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 )٢٠٠٥ (١٦١٤القرار   
 ٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٩، املعقودة يف ٥٢٤١الذي اعتمده جملس األمن يف جلسته   

 
 ن جملس األمن،إ 
ـــإذ يش  ــان،   رـيــ ــابقة بشــــأن لبنــ ــه الســ ـــى مجيــــع قراراتــ ــا يف ذلــــك  إلـــ ــراران مبــ القــ
 رارـــــــــــــ والق،١٩٧٨ارس ــــــــــم/ آذار١٩ان ـــــــــــاملؤرخ) ١٩٧٨ (٤٢٦ و) ١٩٧٨( ٤٢٥
، وكذلك إىل بيانـات رئيسـه بشـأن         ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٨املـــؤرخ  ) ٢٠٠٥( ١٥٨٣

 ،(S/PRST/2000/21) ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٨احلالة يف لبنان، وخباصة البيان املؤرخ 
ــالة وإذ يشــري كــذلك   ــام     إىل رس ــة إىل األمــني الع ــار١٨املؤرخــة رئيســه املوجه  / أي

 ،)S/2001/500 (٢٠٠١ مايو
 إىل االسـتنتاج الــذي خلـص إليــــه األمـني العـــــام ومفـــــــاده أنـــه يف                 ري أيضـا  وإذ يش  

ــران ١٦ ــه /حزي ــرار    ٢٠٠٠يوني ــا للق ــان وفق ) ١٩٧٨ (٤٢٥ ســحبت إســرائيل قواهتــا مــن لبن
، )S/2000/460 (٢٠٠٠مـايو  / أيـار ٢٢احملددة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      بَّت املتطلبات   ـلو

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

 مهمتها املتبقية املتمثلة يف إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني،
رق خطـا صـاحلا لغـرض تأكيـد انسـحاب           اجمللس بـاخلط األز   اعتراف  وإذ يعيد تأكيد     

 ضرورة احترام اخلط األزرق بأكمله،بو) ١٩٧٨( ٤٢٥إسرائيل عمال بالقرار 
 الســتمرار التــوتر والعنــف علــى امتــداد اخلــط األزرق،      وإذ يســاوره شــديد القلــق   

يونيـه،  / حزيـران  ٢٩ت يف   وقعـ مايو واحلادثة اخلطرية الـيت      /وخباصة املعارك اليت اندلعت يف أيار     
يـر األمـني    ، على حنو ما أشار إليه تقر      الوضع ما زال متقلبا وهشا     مرة أخرى أن     أظهرتااللتان  و

 ،)S/2005/460 (٢٠٠٥يوليه / متوز٢١العام املؤرخ 
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 الطبيعة املؤقتة لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان،من جديد وإذ يؤكد  
 ،٢٠٠٠يوليه / متوز١٧املؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٠٨إىل قراره وإذ يشري  
 / تشــــــرين األول٣١املــــــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قــــــراره  وإذ يشــــــري أيضــــــا  
 ،٢٠٠٠ أكتوبر

 إىل املبــادئ ذات الصــلة الــواردة يف اتفاقيــة ســالمة مــوظفي األمــم  يشــري كــذلك وإذ 
 ،١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، املعتمدة يف 

ديد والية القوة لفتـرة جديـدة مـدهتا سـتة أشـهر              مت لطلب حكومة لبنان  واستجابة منه    
القـائم بأعماهلـا    إىل األمـني العـام مـن        املوجهة   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١١قدم يف الرسالة املؤرخة     امل

 ،)S/2005/444(لدى األمم املتحدة 
 الـذي أفـاد فيـه بـأن الوضـع ال حيتمـل تغـيري واليـة                  برأي األمـني العـام    وإذ حييط علما     

ة تشكيلها مـرة أخـرى يف هـذه املرحلـة، وبتوصـيته بتمديـد واليتـها دون إدخـال                    القوة أو إعاد  
  على قوامها وتكوينها،اتأي تغيري
 تقرير األمـني العـــام عـن قـــوة األمـم املتحـدة املؤقتـــة يف لبنــــان املـؤرخ                     يؤيد - ١ 

 ؛)S/2005/460 (٢٠٠٥يوليه / متوز٢١
 ؛٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣١حتـى متديد الوالية احلالية يقرر  - ٢ 
دعمـــه القـــوي لســـالمة لبنـــان اإلقليميـــة وســـيادته واســـتقالله  يكـــرر تأكيـــد  - ٣ 

 ؛ حلكومة لبنان واحلصرية، وحتت السلطة الوحيدةالسياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا
ــدين  - ٤  ــف،  ي ــع أعمــال العن ــك احلادثتــ   مجي ــا يف ذل ــامب ــة  وقعن ان اللت ــا يف اآلون ت

 هويعـرب عـن قلقـ    اخلـط األزرق وأسـفرتا عـن مقتـل وجـرح أفـراد مـن اجلـانبني،         رباألخرية ع 
 إزاء اخلروقـات اخلطـرية واالنتـهاكات البحريـة والربيـة واالنتـهاكات اجلويـة املتواصـلة                  الشديد

 الطرفني على وضع حد هلذه االنتهاكات، واالمتنـاع عـن القيـام بـأي               وحيثخلط االنسحاب،   
تصــعيد حــدة التــوتر، والتقيــد الــدقيق بالتزامهمــا زيــادة  يفضــي إىل  أو اســتفزاز ميكــن أنعمــل

مـن   وأفـراد األمـم املتحـدة اآلخـرين،          قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          أفـراد   باحترام سالمة   
 ؛ للخطريعرض أفراد األمم املتحدةمن شأنه أن جتنب أي عمل خالل مجلة من التدابري منها 

حترام بـاال لتـزام   اال مواصـلة الوفـاء مبـا تعهـدا بـه مـن              إىل الطـرفني  يكرر طلبـه     - ٥ 
  يف تقريـر بنيعلـى النحـو املـ   الـذي حددتــــه األمـم املتحـدة،     كامل  الالكامل خلــــط االنسحاب    
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 اتوممارســـة أقصـــى درجـــ )S/2000/590( ٢٠٠٠يونيـــه / حزيـــران١٦املـــؤرخ األمـــني العـــام 
 ؛النفس ضبط

ســلطتها ومتــارس وحــدها  كل كامــل بشــبســطأن تىل إحكومــة لبنــان دعو يــ - ٦ 
عـدد كـاف    نشـر   مجلة تدابري منها    من خالل   ذلك  و كافة أرجاء اجلنوب،     يفالفعلية  احلصرية و 

 أجـواء هادئـة يف مجيـع أرجـاء           إشـاعة   لكفالة اللبنانية،وقوات األمن   املسلحة   واتـالقأفراد  من  
ــة، ــى   املنطق ــك عل ــا يف ذل ــوة  كــم ســيطرهتا  ، وأن حت اخلــط األزرقطــول مب ــى اســتخدام الق  عل
 ضيها، ومتنع شن اهلجمات من لبنان عرب اخلط األزرق؛ا كامل أرها يف فيوحتصره
باعتزام األمني العام أن يناقش مـع احلكومـة اللبنانيـة اخلطـوات املقبلـة               يرحب   - ٧ 

 اجلنوب؛على املزمع اختاذها لزيادة بسط سلطتها 
للحفـاظ  مـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان          األالدؤوبة اليت تبذهلا قــوة      اجلهود  يؤيد   - ٨ 

بـرا وجـوا   على وقف إطالق النار على امتـداد خـط االنسـحاب عـن طريـق الـدوريات املتنقلـة                  
 تصـحيح اتصاالت وثيقة مع الطرفني هبـدف  إقامة  ثابتة وعن طريق    الواقع  املأعمال املراقبة من    و

ؤكد يف الوقت نفسـه علـى       تصاعد حدهتا، وي  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            مواصلة على   ويشجععمليات إزالة األلغام،    
قـدرهتا الوطنيـة علـى القيـام        لالسـتمرار يف تطـوير      أللغام دعمـا    تعلقة با امللبنان يف جمال األعمال     

، يف اجلنـوب زالة التهديد املتبقي الذي تشكله األلغام والذخائر غـري املنفجـرة   يف إ هبذه األعمال   
زيـادة   علـى  شـجع وي على البلدان املاحنة لدعمها هـذه اجلهـود بالتربعـات املاليـة والعينيـة           ويثين

 على ضرورة تزويـد حكومـة لبنـان وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف                  ددويشالدولية،  املسامهات  
 ؛األلغامحبقول تتعلق موجودة إضافية سجـالت لبنان بأي خرائط و

 إىل الطـرفني أن يكفـال متتـع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان حبريـة                      يطلب - ١٠ 
، ويطلـب  يف تقريـر األمـني العـام    أحناء منطقـة عملياهتـا، علـى النحـو املـبني      سائركاملة يف تنقل  

الطـرفني    مناشـدته ويكـرر  ،إىل القوة اإلبالغ عن أي عراقيل قد تواجهها أثناء تأديتها لواليتـها      
 الكامل مع األمم املتحدة وقوهتا املؤقتة يف لبنان؛بالتعاون 
 باجلهود اليت تبذهلا القوة لتنفيذ سياسـة األمـني العـام الداعيـة إىل عـدم                 يرحب - ١١ 

االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداءات اجلنسـية وكفالـة امتثـال أفرادهـا              إزاء  تسامح على اإلطـالق     ال
 إىل األمـني العـام أن      يطلـب األمم املتحـدة، و   اخلاصـة بـ   على حنـو كامـل ملدونـة قواعـد السـلوك            

علـى اطـالع عليهـا،       جملـس األمـن      بقاءيواصل اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وإ        



S/RES/1614 (2005)
 

4 05-44598 
 

 مبـا يف ذلـك إجـراء تـدريب           مالئمـة،  دان املسامهة بقوات على اختاذ إجراءات وقائية       البل حيثو
لتوعية أفرادها قبل نشرهم، واختاذ تدابري تأديبية وإجـراءات أخـرى تكفـل مسـاءلتهم التامـة يف          

 نهم سلوك من ذلك القبيل؛مدر بما إذا حالة 
ذ هــذا القــرار مــع  إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته حــول تنفيــ  يطلــب  - ١٢ 

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

 حاليا هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة؛
واصلة استعراض والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان           عن اعتزامه م   يعرب - ١٣ 

، واألنشـطة الـيت   على أرض الواقـع وهياكلها بصورة منتظمة آخذا بعني االعتبار احلالة السائدة       
تضطلع هبا القوة بالفعـل يف منطقـة عملياهتـا ومـا تسـهم بـه يف املهمـة املتبقيـة املتمثلـة يف إعـادة                          

الـيت تترتـب علـى القـوة نتيجـة          واآلثـار   وآراء احلكومة اللبنانيـة     ني؛  إحالل السلم واألمن الدولي   
 اجلنوب؛ تعزيز وجود اجليش اللبناين يفل

 إىل إجناز والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يف وقت مبكر؛يتطلع   -١٤ 
ــة وضــرورة حتقيــق يشــدد  - ١٥    ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف الشــرق  علــى أمهي

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

 .١٩٧٣ أكتوبر

 


