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 2004 جوالي 29مصوب شوراي امنيت در پنج هزار و دوازدهمين نشست در تاريخ 

 

 شوراي امنيت،

 1987 مارس   19 مورخ   426 و   425هاي    هاي پيشين خود در مورد لبنان، به ويژه قطعنامه           كليه قطعنامه  با يادآوري 

 ژوئن 18 و اظهارات رئيس شورا در مورد وضعيت لبنان بويژه اظهارات مورخ 2003ژانويه  30 در تاريخ 1525و 

2000(S/PRST/2000/21) ، 

ب ،(S/2001/500) 2001 مه 18 نامه رئيس شورا به دبيركل در تاريخ ه عالوه با يادآوري

يل نيروهـاي خـود را       مبني بر اينكه اسـراي     2000 ژوئن   16 گزارش دبيركل مانند گزارش      همچنين با يادآوري  

 2000 مـي    22 عقب كشانده و بر طبق شرايط تعريف شده در گـزارش دبيركـل مـورخ                 425براساس قطعنامه   

(S/200/460)              متحد در     عمل كرده است، به عالوه گزارش دبيركل مبني بر اينكه نيروهاي موقت سازمان ملل

انجام داده و اكنون بر ادامه وظايف خود مربوط به          دو سوم از دوره فعاليت خود را به طور كامل           ) يونيفيل(لبنان  

 المللي متمركز است، احياي صلح و امنيت بين

 متحد در لبنان،  موقتي نيروهاي موقت سازمان مللبا تأكيد بر ماهيت



با  شورا،2000 جوالي 17 مورخ 1308 قطعنامه  يادآوري

متحد و پرسـنل مـرتبط بـا آن در            ل مرتبط بيان شده در كنوانسيون امنيت سازمان ملل         

ي

 9متحد بـه دبيركـل در تـاريخ           در سازمان ملل  ) اين كشور (ندگي دائمي   نماي       

ي

 دبيركل نيز 2004 جوالي 21ل افزايش آن همانطور كه در گزارش مورخ     ب

اشاره

1.

متحد براي  جهت تمديد فعاليت نيروهاي موقت سازمان ملل    

و 

ضي، ح      .3 م اكميت و استقالل سياسي لبنان در چارچوب مرزهاي شناسـايي          ت

ا

4.

ت تالش خود را در جهت ايجـاد  

 ،2000 اكتبر 31 مورخ) 2000 (1325 قطعنامه همچنين با يادآوري

 اصوبه عالوه با يادآوري   

خ   ،1994 دسامبر 9تار

متحد در لبنان براي دوره       درخواست دولت لبنان مبني بر تمديد مأموريت نيروهاي موقت سازمان ملل           در پاسخ به  

جديد شش ماهه، بيان شده در نامه 

 ،(S/2004/560)2004جوال 

 نسبت به تنشها و احتماا ابراز نگراني  

 ،(S/2004/572) شده است 

 2004 جـوالي    21متحد در لبنان در تـاريخ          ملل از گزارش دبيركل در مورد نيروهاي موقت سازمان        

(S/2004/572) و بويژه پيشنهادات وي 

شش ماهه ديگر تمجيد مي ره  نمايد؛ يك د

  تمديد نمايد؛2005 ژانويه 31 تا فعاليت آن را تا گيرد تصميم مي .2

يت ار  ما بر حمايت شديد از 

يد تأكيد ميالمللي  شده بين  ؛نم

 تا تالشهاي خود را جهت بازگرداندن اقتـدار مـؤثر خـود در سراسـر                نمايد  تشويق مي دولت لبنان را     

قدامات جنوب از جمله اعزام نيروهاي مسلح لبناني تداوم بخشد؛ بر اهميت تداوم گسترش اين ا) منطقه(

خواهد تا نهاي كند و از دولت لبنان مي  از سوي دولت لبنان تأكيد مي     

 محيطي آرام در سراسر جنوب از جمله مناطق بحراني بعمل آورد؛



متحد در لبنان جهت اجراي وظايف خـود           تا به نيروهاي موقت سازمان ملل      خواهد  مياز همه گروهها     .5

 عاليت آن ـ طبق گزارش دبيركل آزادي كامل بدهند؛در سراسر حوزه ف

خود از گروهها جهت تداوم انجام تعهدات خود مبني بر احترام كامل به خط عقب                نشيني كه    برخواسته

00 ژوئن   16متحد مطابق گزارش دبيركل در تاريخ         از سوي سازمان ملل   

6.  

20 (S/2000/590)  ، ًمجددا

7.

 يا تحريكي كه منجر به تشديد بيشتر اين تنش، شود، اجتنـاب                    

 در خطـوط     ت.8

ا  ه

9.

 

متحـد و     نهايت خويشتن داري را بكار گيرند و با سـازمان ملـل           خواهد تا     و از آنها مي   ورزد    تأكيد مي 

  كامل داشته باشند؛ينيروهاي موقت سازمان ملل متحد در لبنان همكار

 و نگراني عميق خود را نسبت به درگيريهـاي شـديد و        سازد  محكوم مي آميز را     همه اقدامات خشونت   

خواهـد تـا ايـن        دارد و از گروهها مي      ينشيني ابراز م    نقض مستمر دريايي، زميني و هوايي خط عقب       

خشونتها را متوقف سازند و از هر اقدام

متحـد در لبنـان و ديگـر          ورزند و بر تعهدات خود مبني بر احترام امنيت نيروهاي موقت سازمان ملل            

 متحد پايبند بمانند؛ پرسنل سازمان ملل

ـش               از تال   بـس  ش مستمر نيروهاي موقت سازمان ملل متحد در لبنـان بخـاطر حفـظ آ

جهت              عقب ه نشيني از طريق گشت سيار يا نظارت از نقاط ثابت و از طريق تماس تنگاتنگ با گرو

 ؛كند حمايت مياز بين بردن خشونتها، حل و فصل حوادث و جلوگيري از افزايش آنها 

، از  كنـد   استقبال مي زدايي عملياتي     وقت سازمان ملل متحد در لبنان در مين       از تالش مستمر نيروهاي م     

 كـه   (Operation Emirates Solidarity)»عمليـات انسـجام امـارات   «آميـز   اجراي موفقيت

مي           نمايد، مساعدت بيشتر از سـوي        دبيركل در گزارش خود به آن اشاره كرده است تمجيد

مين و حمايت از گسترش مستمر ظرفيتهاي اين كشور         سازمان ملل به دولت لبنان در زمينه        

از كشورهاي كمك كننـده     . سازد  تشويق مي زدايي اضطراري در جنوب را        و فعاليتهاي مين  

خواهد تا از اين تالشها از طريق كمكهاي نقدي و غيرنقدي حمايت كنند و مشاركتهاي                 مي



نـان و نيروهـاي موقـت سـازمان         سازد، به ارتباط با دولت لب       المللي بيشتر را تشويق مي      بين

ت مربـوط بـه محـل مينهـا توجـه دارد و بـر                 ها و اطالعا  متحد در لبنان در مورد نقشه       ملل

10.

اي موقت سازمان ملل متحد در لبنان و فعاليتهـايي                

رسـيد     

11.

ر .12 ي به صلح فراگير، عادالنه و بلندمدت در خاورميانه مبتني بـر             

 22 مورخ   338 و   1967 نوامبر   22 مورخ   242هاي    مههاي مرتبط از جمله قطعنا      تمامي قطعنامه 

 .ورزد  تأكيد مي1973اكتبر 

ها و اطالعات جانبي مربوط به محل مينها به دولـت لبنـان و نيروهـاي                  ضرورت ارائه نقشه  

 كند؛ موقت سازمان ملل در لبنان تأكيد مي

 بـا دولـت لبنـان و ديگـر گروههـايي كـه در               از دبيركل مي خواهد تا مشورت خـود را         

بكارگيري اين قطعنامه بطور مستقيم درگير هستند ، تداوم بخشد و قبل از پايان فعاليت اين                

نيرو و همچنين در مورد فعاليتهاي نيروه

 به انجام (UNTSO)تحد   م  كه اخيراً از سوي سازمان ناظر بر آتش بس سازمان ملل          

 گزارشي را به شوراي امنيت ارائه دهد؛

 متحد در عراق خواهد بود؛  منتظر تكميل فعاليت نيروهاي موقت سازمان مللمشتاقانه 

دست      ت ضرو ياب  بر اهميت و


