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 ))٢٠٠٤٢٠٠٤ ( (١٥٥٣١٥٥٣القرار القرار   
 ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليه يوليه // متوز متوز٢٩٢٩ املعقودة يف  املعقودة يف ٥٠١٢٥٠١٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ن جملس األمن،ن جملس األمن،إإ 
) ) ١٩٧٨١٩٧٨ ( (٤٢٥٤٢٥ إلــى مجيع قراراته السابقة بشأن لبنـان، وال سـيما القـراران         إلــى مجيع قراراته السابقة بشأن لبنـان، وال سـيما القـراران        ررــييــإذ يش إذ يش  

املــــؤرخ  املــــؤرخ  ) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤ ( (١٥٢٥١٥٢٥  راررارـــــــ ـــــــ  والق  والق ١٩٧٨١٩٧٨ارس  ارس  ــــ ــــ مم// آذار  آذار ١٩١٩ان  ان  ــــــــاملؤرخاملؤرخ) ) ١٩٧٨١٩٧٨ ( (٤٢٦٤٢٦  وو
، وكـذلك إىل بيانـات رئيسـه بشـأن احلالـة يف لبنـان، وخباصـة البيـان                   ، وكـذلك إىل بيانـات رئيسـه بشـأن احلالـة يف لبنـان، وخباصـة البيـان                   ٢٠٠٤٢٠٠٤ كانون الثـاين      كانون الثـاين     ٣٠٣٠

 ،،(S/PRST/2000/21)  ٢٠٠٠٢٠٠٠يونيه يونيه // حزيران حزيران١٨١٨املؤرخ املؤرخ 
مـايو  مـايو  // أيـار  أيـار ١٨١٨املؤرخـة  املؤرخـة  رئيسه املوجهة إىل األمـني العـام و  رئيسه املوجهة إىل األمـني العـام و   إىل رسالة  إىل رسالة وإذ يشري كذلك  وإذ يشري كذلك   
٢٠٠١٢٠٠١) ) S/2001/500((،، 

ىل االسـتنتاج الــذي خلـص إليــــه األمـني العـــــام ومفـــــــاده أنـــه يف                  ىل االسـتنتاج الــذي خلـص إليــــه األمـني العـــــام ومفـــــــاده أنـــه يف                   إ  إ وإذ يشري أيضا  وإذ يشري أيضا   
ــران  ١٦١٦ ــرانحزي ــه //حزي ــه يوني ــان وفقــا للقــرار    ٢٠٠٠٢٠٠٠يوني ــان وفقــا للقــرار     ســحبت إســرائيل قواهتــا مــن لبن ) ) ١٩٧٨١٩٧٨ ( (٤٢٥٤٢٥ ســحبت إســرائيل قواهتــا مــن لبن

، ، ))S/2000/460 ( (٢٠٠٠٢٠٠٠مـايو   مـايو   // أيار  أيار ٢٢٢٢ووف ت باملقتضيات احملددة يف تقرير األمني العام املؤرخ         ووفَّت باملقتضيات احملددة يف تقرير األمني العام املؤرخ         
لص إليه األمـني العـام ومفـاده أن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف        لص إليه األمـني العـام ومفـاده أن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف        وكذلك إىل االستنتاج الذي خ   وكذلك إىل االستنتاج الذي خ   

تركـز اهتمامهـا اآلن علـى       تركـز اهتمامهـا اآلن علـى       وأهنـا   وأهنـا   ،  ،  أجزاء واليتها الثالثة  أجزاء واليتها الثالثة  لبنان أجنزت بشكل أساسي جزأين من       لبنان أجنزت بشكل أساسي جزأين من       
 مهمتها املتبقية املتمثلة يف إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني،مهمتها املتبقية املتمثلة يف إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني،

 قتة يف لبنان،قتة يف لبنان،الطبيعة املؤقتة لقوة األمم املتحدة املؤالطبيعة املؤقتة لقوة األمم املتحدة املؤوإذ يؤكد وإذ يؤكد  
 ،،٢٠٠٠٢٠٠٠يوليه يوليه // متوز متوز١٧١٧املؤرخ املؤرخ ) ) ٢٠٠٠٢٠٠٠ ( (١٣٠٨١٣٠٨إىل قراره إىل قراره وإذ يشري وإذ يشري  
 ،،٢٠٠٠٢٠٠٠أكتوبر أكتوبر // تشرين األول تشرين األول٣١٣١املؤرخ املؤرخ ) ) ٢٠٠٠٢٠٠٠ ( (١٣٢٥١٣٢٥إىل قراره إىل قراره   وإذ يشري أيضاوإذ يشري أيضا 
 إىل املبــادئ ذات الصــلة الــواردة يف اتفاقيــة ســالمة مــوظفي األمــم   إىل املبــادئ ذات الصــلة الــواردة يف اتفاقيــة ســالمة مــوظفي األمــم  يشــري كــذلكيشــري كــذلك  وإذوإذ 

 ،،١٩٩٤١٩٩٤ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول٩٩مدة يف مدة يف املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، املعتاملتحدة واألفراد املرتبطني هبا، املعت
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 متديد والية القوة لفتـرة جديـدة مـدهتا سـتة أشـهر               متديد والية القوة لفتـرة جديـدة مـدهتا سـتة أشـهر              لطلب حكومة لبنان  لطلب حكومة لبنان  واستجابة منه   واستجابة منه    
إىل األمـني العـام مـن ممثلـها الــدائم     إىل األمـني العـام مـن ممثلـها الــدائم      واملوجهــة  واملوجهــة ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليـه  يوليـه  // متـوز  متـوز ٩٩املقـدم يف الرسـالة املؤرخـة    املقـدم يف الرسـالة املؤرخـة    

 ،،))S/2004/560((لدى األمم املتحدة لدى األمم املتحدة 
تصــاعدها، كمــا ورد يف تقريــر تصــاعدها، كمــا ورد يف تقريــر واحتمــال واحتمــال  األوضــاع  األوضــاع  إزاء تــوتر إزاء تــوتروإذ يعــرب عــن قلقــهوإذ يعــرب عــن قلقــه 

 ،،(S/2004/572)  ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليه يوليه // متوز متوز٢١٢١  األمني العام املؤرخاألمني العام املؤرخ
 تقرير األمـني العـــام عـن قـــوة األمـم املتحـدة املؤقتـــة يف لبنــــان املـؤرخ            تقرير األمـني العـــام عـن قـــوة األمـم املتحـدة املؤقتـــة يف لبنــــان املـؤرخ           يؤيديؤيد -  ١١ 

هر هر  واليـة القـوة ملـدة سـتة أشـ      واليـة القـوة ملـدة سـتة أشـ     بتمديـد بتمديـد ، وخباصـة توصـيته     ، وخباصـة توصـيته     (S/2004/572)  ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليـه   يوليـه   // متوز  متوز ٢١٢١
 أخرى؛أخرى؛

 ؛؛٢٠٠٥٢٠٠٥يناير يناير // كانون الثاين كانون الثاين٣١٣١حتـى حتـى متديد الوالية احلالية متديد الوالية احلالية يقرر يقرر  -  ٢٢ 
دعمـــه القـــوي لســـالمة لبنـــان اإلقليميـــة وســـيادته واســـتقالله  دعمـــه القـــوي لســـالمة لبنـــان اإلقليميـــة وســـيادته واســـتقالله  يكـــرر تأكيـــد يكـــرر تأكيـــد  -  ٣٣ 

 السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛
 حكومة لبنان على مواصلة بذل اجلهود لضمان إعـادة بسـط سـلطتها               حكومة لبنان على مواصلة بذل اجلهود لضمان إعـادة بسـط سـلطتها              يشجعيشجع -  ٤٤ 
  ويؤكـد أمهيـة   ويؤكـد أمهيـة   املسـلحة اللبنانيـة،     املسـلحة اللبنانيـة،       واتواتــلى كافة أرجاء اجلنوب، مبـا يف ذلـك نشـر القـ            لى كافة أرجاء اجلنوب، مبـا يف ذلـك نشـر القـ            الفعلية ع الفعلية ع 

كـل مـا يف   كـل مـا يف     أن تبـذل أن تبـذل كومـة لبنـان   كومـة لبنـان   حبحب  يهيـب يهيـب وو  مواصلة حكومة لبنان توسـيع نطـاق هـذه التـدابري       مواصلة حكومة لبنان توسـيع نطـاق هـذه التـدابري       
 ؛؛، مبا يف ذلك على امتداد اخلط األزرق، مبا يف ذلك على امتداد اخلط األزرقيف مجيع أرجاء اجلنوبيف مجيع أرجاء اجلنوباهلدوء اهلدوء وسعها لكفالة وسعها لكفالة 

 يكفـال متتـع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان حبريـة          يكفـال متتـع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان حبريـة          إىل الطـرفني أن    إىل الطـرفني أن   يطلبيطلب -  ٥٥ 
 أحناء منطقة عملياهتا، على النحو املـبني يف تقريـر    أحناء منطقة عملياهتا، على النحو املـبني يف تقريـر   سائرسائر اضطالعها بواليتها يف  اضطالعها بواليتها يف لدىلدىكاملة كاملة تنقل  تنقل  

 األمني العام؛األمني العام؛
إىل الطرفني مواصلة الوفـاء مبـا تعهـدا بـه مـن التزامـات بـاالحترام                 إىل الطرفني مواصلة الوفـاء مبـا تعهـدا بـه مـن التزامـات بـاالحترام                 يكرر طلبه   يكرر طلبه    -  ٦٦ 

الذي حددتـــه األمم املتحدة، والـذي بيـ ـــنه األمـني العـام يف تقريـره      الذي حددتـــه األمم املتحدة، والـذي بيـَّـــنه األمـني العـام يف تقريـره      الكامل خلــــط االنسحاب    الكامل خلــــط االنسحاب    
ــؤرخ  ــؤرخ امل ــران١٦١٦امل ــران حزي ــه // حزي ــه يوني ــنفس  اتات، وممارســة أقصــى درجــ ، وممارســة أقصــى درجــ ))S/2000/590 ( (٢٠٠٠٢٠٠٠يوني ــنفس   ضــبط ال  ضــبط ال

 والتعاون بشكل كامل مع األمم املتحدة ومع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛والتعاون بشكل كامل مع األمم املتحدة ومع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛
إزاء اخلروقـات اخلطـرية    إزاء اخلروقـات اخلطـرية     الشديد    الشديد   ههويعرب عن قلق  ويعرب عن قلق  مجيع أعمال العنف،    مجيع أعمال العنف،    يدين  يدين   -  ٧٧ 

الطـرفني  الطـرفني  وحيـث  وحيـث  واالنتهاكات البحرية والربية واالنتهاكات اجلوية املتواصـلة خلـط االنسـحاب،     واالنتهاكات البحرية والربية واالنتهاكات اجلوية املتواصـلة خلـط االنسـحاب،     
 أو اسـتفزاز ميكـن أن يفضـي          أو اسـتفزاز ميكـن أن يفضـي         عمـل عمـل على وضع حد هلذه االنتهاكات، واالمتناع عن القيام بأي          على وضع حد هلذه االنتهاكات، واالمتناع عن القيام بأي          

قــوة األمــم قــوة األمــم أفــراد أفــراد ســالمة ســالمة تصــعيد حــدة التــوتر، والتقيــد الــدقيق بالتزامهمــا بــاحترام   تصــعيد حــدة التــوتر، والتقيــد الــدقيق بالتزامهمــا بــاحترام   زيــادة زيــادة إىل إىل 
  وأفراد األمم املتحدة اآلخرين؛ وأفراد األمم املتحدة اآلخرين؛املتحدة املؤقتة يف لبناناملتحدة املؤقتة يف لبنان
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للحفـاظ  للحفـاظ  األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          الدؤوبة اليت تبذهلا قــوة      الدؤوبة اليت تبذهلا قــوة      اجلهود  اجلهود  يؤيد  يؤيد   -  ٨٨ 
أعمـال  أعمـال  ووعلى وقف إطـالق النـار علـى امتـداد خـط االنسـحاب عـن طريـق الـدوريات املتنقلـة                       على وقف إطـالق النـار علـى امتـداد خـط االنسـحاب عـن طريـق الـدوريات املتنقلـة                       

  تصــحيح تصــحيح ابتــة وعــن طريــق االتصــاالت الوثيقــة مــع الطــرفني هبــدف        ابتــة وعــن طريــق االتصــاالت الوثيقــة مــع الطــرفني هبــدف        ثثالالواقــع  واقــع  املاملاملراقبــة مــن  املراقبــة مــن  
 ؛؛تصاعد حدهتاتصاعد حدهتاومنع ومنع والتوصل إىل حلول للحوادث والتوصل إىل حلول للحوادث االنتهاكات االنتهاكات 

يف يف مـن مسـامهة مسـتمرة       مـن مسـامهة مسـتمرة       قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          مبا تقدمه   مبا تقدمه   يرحب  يرحب   -  ٩٩ 
 أشــار إليــه  أشــار إليــه ييإجنــاز عمليــة التضــامن اإلماراتيـة الــذ إجنــاز عمليــة التضــامن اإلماراتيـة الــذ يف يف   بالنجـاح بالنجـاح ويشــيد ويشــيد عمليـات إزالــة األلغــام،  عمليـات إزالــة األلغــام،  
 املساعدة اليت تقدمها األمم املتحـدة إىل حكومـة           املساعدة اليت تقدمها األمم املتحـدة إىل حكومـة          مواصلةمواصلةعلى  على  ويشجع  ويشجع  األمني العام يف تقريره،     األمني العام يف تقريره،     
قـدرهتا الوطنيـة علـى القيـام        قـدرهتا الوطنيـة علـى القيـام        لالسـتمرار يف تطـوير      لالسـتمرار يف تطـوير      تعلقة باأللغام دعمـا     تعلقة باأللغام دعمـا     املامللبنان يف جمال األعمال     لبنان يف جمال األعمال     

علـى  علـى  ويـثين   ويـثين   رئ،  رئ،  الضطالع بأنشطة إزالة األلغام يف اجلنـوب يف حـاالت الطـوا           الضطالع بأنشطة إزالة األلغام يف اجلنـوب يف حـاالت الطـوا           ااهبذه األعمال و  هبذه األعمال و  
زيـادة املسـامهات    زيـادة املسـامهات    شـجع علـى     شـجع علـى     البلدان املاحنة لدعمها هـذه اجلهـود بالتربعـات املاليـة والعينيـة وي             البلدان املاحنة لدعمها هـذه اجلهـود بالتربعـات املاليـة والعينيـة وي             

 بتزويــد حكومــة لبنــان وقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان بــاخلرائط    بتزويــد حكومــة لبنــان وقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان بــاخلرائط   وحيــيط علمــاوحيــيط علمــاالدوليــة، الدوليــة، 
قــوة األمــم قــوة األمــم  علــى ضــرورة تزويــد حكومــة لبنــان و علــى ضــرورة تزويــد حكومــة لبنــان وويشــددويشــدد، ، واملعلومــات املتعلقــة مبواقــع األلغــامواملعلومــات املتعلقــة مبواقــع األلغــام

 إضافية تتعلق مبواقع األلغام؛إضافية تتعلق مبواقع األلغام؛سجـالت سجـالت املتحدة املؤقتة يف لبنان بأي خرائط واملتحدة املؤقتة يف لبنان بأي خرائط و
إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته حــول تنفيــذ هــذا القــرار مــع    إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته حــول تنفيــذ هــذا القــرار مــع    يطلــب يطلــب  -  ١١٠٠ 

، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجمللـس قبـل            ، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجمللـس قبـل            حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنيـة مباشـرة       حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنيـة مباشـرة       
واملهام اليت تؤديهـا    واملهام اليت تؤديهـا    ، وكذلك عن أنشطة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان           ، وكذلك عن أنشطة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان           انتهاء الوالية احلالية  انتهاء الوالية احلالية  

 حاليا هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة؛حاليا هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة؛
 إىل إجناز والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف وقت مبكر؛إىل إجناز والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف وقت مبكر؛يتطلع يتطلع  -  ١١١١ 
علــى أمهيــة وضــرورة حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الشــرق    علــى أمهيــة وضــرورة حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الشــرق    يشــدد يشــدد  -  ١١٢٢ 

املــؤرخ املــؤرخ ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢وســط، اســتنادا إىل مجيــع قراراتـــــــه ذات الصلــــــة، مبــا فيهــا قــراراه وســط، اســتنادا إىل مجيــع قراراتـــــــه ذات الصلــــــة، مبــا فيهــا قــراراه األاأل
أكتـــوبر أكتـــوبر // تشـــرين األول تشـــرين األول٢٢٢٢املـــؤرخ املـــؤرخ ) ) ١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٣٨٣٣٨ و  و ١٩٦٧١٩٦٧نـــوفمرب نـــوفمرب // تشـــرين الثـــاين  تشـــرين الثـــاين ٢٢٢٢

١٩٧٣١٩٧٣.. 
 


