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 )٢٠٠٤ (١٥٥٩القـرار   
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢ املعقودة يف ٥٠٢٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ن جملس األمن،إ 
) ١٩٧٨ (٤٢٥ إلــى مجيع قراراته السابقة بشأن لبنـان، وال سـيما القـراران        رـيـإذ يش  

ـــاملؤرخ) ١٩٧٨ (٤٢٦ و ـــم/ آذار١٩ان ـــ ـــ والق١٩٧٨ارس ــ املــؤرخ ) ١٩٨٢ (٥٢٠ رارـــــ
، فضـال   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٩ املـــؤرخ) ٢٠٠٤ (١٥٥٣، والقرار   ١٩٨٢سبتمرب  / أيلول ١٧

 ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١٨عن بيانات رئيسه بشأن احلالـة يف لبنـان، وال سـيما البيـان املـؤرخ                 
(S/PRST/2000/21)، 

ه السياسـي  دعمـه القـوي لسـالمة لبنـان اإلقليميـة وسـيادته واسـتقالل          وإذ يؤكد جمددا     
 ،دولياداخل حدوده املعترف هبا 

  القوات غري اللبنانية من لبنان، إىل عزم لبنان على ضمان انسحاب مجيعوإذ يشري 
 مـن اسـتمرار تواجـد ميليشـيات مسـلحة يف لبنـان، ممـا مينـع                  وإذ يعرب عن بالغ قلقه     

 ة،نياحلكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادهتا على مجيع األراضي اللبنا
 نان على مجيع األراضي اللبنانية، أمهية بسط سيطرة حكومة لبوإذ يؤكد جمددا  
 أمهيـة إجـراء انتخابـات حـرة     ويؤكـد  أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية   وإذ يدرك  

 ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناين املوضوعة من غري تدخل أو نفوذ أجنيب،
م التام لسيادة لبنان وسالمته اإلقليمية ووحدتـه         مطالبته باالحترا  يؤكد جمددا    - ١ 

 لبنان؛يف مجيع أحناء واستقالله السياسي حتت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع 
  باالنسحاب من لبنان؛ مجيع القوات األجنبية املتبقيةيطالب - ٢ 
 إىل حل مجيع امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها؛يدعو  - ٣ 
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  بسط سيطرة حكومة لبنان على مجيع األراضي اللبنانية؛يؤيد - ٤ 
تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة يف االنتخابات الرئاسية املقبلـة جتـري            يعلن   - ٥ 

 وفقا لقواعد الدستور اللبناين املوضوعة من غري تدخل أو نفوذ أجنيب؛
وعلى وجه االسـتعجال مـع       مجيع األطراف املعنية بالتعاون تعاونا تاما        يطالب - ٦ 

جملس األمن من أجل التنفيذ الكامل هلذا القرار وجلميـع القـرارات ذات الصـلة بشـأن اسـتعادة                   
 لبنان لسالمته اإلقليمية وكامل سيادته واستقالله السياسي؛

تقريـر  ثالثـني يومـا ب    يف غضون   جملس األمن   وافــي   أن ي   إىل األمني العام   يطلب - ٧ 
 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعليويقررذا القرار، هلاألطراف عن تنفيذ 

 


