
S/PRST/2005/17  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
4 May 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
040505    040505    05-33227 (A) 

*0533227* 

 

 بيان لرئيس جملس األمن   
ــيت عقــدها جملــس األمــن يف   ٥١٧٥يف اجللســة   ــار٤ ال ــايو / أي ، بصــدد نظــر  ٢٠٠٥م

 ، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان التـايل     �احلالـة يف الشـرق األوسـط   �اجمللس يف البند املعنـون   
 :باسم اجمللس

 ســـيما يشـــري جملـــس األمـــن إىل مجيـــع قراراتـــه الســـابقة املتعلقـــة بلبنـــان، ال�  
ــرارات  ــرار )١٩٧٨ (٤٢٦، و )١٩٧٨ (٤٢٥، و )٢٠٠٤ (١٥٥٩القـــــــ ، والقـــــــ

، ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٨املـؤرخ   ) ٢٠٠٥ (١٥٨٣، والقرار   )١٩٨٢( ٥٢٠
إضافة إىل البيانات الصادرة عن رئيسه بشأن احلالة يف لبنان، وال سـيما البيـان املـؤرخ                 

 تشـــــرين ١٩يـــــان املـــــؤرخ والب) S/PRTST/2000/21 (٢٠٠٠يونيـــــه /حزيـــــران ١٨
 ).S/PRST/2004/36 (٢٠٠٤أكتوبر /األول

تأكيــد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســيادته   جملــس األمــن يعيــد �  
واستقالله السياسـي داخـل حـدوده املعتـرف هبـا دوليـا ويف ظـل سـلطة حكومـة لبنـان              

 .دون منازعبوحدها 
ــ جملــــــس األمــــــنيرحــــــب �    املــــــؤرخ التقرير النصــــــف ســــــنوي األولبــــ

  عـن  املقدم من األمني العام إىل جملـس األمـن        ) S/2005/272 (٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٦
 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ قرار جملس األمن 

  وملحــوظتقــدم هــاملاألطــراف املعنيــة جملــس األمــن أيضــا بــإحراز يرحــب �  
، ولكنـه يعـرب عـن       )٢٠٠٤ (١٥٥٩صوب تنفيذ بعض األحكـام الـواردة يف القـرار           

أي تقـدم يف تنفيـذ أحكـام القـرار     أنه مل حيرز  األمني العام من  إليهصخلُ اء ما القلق إز 
األخرى، وال سيما نزع سالح املليشيا اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة وبسـط سـلطة حكومـة                  

 .لبنان على كامل األراضي اللبنانية، وإزاء عدم الوفاء بعُد مبقتضيات القرار
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 ١٥٥٩تضـيات القـرار     يـذ التـام جلميـع مق      التنفب  جملـس األمـن مطالبتـه      يكرر�  
 األطراف املعنية إىل التعاون بالكامل مع جملـس األمـن واألمـني             ويدعو مجيع ) ٢٠٠٤(

 .العام لتحقيق هذا اهلدف
ــرف�   ــن بتســلم الرســالة    يعت ــس األم ــل / نيســان٢٦املؤرخــة جمل  ٢٠٠٥أبري

أن بـ  تفيـد لسورية والـيت    املوجهة إىل األمني العام من وزير خارجية اجلمهورية العربية ا         
ــا         ــكرية وأجهزهتـ ــا العسـ ــا وموجوداهتـ ــام لقواهتـ ــحاب التـ ــزت االنسـ ــد أجنـ ــوريا قـ سـ

 .االستخبارية من لبنان
مـن حكومـة سـوريا وحكومـة لبنـان التعـاون التـام مـع             جملـس األمـن     طلب  ي�  

فريق التحقق التـابع لألمـم املتحـدة الـذي أوفـده األمـني العـام مبوافقتـهما للتحقـق مـن                      
 .نسحاب التام والكامل، ويتطلع إىل تقريرهاال

بـأن االنسـحاب السـوري التـام والكامـل سـوف يشـكل             جملس األمن   لِّم  يس�  
 وممارسـته لسـيادته  الكامـل  السياسـي  االستقالل لبنان حتقيق خطوة قيِّمة وهامة صوب     

، ممـا يفـتح صـفحة جديـدة يف          )٢٠٠٤ (١٥٥٩اهلدف النهائي للقـرار     وهو  ،  بالكامل
 .لبنانتاريخ 

بنشـر القـوات املسـلحة اللبنانيـة يف املواقـع الـيت أخلتـها        جملس األمـن  يرحب  �  
هــذه املنــاطق ويــدعو إىل نشــر عــن ســؤولية املالقــوات الســورية وبتــويل حكومــة لبنــان 

 .ضافية يف كافة أحناء جنوب البلدقوات مسلحة لبنانية إ
مجيع األطراف املعنية على بذل قصاراها مـن أجـل صـون    جملس األمن   حيث  �  

لقوى السياسـية   استقرار لبنان ووحدته الوطنية، ويؤكد أمهية احلوار الوطين بني مجيع ا          
 .الصدداللبنانية يف هذا 

على شعب لبنان للطريقة الالئقة اليت أعرب هبـا عـن آرائـه    جملس األمن   يثين  �  
ة، ويشدد علـى ضـرورة متكـني الشـعب اللبنـاين مـن              واللتزامه بعملية سلمية ودميقراطي   

ويـدين يف هـذا السـياق األعمـال         . تقرير مستقبل بلده يف منأى عن العنف والتخويـف        
 وإصــابة العديــد مــن   مقتــل مــؤخرا وأســفرت عــن    اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف لبنــان   

 .األشخاص، ويدعو إىل تقدمي مرتكبيها إىل العدالة
اعتبـارا مـن    حلكومـة اللبنانيـة إجـراء االنتخابـات          بقرار ا  رحب جملس األمن  ي�  

. ه االنتخابــات وفقــا للموعــد املقــررويؤكــد أمهيــة إجــراء هــذ، ٢٠٠٥مــايو /أيــار ٢٩
 مـن   النيابيـة األمني العـام رأيـه بـأن التـأخر يف إجـراء االنتخابـات               جملس األمن    ويشاطر
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ــان ويهــ     ــاقم االنقســامات السياســية يف لبن ــادة تف ــد  شــأنه أن يســهم يف زي دد أمــن البل
أن إجراء انتخابـات حـرة وذات مصـداقية بـدون         ويؤكد اجمللس    .واستقراره وازدهاره 

تدخل أو تـأثري أجنبـيني سيشـكل مؤشـرا رئيسـيا آخـر علـى اسـتقالل لبنـان السياسـي                      
 .وسيادته

ــن  يشــجع �   ــس األم ــى التوصــل إىل      جمل ــة عل ــة اللبناني ــني العــام واحلكوم األم
الدولية، مبا يف ذلـك املسـاعدة املقدمـة مـن األمـم املتحـدة،             ترتيبات من أجل املساعدة     

لكفالــة إجــراء هــذه االنتخابــات بطريقــة حــرة وذات مصــداقية، بوســائل منــها خاصــة  
 العمليـــة ملراقبـــة ،حكـــوميني أو غـــري/حكـــوميني ودولـــيني، دعـــوة مـــراقيب انتخابـــات 

 .ذلك ء علىالدول األعضاء على تقدمي املساعدة بنااجمللس  وحيث .االنتخابية
على األمني العام ومبعوثه اخلاص جلهودمها الـيت ال تعـرف           جملس األمن   يثين  �  

) ٢٠٠٤( ١٥٥٩الكلـــل وتفانيهمـــا مـــن أجـــل تيســـري تنفيـــذ مجيـــع أحكـــام القـــرار   
 .ومساعدة األطراف يف ذلك، ويطلب إليهما مواصلة عملهما يف هذا الصدد

 سـيكون   ١٥٥٩ذ التـام للقـرار      يشاطر جملس األمن الرأي القائـل بـأن التنفيـ         �  
 .�له إسهام إجيايب يف احلالة يف الشرق األوسط عموما

 
 


