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 القرار ١٥٢٥ (٢٠٠٤) 
ـــاين/  الـذي اختـذه جملـس األمـن يف جلسـته ٤٩٠٧ املعقـودة يف ٣٠ كانــــون الث

 يناير ٢٠٠٤ 
إن جملس األمن، 

إذ يشـيـر إلــى مجيع قراراته السابقة بشأن لبنان، وال سـيما القـراران ٤٢٥ (١٩٧٨) 
و ٤٢٦ (١٩٧٨) املؤرخــــان ١٩ آذار/مــــــارس ١٩٧٨ والقـــــرار ١٤٩٦ (٢٠٠٣) املـــــؤرخ 
٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، وكذلـك إىل بيانـات رئيسـه بشـــأن احلالــة يف لبنــان، وخباصــة البيــان 

 ،(S/PRST/2000/21) املؤرخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠
 ،(S/2001/500) وإذ يشري كذلك إىل الرسالة املؤرخة ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١

وإذ يشري أيضا إىل االسـتنتاج الــذي خلـص إليــــه األمـني العـــــام ومفـــــــاده أنـــه يف 
١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ سـحبت إسـرائيل قواهتـا مـــن لبنــان وفقــا للقــرار ٤٢٥ (١٩٧٨) 
 ،(S/2000/460) ووفَّت باملقتضيات احملددة يف تقرير األمني العام املؤرخ ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠
وكذلك إىل االستنتاج الذي خلص إليه األمني العـام ومفـاده أن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف 
لبنان أجنزت بشكل أساسي جزأيـن مـن األجـزاء الثالثـة لواليتـها، وهـي تركـز اهتمامـها 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، 
ــــراره ١٣٢٥ (٢٠٠٠) املـــؤرخ ٣١ تشـــرين األول/أكتوبـــر  وإذ يشــري أيضــا إىل ق

 ،٢٠٠٠
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وإذ يشـري كذلـك إىل املبـادئ ذات الصلـة الـواردة يف اتفاقيـة سـالمة موظفـــي األمــم 
املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، املعتمدة يف ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، 

واستجابة منه لطلب حكومة لبنان، على حنو ما جاء يف الرسالة املؤرخة ١٤ كـانون 
الثــاين/ينــاير ٢٠٠٤ املوجهــة إىل األمــــني العـــام مـــن ممثلـــها الدائـــم لـــدى األمـــم املتحـــدة 

 ،(S/2004/35)
وإذ يعرب عن قلقه إزاء توتر األوضـاع واحتمـاالت تصاعدهـا، كمـا ورد يف تقريـر 

 ،(S/2004/50) األمني العام املؤرخ ٢٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤
يؤيد تقرير األمني العـــام عـن قـــوة األمـم املتحـدة املؤقتـــة يف لبنــــان املـؤرخ  - ١
٢٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ (S/2004/50)، وخباصة توصيته بتجديـد واليـة القـوة ملـدة سـتة 

أشهر أخرى؛ 
يقرر متديد الوالية احلالية حتـى ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٤؛  - ٢

يكــرر تــأكيد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســيادته واســــتقالله  - ٣
السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛ 

يشجع حكومة لبنان على مواصلة بذل اجلهود لضمان إعــادة بسـط سـلطتها  - ٤
الفعلية على كافة أرجاء اجلنوب، مبـا يف ذلـك نشـر القــوات املسـلحة اللبنانيـة، ويؤكـد علـى 
أمهية مواصلة حكومة لبنان توسيع نطاق هذه التدابري ويناشد حكومـة لبنـان بـذل كـل مـا يف 

وسعها لكفالة اهلدوء يف مجيع أرجاء اجلنوب، مبا يف ذلك على امتداد اخلط األزرق؛ 
يطلب إىل الطرفني أن يكفال متتع قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان باحلريـة  - ٥
الكاملة يف التنقل يف إطار اضطالعها بواليتها يف كافة أحناء منطقة عملياهتا، على النحـو املبـني 

يف تقرير األمني العام؛ 
يكرر طلبه إىل الطرفني مواصلة الوفاء مبـا تعـهدا بـه مـن التزامـات بـاالحترام  - ٦
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 بشكل كامل مع األمم املتحدة ومع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛ 
يديـن مجيـع أعمـــال العنــف، ويعــرب عــن القلــق الشــديد إزاء اخلروقــات  - ٧
اخلطرية واالنتهاكات البحرية والربية واالنتهاكات اجلوية املتواصلـة خلـط االنسـحاب، وحيـث 
الطرفني على وضع حد هلذه االنتهاكات، وعلى االمتناع عن القيـام بـأي تصـرف أو اسـتفزاز 
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ميكن أن يفضي إىل مزيد من التصعيد حلدة التوتر، والتقيـد الدقيـق بالتزامـهما بـاحترام سـالمة 
قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وأفراد األمم املتحدة اآلخرين؛ 

يؤيد اجلهود املستمرة اليت تبذهلا قـوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان للمحافظة  - ٨
علـى وقـف إطـالق النـار علـى امتـداد خـط االنسـحاب عـن طريـق الدوريـات املتنقلـة والقيــام 
بأعمـال املراقبـة مـن مواقـع ثابتـة وعـن طريـق االتصـاالت الوثيقـة مـع الطرفـني هبـدف معاجلـــة 

االنتهاكات وتسوية احلوادث ومنع تصعيدها؛ 
يرحـب باملسـامهة املسـتمرة لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان يف عمليـــات  - ٩
إزالة األلغام، ويشيد بالتقدم احملرز يف اجلهود الرامية إىل إزالة األلغام، الذي أشـار إليـه األمـني 
العام يف تقريره، ويشجع على زيادة املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة إىل حكومـة لبنـان يف 
جمال األعمال املتعلقة باأللغام دعما للتطوير املستمر لقدرهتا الوطنية على القيام هبذه األعمـال، 
ولالضطالع بأنشطة إزالة األلغام يف اجلنوب يف حاالت الطوارئ، ويثـين علـى البلـدان املاحنـة 
لدعمها هذه اجلهود بالتربعات املالية والعينية ويشجع على زيـادة املسـامهات الدوليـة، وحييـط 
علما بتزويد حكومة لبنان وقوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان بـاخلرائط واملعلومـات املتعلقـة 
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 حـول تنفيـــذ هــذا القــرار مــع  - ١٠
حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشـرة، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجمللـس قبـل 
انتـهاء الواليـة احلاليـة، وكذلـك عـن أنشـطة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـــان واملــهام الــيت 

تؤديها حاليا هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة؛ 
يتطلع إىل إجناز والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف وقت مبكر؛  - ١١

يشـدد علـى أمهيـة وضـرورة حتقيـق سـالم شـــامل وعــادل ودائــم يف الشــرق  - ١٢
ــؤرخ  األوسـط، اسـتنادا إىل مجيـع قراراتــــــه ذات الصلـــــة، مبـا فيـها قـراراه ٢٤٢ (١٩٦٧) امل
ــــاين/نوفمـــرب ١٩٦٧ و ٣٣٨ (١٩٧٣) املـــؤرخ ٢٢ تشـــرين األول/أكتوبـــر  ٢٢ تشــرين الث

 .١٩٧٣
 


