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 القرار ١٤٦١ (٢٠٠٣) 
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٦٩٦، املعقودة يف ٣٠ كانون الثــاين/ينـاير 

 ٢٠٠٣ 
إن جملس األمن، 

إذ يشـيـــر إلــــى مجيــع قراراتــه الســابقة بشــــأن لبنـــان، وال ســـيما القـــرارات ٤٢٥ 
(١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨) املؤرخـان ١٩ آذار/مـارس ١٩٧٨ و ١٤٢٨ (٢٠٠٢) املــــــؤرخ 
٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٢، وكذلك إلــى بيانات رئيســــه بشــــأن احلالـــة فــــي لبنــــان، وخباصـــة 

 ،(S/PRST/2000/21) البيان املؤرخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠
/S) املوجهـة  وإذ يشري كذلك إىل الرسالة املؤرخة ١٨ أيــار/مـايو ٢٠٠١ (2001/500

إىل األمني العام من رئيس الس، 
وإذ يشري أيضــا إىل االسـتنتاج الــذي خلـص إليــــه األمـني العـــــام ومفـــــــاده أنـــه يف 
١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ سـحبت إسـرائيل قواـــا مــن لبنــان وفقــا للقــرار ٤٢٥ (١٩٧٨) 
ووفَّـــت باملقتضيــــات احملــــددة يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ ٢٢ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٠ 
(S/2000/460)، وكذلـك إىل االسـتنتاج الـذي خلـص إليـه األمـني العـام ومفـاده أن قـوة األمــم 
املتحدة املؤقتة يف لبنان أجنزت بشكل أساسي جزأين من األجزاء الثالثة لواليتها، وهـي تركـز 

اهتمامها اآلن على مهمتها املتبقية املتمثلة يف إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني، 
وإذ يؤكد الطبيعة املؤقتة لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، 

وإذ يشري إىل قراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) املؤرخ ١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 
وإذ يشــري أيضــــا إىل قـــراره ١٣٢٥ (٢٠٠٢) املـــؤرخ ٣١ تشـــرين األول/أكتوبـــر 

 ،٢٠٠٠
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وإذ يشـري كذلـك إىل املبـادئ ذات الصلـة الـواردة يف اتفاقيـة ســـالمة موظفــي األمــم 
املتحدة واألفراد املرتبطني ا، املعتمدة يف ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، 

واستجابة منه لطلب حكومة لبنـان علـى حنـو مـا جـاء يف الرسـالة املؤرخـة ٩ كـانون 
الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣، املوجهــة إىل األمــني العــــام مـــن ممثلـــها الدائـــم لـــدى األمـــم املتحـــدة 

 ،(S/2003/36)
ـــة يف لبنــان املــؤرخ  يؤيـد تقريـر األمـني العـــــام عـن قـوة األمـم املتحـدة املؤقت - ١
١٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ (S/2003/38)، وخباصة توصيته بتجديـد واليـة القـوة ملـدة سـتة 

أشهر أخرى؛ 
يقرر متديد الوالية احلالية حتـى ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٣؛  - ٢

ـــى  حييــط علمــا بإجنـاز إعـادة تشـكيل قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان عل - ٣
S)، ووفقـا لرسـالة رئيـس جملـس  النحو الوارد يف الفقرة ٢٦ من تقرير األمني العام (2003/38/

األمن، املؤرخة ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١ (S/2001/500)؛ 
يكــرر تــأكيد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســــيادته واســـتقالله  - ٤

السياسي داخل حدوده املعترف ا دوليا؛ 
يـثنـي علـى حكومـة لبنـان الختــاذها خطـوات لضمـان إعـادة بســـط ســلطتها  - ٥
الفعلية على كافة أرجاء اجلنوب، مبـا يف ذلـك نشـر القــوات املسـلحة اللبنانيـة، ويطلـب إليـها 
مواصلـة توسـيع نطـاق تلـك التدابـري وبـذل كـل مـا يف وسـعها لكفالـة اهلـدوء يف مجيـع أرجــاء 

اجلنوب؛ 
يطلب إىل الطرفني أن يكفال متتع قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان باحلريـة  - ٦
الكاملة يف التنقل يف قيامها بواليتها يف كافة أحناء منطقة عمليتها، علـى النحـو املبـني يف تقريـر 

األمني العام؛ 
يكرر طلبه إىل الطرفني مواصلة الوفـاء مبـا تعـهدا بـه مـن التزامـات بـاالحترام  - ٧
الكامل خلــــط االنسحاب الذي حددتـــه األمم املتحدة، والذي بيـَّـــنه األمـني العـام يف تقريـره 
املـؤرخ ١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ (S/2000/590)، وممارسـة أقصـى درجـة مـن ضبـط النفــس 

والتعاون تعاونا كامال مع األمم املتحدة ومع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛ 
يديـن مجيـــع أعمــال العنــف، ويعــرب عــن القلــق الشــديد إزاء اخلروقــات  - ٨
واالنتهاكات اجلوية والبحريـة والربيـة اخلطـرية خلـط االنسـحاب، وحيـث الطرفـني علـى وضـع 
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حد هلذه االنتهاكات والتقيد الدقيـق بالتزامـهما بـاحترام سـالمة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف 
لبنان وأفراد األمم املتحدة اآلخرين؛ 

يؤيد اجلهود املستمرة اليت تبذهلا قـوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان للمحافظة  - ٩
علـى وقـف إطـالق النـار علـى امتـداد خـط االنسـحاب عـن طريـق الدوريـات املتنقلـة والقيـــام 
بأعمـال املراقبـة مـن مواقـع ثابتـة وعـن طريـق االتصـاالت الوثيقـة مـع الطرفـني ـــدف معاجلــة 

االنتهاكات وتسوية احلوادث ومنع تصعيدها؛ 
ـــات  يرحـب باملسـامهة املسـتمرة لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان يف عملي - ١٠
إزالة األلغام، ويشجع علـى زيـادة املسـاعدة الـيت تقدمـها األمـم املتحـدة إىل حكومـة لبنـان يف 
جمال األعمال املتعلقة باأللغام دعما للتطوير املستمر لقدرا الوطنية على القيام ذه األعمـال، 
واالضطالع بأنشطة إزالة األلغام يف اجلنوب يف حاالت الطـوارئ، ويثـين علـى البلـدان املاحنـة 
لدعمها هذه اجلهود بالتربعات املالية والعينية ويشجع علـى زيـادة املسـامهات الدوليـة، وحييـط 
علما بتزويد حكومة لبنان وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان باخلرائط واملعلومات اليت تتعلـق 
مبواقع األلغام، ويشدد على ضرورة تزويد حكومة لبنان وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان 

بأي خرائط وسجـالت إضافية تتعلق مبواقع األلغام؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل مشـاوراته مـع حكومـة لبنـان واألطـــراف  - ١١
األخرى املعنية مباشرة بتنفيـذ هـذا القـرار، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل الـس قبـل انتـهاء 
الوالية احلالية، وكذلك عن أنشطة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان واملهام اليت تؤديها حاليـا 

هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة؛ 
يتطلع إىل إجناز والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف وقت مبكر؛  - ١٢

يشـدد علـى أمهيـة وضـرورة حتقيـق ســـالم شــامل وعــادل ودائــم يف الشــرق  - ١٣
األوسـط، اسـتنادا إىل مجيـع قراراتــــــه ذات الصلـــــة، مبـا فيـها قـراراه ٢٤٢ (١٩٦٧) املـــؤرخ 
٢٢ تشــرين الثــــاين/نوفمـــرب ١٩٦٧ و ٣٣٨ (١٩٧٣) املـــؤرخ ٢٢ تشـــرين األول/أكتوبـــر 

 .١٩٧٣
 

 


