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 )٢٠٠٦ (١٦٨٠القرار   
 ٢٠٠٦مايو / أيار١٧ املعقودة يف ٥٤٤٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ن، وخاصـة القـرارات       إىل مجيع قراراته الـسابقة بـشأن لبنـا         إذ يشري  

ـــ، والق)١٩٧٨ (٤٢٦ و ٤٢٥ و ــرار ) ١٩٨٢ (٥٢٠رار ــــــــ إىل و ،)٢٠٠٥ (١٦٥٥والقـــــ
 ٢٠٠٠يونيـه   /حزيـران  ١٨ن، وال سـيما البيانـات املؤرخـة         رئيـسه بـشأن احلالـة يف لبنـا        بيانات  

)S/PRST/2000/21( ٢٠٠٤تـــوبر أك/ تـــشرين األول١٩، و) S/PRST/2004/36( أيـــار٤، و  /
 ،)S/PRST/2006/3 (٢٠٠٦  يناير/ كانون الثاين٢٣ ، و)S/PRST/2005/17 (٢٠٠٥مايو 

ــان اإلقليميــة وســيادته واســتقالله     دعمــه القــوي لــس  وإذ يؤكــد مــن جديــد    المة لبن
 السياسي ضمن حدوده املعترف ا دوليا؛

حنو التنفيذ التام جلميع أحكـام القـرار        آخر   بشكل إجيايب إحراز تقدم هام       وإذ يالحظ  
يالحـظ أيـضا مـع األسـف     وإن ، وال سيما من خالل احلوار الوطين اللبناين،   )٢٠٠٤ (١٥٥٩

حـل امليليـشيات    وهـي،    ال تزال دون تنفيـذ كامـل،         ١٥٥٩القرار  أن هناك أحكاما أخرى من      
 سلطة حكومة لبنان إىل مجيع أراضـيه، واالحتـرام   بسطاللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها، و 

ووحدته واستقالله السياسي، وإجراء انتخابات رئاسـية       اإلقليمية   تهالدقيق لسيادة لبنان وسالم   
 تور اللبناين، دون أي تدخل أو نفوذ أجنيب،حرة ونزيهة وفقا ألحكام الدس

) (S/2006/248الــيت خلــص إليهــا تقريــر األمــني العــام  النتيجــة  وإذ يالحــظ مــع القلــق 
 خـالل األشـهر الـستة       حبدوث عمليات لنقل األسلحة إىل األراضـي اللبنانيـة لـصاحل امليليـشيات            

 املاضية، 
 وإذ يشيد جبميع األطـراف اللبنانيـة         للحوار الوطين اللبناين   وإذ يعرب عن تأييده التام     

 بشأن مسائل هامة،السياق حلسن تصرفها ولتوافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف هذا 
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أبريـل  /نيـسان  ٢١راء لبنـان أمـام جملـس األمـن يف           رئـيس وز  خطـاب    إىل   وقد اسـتمع   
٢٠٠٦ S/PV.5417)(، 

دم إىل جملـس األمـن      التقرير نصف الـسنوي الثالـث لألمـني العـام املقـ           ب يرحب - ١ 
 ؛)(S/2006/248) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ عن تنفيذ القرار ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٨واملؤرخ 
 ؛)٢٠٠٤ (١٥٥٩ دعوته للتنفيذ التام جلميع متطلبات القرار يكرر تأكيد - ٢ 
دعوتــه إىل مجيــع الــدول واألطــراف املعنيــة املــذكورة يف    تأكيــد كــرر أيــضاي - ٣ 

 ا مع حكومة لبنان وجملس األمن واألمني العام لبلوغ هذا اهلدف؛التقرير، للتعاون تعاونا تام
 بـشكل إجيـايب للطلـب الـذي      ةباسـتج اال  علـى  حكومـة سـورية    يشجع بـشدة   - ٤ 

ــه حكومــة لبنــان   ــاين،  االتفاقــات الــيت مت التوصــل إ متــشيا مــع قدمت ليهــا يف احلــوار الــوطين اللبن
حمـل  بتحديد حدودمها املـشتركة، وخاصـة يف املنـاطق الـيت تعتـرب فيهـا احلـدود غـري مؤكـدة أو                       

وإقامة عالقات ومتثيل دبلوماسي كاملني، ويالحظ أن من شأن هذه التدابري أن تـشكل              نزاع،  
الـسياسي وحتـسني العالقـات      خطوة هامة حنو تأكيد سيادة لبنان وسالمته اإلقليميـة واسـتقالله            

، وحيـث الطـرفني علـى       يف املنطقـة  حتقيـق االسـتقرار     بني البلدين، مما يـساهم مـسامهة إجيابيـة يف           
بذل اجلهود من خـالل مزيـد مـن احلـوار الثنـائي سـعيا لبلـوغ تلـك الغايـة، علـى أن يوضـع يف                           

ماســية دائمــة أمــران االعتبــار أن إقامــة العالقــات الدبلوماســية بــني الــدول وإنــشاء بعثــات دبلو  
 حيدثان باالتفاق املتبادل؛

عمليـات نقـل األسـلحة إىل     على حكومـة لبنـان الختاذهـا إجـراءات ضـد            يثين - ٥ 
 ؛اة هلثلامم حبكومة سورية أن تتخذ تدابري ويهيباألراضي اللبنانية 

 بــالقرار الــذي اختــذه احلــوار الــوطين اللبنــاين بــرتع ســالح امليليــشيات  يرحــب - ٦ 
ستة أشهر، ويعرب عن تأييـده لتنفيـذ هـذا          فترة  ينية خارج املخيمات الفلسطينية خالل      الفلسط
بـذل املزيـد مـن اجلهـود حلـل مجيـع امليليـشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة ونـزع                      يدعو إىل   القرار و 

 سالحها واستعادة سيطرة احلكومة اللبنانية الكاملة على مجيع األراضي اللبنانية؛
 دعمه لألمني العام وملبعوثه اخلـاص فيمـا يبذالنـه مـن جهـود      يديؤكد من جد  - ٧ 

 علــىواملــساعدة ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ومــا يبديانــه مــن تفــان لتيــسري تنفيــذ مجيــع أحكــام القــرار    
 ؛اتنفيذه

 . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر - ٨ 
 


