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 2003 ژانويه 30

 

 1461)2003(قطعنامه 

 2003 ژانويه 30 شوراي امنيت در تاريخ 4696مصوب جلسه 

 شوراي امنيت،

 و 425هاي  هاي پيشين شوراي امنيت در مورد لبنان، به ويژه قعطنامه  همه قطعنامهبا يادآوري

هاي رئيس شوراي   بيانيه همچنين2002 ژوييه 30 مورخ 1428 و 1978 مارس 19 مورخ 426

 ،2000 ژوئن 18امنيت پيرامون وضعيت لبنان، به ويژه بيانيه 

  رئيس شوراي امنيت به دبيركل،2001 مه 18 نامه مورخ به عالوه با يادآوري

 مبني بر اينكه اسراييل نيروهايش 2000 ژوئن 16گيري دبيركل در  ، نتيجههمچنين با يادآوري

 عقب كشيده و به ضروريات تعيين شده در گزارش دبيركل در 425مهرا از لبنان بر طبق قطعنا

گيري دبيركل مبني بر اينكه نيروهاي موقت سازمان   متعهد بوده و به نتيجه2000 مه 22تاريخ 

گانه مأموريت خويش را به انجام  به طور كلي دو جزء از اجزاي سه) يونيفيل(ملل در لبنان 

باشد  المللي مي وظيفه باقي مانده كه شامل صلح و امنيت بينرسانده و در حال حاضر به انجام 

 تمركز نموده است،

 بر ماهيت موقت يونيفيل،با تأكيد 
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  شورا،2000 ژوييه 17 مورخ 1308 قطعنامه با يادآوري

  شورا،2000 اكتبر 31 مورخ 1325 قطعنامه همچنين با يادآوري

متي كارمندان سازمان ملل و افراد مرتبط با  اصول مربوط به كنوانسيون سالبه عالوه با يادآوري

  به تصويب رسيده است،1994 دسامبر 9آن كه در تاريخ 

 نمايندگي دايم آن 2003 ژانويه 9اي كه در نامه   به درخواست حكومت لبنان به شيوهدر پاسخ

 كشور در سازمان ملل به دبيركل ارائه شده است،

اش درمورد   و به ويژه توصيه2003 ژانويه 14 گزارش دبيركل در مورد يونيفيل مورخ  .1

 ؛كند تأييد ميتجديد حضور اين نيروها براي يك برهه شش ماهه ديگر را 

  تمديد كند؛2003 ژوييه 31 مأموريت كنوني را تا گيرد تصميم مي .2

 گزارش دبيركل آمده است و 26اي كه در پاراگراف  تكميل بازسازي يونيفيل به گونه .3

 ؛دهد مورد توجه قرار مي را 2001 مه 18س شوراي امنيت در تاريخ در راستاي نامه رئي

حمايت جدي خود را از يكپارچگي سرزميني، حاكميت و استقالل سياسي لبنان كه در  .4

 ؛كند تكرار ميالمللي مورد شناسايي قرار گرفته  درون مرزهاي بين

زگرداندن از حكومت لبنان به خاطر اتخاذ تدابير و طرحهايي درزمينه تضمين با .5

تجليل و حاكميت خود بر سراسر مناطق جنوب، از جمله استقرار نيروهاي صلح لبنان 

 كه اين تدابير را ادامه داده و محيطي آرام در خواهد مي، و از اين كشور كند قدرداني مي

 سراسر جنوب به صورت كامل به وجود آورد؛
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 هنگام اجراي مأموريت  كه آزادي كامل نقل مكان يونيفيل درخواهد مياز دو طرف  .6

در سراسر منطقه فعاليتش همانگونه كه در گزارش دبيركل ذكر شده است راتضمين 

 نمايند؛

در خواست خود را از طرفين براي ادامه پايبندي به تعهد در زمينه لزوم احترام كامل به  .7

 16نشيني كه سازمان ملل تعيين نموده است و در گزارش دبيركل مورخ  خط عقب

خواهد كه باالترين درجه  و از طرفين ميكند  تكرار مي تعيين شده است، 2000ژوئن 

 خويشتن داري را نشان دهند و با سازمان ملل و يونيفيل همكاري كامل نمايند؛

 و نسبت به تجاوزهاي هوايي، دريايي و كند محكوم ميآميز را  كليه اعمال خشونت .8

 و طرفين را به پايان بخشيدن اين كند نشيني اظهار نگراني شديد مي زميني خط عقب

تجاوزها و پايبندي به تعهداتشان مبني بر احترام به سالمت كاركنان سازمان ملل و 

 ؛كند ترغيب مييونيفيل 

نشيني از  بس در امتداد خط عقب از تالشهاي مستمر يونيفيل به منظور حفاظت از آتش .9

 ثابت از طريق ارتباطات طريق گشتيهاي سيار و انجام مراقبت از طريق پايگاههاي

مطمئن با طرفين و به منظور جلوگيري از تجاوزها و حل مشكالت ناشي از حوادث و 

 ؛كند حمايت ميممانعت از تصاعد آن 

 و افزايش كند استقبال ميسازي مينها  از مشاركت مستمر يونيفيل در عمليات پاك .10

ط به مينها در راستاي كمكهاي سازمان ملل به حكومت لبنان در زمينه اقدامات مربو
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حمايت از توسعه مستمر توان داخلي اين كشور در جهت اجراي اين فعاليتها و اقدام به 

از . دهد مورد تشويق قرار ميالعاده را  سازي مينها در جنوب در حالتهاي فوق پاك

كشورهاي اهدا كننده به دليل حمايتشان از اين تالشها از طريق كمكهاي مالي و جنسي 

، و كند تشويق ميالمللي را  نمايد و توجه بيشتر مشاركت كنندگان بين ني ميقدردا

مد گذاري شده به حكومت لبنان و يونيفيل را  ها و اطالعات مناطق مين رساندن نقشه

 و بر ضرورت فراهم آوردن هرگونه نقشه يا اطالعات بيشتر از محلهاي نظر قرار داده

 ؛كند تأكيد ميونيفيل گذاري شده براي حكومت لبنان و ي مين

 به مشورتهاي خويش با حكومت لبنان و طرفهاي ديگر مورد نظر خواهد مياز دبيركل  .11

براي اجراي اين قطعنامه ادامه دهد و گزارشي از آن به شورا پيش از پايان فعاليتهاي 

هيأت كنوني همچنين در مورد فعاليتهاي يونيفيل و مأموريتي كه هم اكنون از سوي 

 ر حال انجام است ارائه كند؛يونستو د

  گزارش فعاليتهاي يونيفيل در اسرع وقت است؛در انتظار .12

بر اهميت و ضرورت تحقق صلحي كامل، عادالنه و هميشگي در خاورميانه با استناد به  .13

 مورخ 338 و 1967 نوامبر 22 مورخ 242هاي  هاي مرتبط، از جمله قطعنامه كليه قطعنامه

 .كند تأكيد مي 1973 اكتبر 22


