
*S/RES/1583 (2005)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
4 February 2005 
  

 

 
05-22388 (A) 

*0522388* 

 )٢٠٠٥ (١٥٨٣القرار   
ــته     ــانون الثــــاين٢٨، املعقــــودة يف ٥١١٧الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلســ /  كــ

 ٢٠٠٥ يناير
 

 ن جملس األمن،إ 
ـــإذ يش  ــان،   رـيــ ــابقة بشــــأن لبنــ ــه الســ ـــى مجيــــع قراراتــ ــا يف ذلــــك  إلـــ ــراران مبــ القــ
 رارــــــــــــــ والق١٩٧٨ارس ـــــــــــم/ آذار١٩ان ــــــــــــاملؤرخ) ١٩٧٨ (٤٢٦ و) ١٩٧٨( ٤٢٥
، وكذلك إىل بيانات رئيسـه بشـأن احلالـة يف           ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٩املـــؤرخ  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٣

 ،(S/PRST/2000/21) ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٨لبنان، وخباصة البيان املؤرخ 
مـايو  / أيـار  ١٨املؤرخـة   رئيسه املوجهة إىل األمني العـام و       إىل رسالة    وإذ يشري كذلك   
٢٠٠١) S/2001/500(، 

 إىل االسـتنتاج الــذي خلـص إليــــه األمـني العـــــام ومفـــــــاده أنـــه يف                  أيضـا  وإذ يشري  
ــران ١٦ ــه /حزي ــرار    ٢٠٠٠يوني ــا للق ــان وفق ) ١٩٧٨ (٤٢٥ ســحبت إســرائيل قواهتــا مــن لبن
، )S/2000/460 (٢٠٠٠مـايو  / أيـار ٢٢احملـددة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ       لبَّت املتطلبات   و

 الذي خلص إليه األمـني العـام ومفـاده أن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف          وكذلك إىل االستنتاج  
تركـز اهتمامهـا اآلن علـى    وأهنـا  ، أجزاء واليتها الثالثـة لبنان أجنزت بشكل أساسي جزأين من      

 مهمتها املتبقية املتمثلة يف إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني،
 الســتمرار التــوتر والعنــف علــى امتــداد اخلــط األزرق،     ه شــديد القلــق وإذ يســاور 
 الطبيعة املؤقتة لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان،من جديد وإذ يؤكد  
 ،٢٠٠٠يوليه / متوز١٧املؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٠٨إىل قراره وإذ يشري  
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 ،٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قراره  وإذ يشري أيضا 
 إىل املبــادئ ذات الصــلة الــواردة يف اتفاقيــة ســالمة مــوظفي األمــم  يشــري كــذلك وإذ 

 ،١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، املعتمدة يف 
 متديد والية القوة لفتـرة جديـدة مـدهتا سـتة أشـهر              لطلب حكومة لبنان  واستجابة منه    

إىل األمـني العـام مـن ممثلـها          واملوجهة   ٢٠٠٥يناير  /انون الثاين  ك ١١املقدم يف الرسالة املؤرخة     
 يف حـني يؤكـد مـن جديـد أن اجمللـس اعتـرف بـاخلط        ،)S/2005/13(الدائم لدى األمم املتحدة  

 وضــرورة احتــرام ٤٢٥األزرق خطــا صــاحلا لغــرض تأكيــد انســحاب إســرائيل عمــال بــالقرار  
 اخلط األزرق بأكمله،

تصــاعدها، كمــا ورد يف تقريــر واحتمــال تــوتر األوضــاع  إزاء وإذ يعــرب عــن قلقــه 
 ،)S/2005/36 (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٠ األمني العام املؤرخ

 تقرير األمـني العـــام عـن قـــوة األمـم املتحـدة املؤقتـــة يف لبنــــان املـؤرخ                     يؤيد - ١ 
 ؛)S/2005/36 (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٠

 ؛٢٠٠٥يوليه / متوز٣١حتـى الية متديد الوالية احليقرر  - ٢ 
دعمـــه القـــوي لســـالمة لبنـــان اإلقليميـــة وســـيادته واســـتقالله  يكـــرر تأكيـــد  - ٣ 

 ؛، وحتت السلطة الوحيدة حلكومة لبنانالسياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا
الفعليــة علــى كافــة التامــة الوحيــدة وىل بســط ســلطتها إحكومــة لبنــان دعو يــ - ٤ 

وقـوات األمـن    املسـلحة    واتـالقـ عـدد كـاف مـن       نشـر   من خـالل    ا يف ذلك    أرجاء اجلنوب، مب  
،  مبـا يف ذلـك علـى امتـداد اخلـط األزرق           لكفالة أجواء هادئة يف مجيع أرجـاء املنطقـة،         اللبنانية،

 وفرض السيطرة على استخدام القوة يف أراضيه ومنها؛
تـة يف لبنـان حبريـة        إىل الطـرفني أن يكفـال متتـع قـوة األمـم املتحـدة املؤق               يطلب - ٥ 

، ويطلـب   أحناء منطقـة عملياهتـا، علـى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـام        سائركاملة يف تنقل  
 ؛إىل القوة اإلبالغ عن أي عراقيل قد تواجهها أثناء تأديتها لواليتها

إىل الطرفني مواصلة الوفـاء مبـا تعهـدا بـه مـن التزامـات بـاالحترام                 يكرر طلبه    - ٦ 
الذي حددتـــه األمم املتحدة، والـذي بيـَّـــنه األمـني العـام يف             بكامله  ــــط االنسحاب   الكامل خل 

ــؤرخ   ــره امل ــران١٦تقري ــه / حزي  ضــبط ات، وممارســة أقصــى درجــ )S/2000/590 (٢٠٠٠يوني
 النفس والتعاون بشكل كامل مع األمم املتحدة ومع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛

، مبـا فيهـا األحـداث األخـرية الـيت جـرت عـرب اخلـط         مجيع أعمال العنف يدين   - ٧ 
ــراقبني عســكريني لألمــم املتحــدة     ــل وجــرح م  هويعــرب عــن قلقــ ، األزرق وأســفرت عــن قت

زاء اخلروقـات اخلطـرية واالنتـهاكات البحريـة والربيـة واالنتـهاكات اجلويـة املتواصـلة                  إ الشديد
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هلذه االنتهاكات، واالمتنـاع عـن القيـام بـأي          الطرفني على وضع حد      وحيثخلط االنسحاب،   
تصــعيد حــدة التــوتر، والتقيــد الــدقيق بالتزامهمــا زيــادة  أو اســتفزاز ميكــن أن يفضــي إىل عمــل

  وأفراد األمم املتحدة اآلخرين؛قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانأفراد باحترام سالمة 
للحفـاظ  املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان        األمـم   الدؤوبة اليت تبذهلا قــوة      اجلهود  يؤيد   - ٨ 

أعمـال  وعلى وقف إطـالق النـار علـى امتـداد خـط االنسـحاب عـن طريـق الـدوريات املتنقلـة                       
ــق      ــن طري ــة وع ــع ثابت ــن مواق ــة م ــة املراقب ــع الطــرفني هبــدف    إقام ــة م  تصــحيحاتصــاالت وثيق

 علـى   تصاعد حدهتا، ويؤكد يف الوقت نفسـه      ومنع  والتوصل إىل حلول للحوادث     االنتهاكات  
 ؛حتمل الطرفني مسؤولية رئيسية يف هذا الصدد

يف مـن مسـامهة مسـتمرة       قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          مبا تقدمه   يرحب   - ٩ 
 املساعدة اليت تقـدمها األمـم املتحـدة إىل حكومـة            مواصلةعلى   ويشجععمليات إزالة األلغام،    
قـدرهتا الوطنيـة علـى القيـام        مرار يف تطـوير     لالسـت تعلقة باأللغام دعمـا     امللبنان يف جمال األعمال     

ــال   ــذه األعم ــري املنفجــرة       هب ــذخائر غ ــام وال ــذي تشــكله األلغ ــي ال ــد املتبق ــة التهدي يف ويف إزال
 علـى  شجعويعلى البلدان املاحنة لدعمها هذه اجلهود بالتربعات املالية والعينية         ويثين،  اجلنوب

يد حكومة لبنان وقوة األمم املتحدة املؤقتـة         على ضرورة تزو   ويشددالدولية،  زيادة املسامهات   
 األلغام؛حبقول تتعلق موجودة إضافية سجـالت يف لبنان بأي خرائط و

إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته حــول تنفيــذ هــذا القــرار مــع    يطلــب  - ١٠ 
، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجمللـس قبـل               حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنيـة مباشـرة       

واملهــام الــيت انتــهاء الواليــة احلاليــة، وكــذلك عــن أنشــطة قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان   
 تؤديها حاليا هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة؛

ــرب - ١١  ــة يف لبنــان        يع ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــة ق ــتعراض والي ــه اس ــن اعتزام  ع
ني العام، بعد إجراء مشاورات مالئمة، مبـا        وهياكلها عند انتهاء الوالية احلالية ويطلب إىل األم       

يف ذلك إجراء مشاورات مع احلكومة اللبنانية، أن ٌيضمِّن تقريره توصيات يف هذا اخلصـوص،               
آخذا بعني االعتبـار احلالـة السـائدة ميـدانيا، واألنشـطة الـيت تضـطلع هبـا القـوة فعـال يف منطقـة                         

 لة يف إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني؛عملياهتا وما تسهم به يف املهمة املتبقية املتمث
 إىل إجناز والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف وقت مبكر؛يتطلع  - ١٢ 
ــة وضــرورة حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الشــرق     يشــدد  - ١٣  علــى أمهي

املــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢األوســط، اســتنادا إىل مجيــع قراراتـــــــه ذات الصلــــــة، مبــا فيهــا قــراراه 
 / تشـــــــرين األول٢٢املـــــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ١٩٦٧نـــــــوفمرب / تشـــــــرين الثـــــــاين٢٢

 .١٩٧٣ أكتوبر
 


