأكيد ٤ 
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ــشدييعيــد أيــضا تأكيــد  - ٥  ــه    تأييــده ال ــه يف مجيــع قرارات د، حــسب مــا أشــار إلي
السابقة ذات الصلة، لسالمة أراضي لبنان وسيادته واستقالله السياسي داخل حدوده املعتـرف             

مـارس  /آذار ٢٣ا دوليا، حسب الوارد يف اتفاق اهلدنة العامة بني إسرائيل ولبنـان املـؤرخ يف                
 ؛١٩٤٩

ة ملـد الـشعب اللبنـاين باملـساعدة      اتمع الدويل إىل اختاذ خطـوات فوريـ    يدعو -٦ 
ــتح          ــادة ف ــة للمــشردين، وإع ــودة اآلمن ــسهيل الع ــق ت ــك عــن طري ــا يف ذل ــسانية، مب ــة واإلن املالي

 ويـدعوه ،  ١٥ و   ١٤املطارات واملوانئ، حتت سلطة حكومة لبنان، مبا يتفق وأحكام الفقرتني           
 يف تعمري لبنان وتنميته؛أيضا إىل النظر يف تقدمي املزيد من املساعدة يف املستقبل لإلسهام 

ــة عــدم اختــاذ أي إجــراء خيــالف      يؤكــد - ٧  ــع األطــراف عــن كفال  مــسؤولية مجي
 ممـا يـؤثر تـأثريا ضـارا علـى عمليـة البحـث عـن حـل طويـل األجـل، ووصـول                         ١أحكام الفقرة   

املساعدة اإلنسانية إىل السكان املدنيني، مبا يف ذلـك املـرور اآلمـن لقوافـل املـساعدة اإلنـسانية،            
ــسؤولية          ــذه امل ــال هل ــراف االمتث ــع األط ــب مجي ــشردين، ويطال ــة للم ــة واآلمن ــودة الطوعي أو الع

 والتعاون مع جملس األمن؛
 إسرائيل ولبنان إىل دعم وقف دائـم إلطـالق النـار وحـل طويـل األجـل         يدعو - ٨ 

 :استنادا إىل املبادئ والعناصر التالية
 طرفني؛االحترام التام للخط األزرق من جانب كال ال - 
اختاذ ترتيبات أمنية ملنع استئناف األعمال القتالية، مبا يف ذلك إنشاء منطقـة بـني اخلـط              - 

ــراد مــسلحني أو معــدات أو أســلحة خبــالف      ــة مــن أي أف األزرق وــر الليطــاين خالي
خيص حكومــة لبنــان وقــوة األمـم املتحـدة املؤقتـــة فـــي لبنـان، وفـق مـا أذنـت بـه                       ما

 ينشر يف هذه املنطقة؛، و١١الفقرة 
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩التنفيذ الكامل لألحكام ذات الـصلة مـن اتفـاق الطـائف والقـرارين                - 

اليت تطالب بنـزع سالح كل اجلماعات املـسلحة يف لبنـان، حـىت             ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و  
ال تكــون هنــاك أي أسلحــة أو سلطـــة يف لبنان عدا ما خيـص الدولـة اللبنانيـة، عمـال          

 ؛٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٧ جملس الوزراء اللبناين املؤرخ مبا قرره
 منع وجود قوات أجنبية يف لبنان دون موافقة حكومته؛ - 
منع مبيعـات أو إمـدادات األسـلحة واملعـدات ذات الـصلة إىل لبنـان عـدا مـا تـأذن بـه                         - 

 حكومته؛



S/RES/1701 (2006)
 

4 06-46501 
 

تزويد األمم املتحدة جبميع اخلرائط املتبقيـة لأللغـام األرضـية يف لبنـان املوجـودة حبـوزة                 - 
 إسرائيل؛

 األمــني العــام إىل دعــم اجلهــود الراميــة إىل تــأمني احلــصول، يف أســرع   يــدعو - ٩ 
وقت ممكن، على موافقات من حيث املبدأ من حكومة لبنـان وحكومـة إسـرائيل علـى مبـادئ                   

ــوارد يف الفقــرة   وعناصــر حــل طويــ  ـــزامه  ويعــرب أعــاله، ٨ل األجــل علــى النحــو ال  عــن اعت
 املشاركة يف ذلك بشكل فعلي؛

ــصال بالعناصــر الفاعلــة       يطلــب - ١٠  ــن خــالل االت ــام أن يــضع، م  إىل األمــني الع
الرئيسية الدولية واألطراف املعنية، مقترحات لتنفيذ األحكام ذات الـصلة مـن اتفـاق الطـائف،                

، مبا يف ذلك نزع السالح، ولترسيم احلـدود         )٢٠٠٦ (١٦٨٠و  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩والقرارين  
الدولية للبنان، ال سيما يف مناطق احلدود املتنـازع عليهـا أو غـري املؤكـدة، مبـا يف ذلـك معاجلـة                     
 مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك املقترحات على جملس األمن يف غضون ثالثني يوما؛

 وتعزيــز قــوة األمــم املتحــدة مــن حيــث العــدد       ، كــي يتــسىن تكميــل  يقــرر - ١١ 
واملعـدات والواليــة ونطــاق العمليــات، أن يــأذن بزيــادة حجــم قــوات األمــم املتحــدة املؤقتــة يف  

ــان إىل حــد أقــصى قوامــه    ــها    ١٥ ٠٠٠لبن ــدي، وأن تتــوىل القــوة، إضــافة إىل تنفيــذ واليت  جن
 :، املهام التالية)١٩٧٨ (٤٢٦ و ٤٢٥مبوجب القرارين 

 د وقف األعمال القتالية؛رص )أ( 
ــع أرجــاء       )ب(  ــشارها يف مجي ــاء انت ــة يف أثن مرافقــة ودعــم القــوات املــسلحة اللبناني

اجلنـوب، مبــا يف ذلـك علــى طـول اخلــط األزرق، وأثنــاء سـحب إســرائيل لقواـا املــسلحة مــن      
 ؛٢لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 

مع حكومة لبنـان وحكومـة      ) ب (١١تنسيق أنشطتها املتصلة بأحكام الفقرة       )ج( 
 إسرائيل؛
تقــدمي مــساعدا لكفالــة وصــول املــساعدة اإلنــسانية إىل الــسكان املــدنيني         )د( 

 والعودة الطوعية واآلمنة للمشردين؛
مساعدة القوات املسلحة اللبنانية على اختاذ خطوات ترمي إىل إنـشاء املنطقـة              )هـ( 

 ؛٨املشار إليها يف الفقرة 
 ؛١٤ لبنان، بناء على طلبها، على تنفيذ أحكام الفقرة مساعدة حكومة )و( 
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ــة ملــساعدا علــى     وإذ  - ١٢  ــان نــشر قــوة دولي ــدا لطلــب حكومــة لبن يتــصرف تأيي
 لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان باختـاذ              يـأذن ممارسة سلطتها يف مجيع أحناء أراضي لبنـان،         

 ما تراه يف حـدود قـدراا لكفالـة أال           يلزم من إجراءات يف مناطق نشر قواا وحسب        مجيع ما 
تستخدم منطقة عملياا للقيام بأنشطة معادية مـن أي نـوع، وملقاومـة حمـاوالت منعهـا بـالقوة                   
من القيام بواجباا مبوجب الوالية املمنوحة من جملس األمن، وحلمايـة مـوظفي األمـم املتحـدة                 

مـوظفي األمـم املتحـدة والعـاملني يف         ومرافقها ومنـشآا ومعـداا، وكفالـة أمـن وحريـة تنقـل              
اــال اإلنـــساين وحلمايــة املـــدنيني املعرضـــني لتهديــد وشـــيك بــالعنف البـــدين، دون املـــساس     

 مبسؤولية حكومة لبنان؛
 إىل األمني العام أن يقوم علـى وجـه عاجـل بتنفيـذ تـدابري تكفـل لقـوة                     يطلب - ١٣ 

ــام    ــان القــدرة علــى القي ــة يف لبن  باملهــام املنــصوص عليهــا يف هــذا القــرار،   األمــم املتحــدة املؤقت
الدول األعضاء على أن تنظر يف تقدمي إسهامات مناسـبة إىل قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة                    وحيث

يف لبنان وأن تستجيب على حنو إجيايب ملا تطلبه القوة مـن مـساعدة، ويعـرب عـن بـالغ تقـديره                    
  لبنان يف املاضي؛للبلدان اليت أسهمت يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف

 حكومة لبنان بتأمني حدوده وغريهـا مـن نقـاط الـدخول ملنـع دخـول                 يطالب - ١٤ 
األســلحة أو مــا يتــصل ــا مــن عتــاد إىل لبنــان دون موافقتــها ويطلــب إىل قــوة األمــم املتحــدة   

 ، مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك؛١١املؤقتة يف لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة 
أن تتخذ مجيع الدول ما يلزم من تدابري ملنـع القيـام، مـن جانـب               ر كذلك   يقر - ١٥ 

 :مواطنيها أو انطالقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات اليت ترفع علمها، مبا يلي
بيع أو تزويد أي كيان أو فرد يف لبنان بأسلحة ومـا يتـصل ـا مـن عتـاد مـن                       )أ( 

لـذخرية واملركبـات واملعـدات العـسكرية واملعـدات شـبه            كل األنواع، مبا يف ذلـك األسـلحة وا        
 ها أو من غريها؛يالعسكرية، وقطع الغيار ملا سبق ذكره، سواء أكان منشؤها من أراض

يف اــال الــتقين تزويــد أي كيــان أو فــرد يف لبنــان بــأي تــدريب أو مــساعدة   )ب( 
أعـاله،  ) أ(ة يف الفقـرة الفرعيـة       يتصل بتوفري أو تصنيع أو صيانة أو استخدام املواد املدرج          فيما

ن العتاد والتـدريب واملـساعدة      على أن تدابري املنع هذه ال تنطبق على األسلحة وما يتصل ا م            
 ؛١١تأذن به حكومة لبنان أو قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وفق ما أذنت به الفقرة  مما

أغـسطس  / آب ٣١ لبنـان لغايـة       متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف        يقرر - ١٦ 
 عــن اعتـــزامه النظــر يف قــرار الحــق يف إدخــال مزيــد مــن التحــسينات علــى    ويعــرب، ٢٠٠٧

الوالية واختاذ خطوات أخرى لإلسهام يف تنفيـذ وقـف دائـم إلطـالق النـار وإجيـاد حـل طويـل                 
 األجل؛

احـد   إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس يف غـضون أسـبوع و                 يطلب - ١٧ 
 من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛
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 أمهية وضرورة حتقيق سالم شـامل وعـادل ودائـم يف الـشرق األوسـط،                يؤكد - ١٨ 
 تـشرين   ٢٢املـؤرخ   ) ١٩٦٧ (٢٤٢استنادا إىل مجيع قراراتـه ذات الـصلة مبـا يف ذلـك قراراتـه                

 ١٥١٥ و   ١٩٧٣ر  أكتـوب / تـشرين األول   ٢٢املـؤرخ   ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و   ١٩٦٧نوفمرب  /الثاين
 ؛٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٩املؤرخ ) ٢٠٠٣(

 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٩ 
 


