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تفاق بشأن وقف إطـالق النـار   االن أي انتهاكات ألحكام أدا  
  ؛والفصل بني القوات

ــرا   ادأ   ــن أفــ ــة مــ ــة خطــــف أربعــ ــدة عمليــ ــة يف ن بشــ د البعثــ
الشــديد ألنــه مل حتــدد  عــرب عــن اســتيائه  أو، ٢٠٠٣حزيران/يونيــه  ٥

يـد دعـوة األمـني العـام     أناة ومل يقدم أي منهم للعدالة وهوية أي من اجل
  إىل إهناء هذا الضرب من اإلفالت من العقاب؛

طلب إىل اجلانب اجلورجي مواصـلة حتسـني الظـروف األمنيـة       
للدوريات املشتركة بني بعثة مراقيب األمم املتحـدة وقـوة حفـظ السـالم     

قــرر متديــد واليــة ؛ وطــة الــدول املســتقلة يف وادي كــودوريالتابعــة لراب
ــدة يف    ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــهي يف     بعثـ ــدة تنتـ ــرة جديـ ــا لفتـ جورجيـ

، على أساس أن يستعرض اجمللـس، عنـد   ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٣١
االقتضاء، واليتـها يف حالـة حـدوث تغـيري يف واليـة قـوة حفـظ السـالم         

  ة؛التابعة لرابطة الدول املستقل

طلب إىل األمني العام أن يواصل إطالع اجمللس بانتظام، علـى    
ــة     ــا، وأن يقــدم تقريــرا هبــذا الشــأن بعــد ثالث احلالــة يف أخبازيــا، جبورجي

قــرر أن يبقــي املســألة قيــد نظــره و أشــهر مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار؛
  الفعلي.
  الشرق األوسط

  احلالة يف الشرق األوسط - ٣٢
تحــــدة ملراقبــــة فــــض قــــوة األمــــم امل -ألــــف 

  االشتباك
 ٩إىل  ٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٢املقررات املؤرخة   

: القـــــرارات ٢٠٠٣كـــــانون الثاين/ديســـــمرب 
)، ٢٠٠٠( ١٣٢٨)، و ٢٠٠٠( ١٣٠٠

)، ٢٠٠١( ١٣٨١ )، و٢٠٠١( ١٣٥١  و
)، ٢٠٠٢( ١٤٥١ )، و٢٠٠٢( ١٤١٥ و
)، ٢٠٠٣( ١٥٢٠ )، و٢٠٠٣( ١٤٨٨ و

  وبيانات من الرئيس
عقـد جملـس األمـن مثـاين جلسـات       خالل هذه الفترة،  

ــد  ــدون   )١(بشــأن هــذا البن ــها، باإلمجــاع وب ، واختــذ يف كــل من
__________ 

 لســـةواجل، ٢٠٠٠يار/مـــايو أ ٢٢، املعقـــودة يف ٤١٤٨اجللســـة   )١(  
 لسـة ، واجل٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧يف  ، املعقودة٤٢٣٥
ــودة يف ٤٣٢٢ ــايو  ١٨، املعق ، ٤٤٢٨لســة واجل، ٢٠٠١أيار/م
 ،٤٥٤٦ لسـة واجل، ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥يف  املعقودة

يف  املعقـودة  ٤٦٧٠ اجللسـة و ،٢٠٠١أيار/مايو  ١٧املعقودة يف 
ملعقـودة يف  ، ا٤٧٧٩لسة واجل ،٢٠٠٢سمرب كانون األول/دي ٤
ــه  ١٨ ــة ، ٢٠٠٣حزيران/يونيـــ املعقـــــودة يف ، ٤٨٨٩واجللســـ
ــانون األول/ديســمرب   ٩ ــس و. ٢٠٠٣ك ــد اجملل ــذه   عق خــالل ه

مناقشة، قـرارا بتمديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض         
ــارير جملــس        ــى أســاس التوصــيات الــواردة يف تق ــتباك عل االش

. وذكر األمني العـام يف تقـاريره أن احلالـة    )٢(األمن بشأن القوة
ــة بصــفة عامــة،   -اإلســرائيلي يف القطــاع الســوري ظلــت هادئ

زيـادة يف النشـاط يف    بدون أية حوادث خطرية. ولكنه الحـظ 
قــوة األمــم منطقــة مــزارع شــبعا صــادرة عــن منطقــة عمليــات  

كـانون   ٨؛ وحادثا إلطالق النـار يف  )٣(املتحدة املؤقتة يف لبنان
__________ 

اخلاصـة   اجللسـات عددا من  ،اجللساتباإلضافة إىل تلك  ،الفترة
مــع البلــدان املســامهة بقــوات يف قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض  

)، املرفــــق الثــــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣، عمــــال بــــالقرار االشــــتباك
ــرع ــاء.  نيالف ــف وب ــدت ُعو أل ــذه اجلق تشــرين  ٢١لســات يف ه

ــايو  ٢٤و )، ٤٤٢٥اجللســــــة ( ٢٠٠١الثــــــاين/نوفمرب  أيار/مــــ
 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٧)، و ٤٥٤٥اجللسة ( ٢٠٠٢

 (اجللسة ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١١و )، ٤٦٦٩اجللسة (
ــا ١١و  ،)٤٧٧٨ ــمرب كــــ ــة ( ٢٠٠٣نون األول/ديســــ اجللســــ
٤٨٧٨(. 

  )٢(  S/2000/459، و S/2000/1103 ، وS/2001/499 ،وS/2001/1079 ،
 .S/2003/1148و  ،S/2003/655، وS/2002/1328، وS/2002/542و

  )٣(  S/2001/499، و S/2001/1079و ، S/2002/542، وS/2002/1328 ،
الفرعـي بـاء،    . انظر أيضا القسـم S/2003/1148 و ،S/2003/655 و

 املتعلق بقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.
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 ، قتل فيه أحد افـراد قـوات األمـن السـورية    ٢٠٠٣الثاين/يناير 
واحتجــز آخــر بواســطة قــوات الــدفاع اإلســرائيلية، وأطلــق        
ــض        ــة فـ ــوة مراقبـ ــدخل قـ ــالل تـ ــن خـ ــد مـ ــا بعـ ــراحه فيمـ سـ

 تشـرين األول/  ٥وقـف إطـالق النـار يف    ؛ وتعطـل  )٤(االشتباك
جوية اإلسـرائيلية علـى هـدف    ضربة من جراء  ٢٠٠٣أكتوبر 
النظــر يف أن األمــني العــام  . ورأى)٥(ب دمشــقمشــال غــر يقــع
، وأوصـى بـأن   جـود القـوة يف املنطقـة أمـر ضـروري     تمرار واس

حكومــة ميــدد جملــس األمــن واليــة القــوة. وأشــار أيضــا إىل أن 
ــورية   ــة الســ ــة العربيــ ــرائيل   اجلمهوريــ ــة إســ ــا وحكومــ منحتــ

  ة.املقترح اتعلى التمديد تهماموافق
وأهاب اجمللس باألطراف املعنية يف القـرارات املتخـذة     

)، ١٩٧٣( ٣٣٨ار اجمللــس أن تنفــذ قــر )٦(خــالل هــذه الفتــرة
وجدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك لفتـرات     

حزيــران/  ٣٠مــدة كــل منــها ســتة أشــهر، انتــهت آخرهــا يف  
تقــارير عــن  ، وطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم٢٠٠٤يونيــه 

  التطورات يف احلالة والتدابري املتخذة لتنفيذ القرار.
ن الرئيس، أشري فيهـا  وصدرت أيضا بيانات مكملة م  

إىل أن احلالــة يف الشــرق األوســط، رغــم اهلــدوء يف القطــاع      
ومــن  الســوري، ظلــت تنطــوي علــى اخلطــورة   -اإلســرائيلي 

احملتمــل أن تبقـــى كــذلك، مـــا مل يتســن التوصـــل إىل تســـوية    
  .)٧(شاملة ملشكلة الشرق األوسط تغطي مجيع جوانبها

__________ 

  )٤(  S/2003/655. 

  )٥(  S/2003/1148. 

 ١٣٥١و )، ٢٠٠٠( ١٣٢٨و )، ٢٠٠٠( ١٣٠٠ اتالقـــــــرار  )٦(  
)، ٢٠٠٢( ١٤١٥و )، ٢٠٠١( ١٣٨١و )، ٢٠٠١(
 ١٥٢٠و  ،)٢٠٠٣( ١٤٨٨و  ،)٢٠٠٢( ١٤٥١ و
)٢٠٠٣.( 

  )٧(  S/PRST/2000/19و ،S/PRST/2000/36 و ،S/PRST/2001/15 ،
، S/PRST/2002/37، وS/PRST/2001/37 ،S/PRST/2002/18و
 .S/PRST/2003/29و  ،S/PRST/2003/9 و

ن قــــــوة األمــــــم املتحــــــدة املؤقتــــــة يف لبنــــــا  -باء 
  لبنان -والتطورات يف قطاع إسرائيل 

ــاير   ٣١املقــررات املؤرخــة     كــانون الثاين/ين
 ١٢٨٨): القرار ٤٠٩٥(اجللسة  ٢٠٠٠

  ) وبيان من الرئيس٢٠٠٠(
ــة    ــودة يف )٨(٤٠٩٥يف اجللســــ ــانون  ٣١، املعقــــ كــــ

، أدرج جملـــس األمـــن يف جـــدول أعمالـــه ٢٠٠٠الثاين/ينـــاير 
عـن   ٢٠٠٠ن الثاين/يناير كانو ١٧تقريرا لألمني العام بتاريخ 

. والحـظ األمـني العـام يف    )٩(قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
تقريره أن القتال قد استمر يف جنوب لبنان وأن املنطقة ظلـت  
مشـــتعلة. وأشـــار إىل أن اســـتئناف املفاوضـــات، يف كـــانون     

ــمرب  ــة   ١٩٩٩األول/ديسـ ــة العربيـ ــرائيل واجلمهوريـ ، بـــني إسـ
ــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة،  الســورية، الــذي توســ  طت في

  من التطورات السياسية اهلامة يف املنطقة. كان
ويف تلــك اجللســة، وجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة)   

ــة   ــالة مؤرخــ ــام إىل رســ ــانون األول/ديســــمرب  ٢٨االهتمــ كــ
، يطلــب )١٠(موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل لبنــان   ١٩٩٩

املتحدة املؤقتـة يف لبنـان، الـيت     فيها لبنان متديد والية قوة األمم
، لفتـرة أخـرى مـدهتا    ٢٠٠٠كانون الثاين/ينـاير   ٣١تنتهي يف 

  ستة أشهر.

__________ 

عقـــد اجمللـــس خـــالل هـــذه الفتـــرة، باإلضـــافة إىل االجتماعـــات   )٨(  
، عددا من اجللسـات اخلاصـة مـع البلـدان     فرعاملشمولة يف هذا ال

حــدة املؤقتــة يف لبنــان، عمــال  املســامهة بقــوات يف قــوة األمــم املت 
ــالقرار  ــرع ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــاين، الف ــق الث ــاءو ألــف ني)، املرف . ب

ــدت  ــذه اجللســـ وعقـ ــانون الثاين ٢١ات يف هـ ــايركـ  ٢٠٠٢ /ينـ
)، ٤٥٧٦اجللسـة  ( ٢٠٠٢ هيوليـ متوز/ ١٧و )، ٤٤٥٥اجللسة (

ــانون الثاين ٢١و  ــايركـــــ ــة ٤٦٨٩( ٢٠٠٣ /ينـــــ و  ،)اجللســـــ
 ).٤٧٩٥اجللسة ( ٢٠٠٣ هيوليمتوز/٢٥

  )٩(  S/2000/28،  ١٢٥٤املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

  )١٠(  S/1999/1284. 
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، )١١(ووجــه الــرئيس اهتمــام اجمللــس إىل مشــروع قــرار  
 ١٢٨٨ومت طرحه للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار   

  )، الذي قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:٢٠٠٠(
ــرة     قــرر متديــد   ــان لفت ــة يف لبن ــة قــوة األمــم املتحــدة املؤقت والي

  ؛٢٠٠٠متوز/يوليه  ٣١أخرى مدهتا ستة أشهر، أي حىت 
كرر اإلعراب عن تأييده القوي لوحدة أراضي لبنان وسيادته   

  واستقالله السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛
أكد مرة أخرى صالحيات القوة ومبادئهـا التوجيهيـة العامـة،      

لب إىل مجيع األطراف املعنيـة أن تتعـاون تعاونـا تامـا مـع القـوة مـن        وط
  أجل تنفيذ واليتها على الوجه األكمل؛

أدان مجيع أعمال العنف اليت ترتكب، وال سـيما ضـد القـوة،      
  وحث األطراف على وضع حد لتلك األعمال؛

شــّجع علــى حتقيــق املزيــد مــن الكفــاءة والوفــورات، علــى أال    
  قدرة التشغيلية للقوة؛يؤثر ذلك يف ال

طلب إىل األمني العام أن يواصل مشاوراته مع حكومـة لبنـان     
واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هـذا القـرار، وأن يقـدم تقريـرا     

  إىل جملس األمن يف هذا الشأن.

ويف اجللســــة نفســــها، أدىل الــــرئيس ببيــــان باســــم       
  ا يلي:، قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مب)١٢(اجمللس

أعاد تأكيـد التزامـه بكامـل سـيادة لبنـان واسـتقالله السياسـي          
  وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛

أن متتنــع عــن التهديــد باســتعمال   أكــد أن علــى مجيــع الــدول   
القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسسي أليـة  

  دولة؛
ــد دعمــه الكامــ  كــرر   ل التفــاق الطــائف وللجهــود الــيت   تأكي

فتئت تبذهلا احلكومة اللبنانية لتوطيد السلم والوحدة الوطنية واألمـن   ما
  يف البلد؛

أثىن علـى احلكومـة اللبنانيـة ملـا تبذلـه مـن جهـود ناجحـة مـن            
أجل بسط سلطتها يف جنوب البلد بتنسـيق تـام مـع قـوة األمـم املتحـدة       

  ن؛املؤقتة يف لبنا

__________ 

  )١١(  S/2000/57. 

  )١٢(  S/PRST/2000/3. 

أعرب عن قلقه إزاء استمرار العنف يف جنوب لبنـان، وحـث     
مجيع األطراف على ضـبط الـنفس؛ وأشـاد إشـادة خاصـة بـذكرى كـل        

  أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء اخلدمة يف القوة.

ــؤرخ    ــرر املـ ــان/أبريل  ٢٠املقـ  ٢٠٠٠نيسـ
  ): بيان من الرئيس٤١٣١(اجللسة 

ــا ٢٠، املعقــــودة يف ٤١٣١يف اجللســــة    ن/أبريل نيســ
، أدرج اجمللــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ٢٠٠٠

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن   ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٦
ا دار يف االجتمـاع الـذي   فحوى م، ُيبلغ فيها ب)١٣(األمني العام

، مـــع وزيـــر ٢٠٠٠نيســـان/أبريل  ٤ه يف جنيـــف، يـــوم عقـــد
ــة إســرائيل  ــن     خارجي ــا م ــرار إســرائيل ســحب قواهت ، بشــأن ق

ب لبنان. وكان مدرجا يف جـدول األعمـال أيضـا رسـالة     جنو
موجهة من األمـني العـام إىل    ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٧مؤرخة 

 يـه إل تنقلـ ، ُيبلـغ فيهـا اجمللـس بـأن إسـرائيل      ))١٤(رئيس اجمللس
سحب قواهتـا املوجـودة يف لبنـان حبلـول      هاقرار إخطار رمسيب

ق تـام  وذكر أن االنسـحاب سـيتم يف توافـ    .٢٠٠٠متوز/يوليه 
. )١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥مـع قـراري جملـس األمــن    

يف التحضـــريات الـــيت  شـــرعوأفـــاد األمـــني العـــام أيضـــا بأنـــه 
عتـزم مشـاورة   يستمكِّن األمم املتحدة من الوفـاء مبسـؤولياهتا و  

األطراف والدول األعضاء املعنية، مبا يف ذلك البلدان املسـامهة  
 وأضــاف أنــه لبنــان. املتحــدة املؤقتــة يف األمــمبقــوات يف قــوة 

ــن مبعوثــ   ــب م ــة يف أســرع     هطل ــذهب إىل املنطق اخلــاص أن ي
  وقت ممكن عمليا.

ويف تلك اجللسة، وجـه الـرئيس (كنـدا) االهتمـام إىل       
موجهة مـن ممثـل لبنـان     ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ٦رسالة مؤرخة 

بشأن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان امتثاال لقـرار اجمللـس   

__________ 

  )١٣(  S/2000/294. 

  )١٤(  S/2000/322. 
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ــس  . مث أ)١٥()١٩٧٨( ٤٢٥ ــان باســم اجملل ــس ببي ، )١٦(دىل اجملل
  قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:

سحـــــب قواهتـــــا املوجــــــودة فــــــي    رحــب بقــرار إســرائيل     
) ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥لبنــــان مبا يتفـق متامـا مـع القـرارين     

  ؛واعتزامها التعاون تعاونا كامال مع األمم املتحدة
ني العام بالشروع يف التحضريات اليت سـتمكن  يد قــــرار األمأ  

ــرارين   ــؤولياهتا مبوجــــــــب القــ ــدة مــــن االضــــطالع مبســ  األمــــم املتحــ
  املذكورين؛
تعاون كل األطراف  القائل بضرورةاألمني العام الرأي شاطر   

  ؛املعنية من أجل تفادي تدهور الوضع
ميكن  رحب بقراره إيفاد مبعوثه اخلاص إىل املنطقة بأسرع ما  
  عمليا؛

تطلع إىل قيام األمني العـام بتقـدمي تقريـر عـن التطـورات ذات        
الصلة، مبا فيها حصيلة املشاورات مع األطـراف وكـل الـدول األعضـاء     
ـــذ     ـــات تنفيـــ املهتمــة، واســتنتاجاته وتوصــياته بشــأن خطــط واحتياجـــ

) وكــل القــرارات األخــرى ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥القــرارين 
  ذات الصلة.

 ٢٠٠٠أيار/مــــــايو  ٢٣قــــــرر املــــــؤرخ امل  
  ): بيان من الرئيس٤١٤٦(اجللسة 

ــة    ــودة يف ٤١٤٦يف اجللســــ ــايو  ٢٣، املعقــــ أيار/مــــ
يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠

 ٤٢٥عــــن تنفيــــذ القــــرارين  ٢٠٠٠أيار/مــــايو  ٢٢املــــؤرخ 
ــة يف الشــرق األوســط  ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨(  )١٧() واحلال

مــني العــام يف تقريــره اجمللــس بأنــه، كخطــوة أوىل يف  وأبلــغ األ
االســــتعدادات لــــتمكني األمــــم املتحــــدة مــــن االضــــطالع      

ــرارين    ــب القــــ ــؤولياهتا مبوجــــ  ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥مبســــ
__________ 

  )١٥(  S/2000/295    اليت حييل هبا رسالة من وزير خارجيـة لبنـان بشـأن ،
مــــن  احلاجـــة إىل جتريــــد الفلســــطينيني يف املخيمــــات يف لبنــــان 

 سالحهم.

  )١٦(  S/PRST/2000/13. 

  )١٧(  S/2000/460،  ٤٢٥املقـــدم عمـــال بـــالقرارين )٤٢٦) و ١٩٧٨ 
)١٩٧٨.( 

ــب     ١٩٧٨( ــه اخلــاص، إىل جان ــد مبعوث ــه أن يوف ــني علي )، تع
قائد القوة املؤقتة وفريق مـن اخلـرباء، لالجتمـاع مـع حكـوميت      

) ١٩٧٨( ٤٢٥كمــا أشــار إىل أن القــرارين  إســرائيل ولبنــان.
ــرائيل مـــن   ) ١٩٧٨( ٤٢٦و  ــا فقـــط بانســـحاب إسـ مل يطالبـ

لبنان، بل وفرا أيضـا السـبل الـيت مـن شـأهنا، بـدعم مـن القـوة         
املؤقتــة، أن هتيــئ الفرصــة الالزمــة حــىت يــؤدي االنســحاب إىل 
تعزيز الظروف املواتية إلقرار السالم واألمـن الـدوليني وعـودة    

والحــظ قصــر  الفعليــة يف املنطقــة إىل حكومــة لبنــان.  الســلطة
املوعد النهائي الـذي حددتـه حكومـة إسـرائيل إلمتـام      املدة إىل 

ــان   ــه  ٧يف  انســحاب قواهتــا مــن لبن ، وحــدد ٢٠٠٠متوز/يولي
ــتعني توافرهــا لكــي يتســىن      ــدنيا الــيت ي الشــروط واملتطلبــات ال

) تنفيــذا كــامال ودون شـــروط،   ١٩٧٨( ٤٢٥تنفيــذ القــرار   
ففيمــا يتعلــق  وتــتمكن األمــم املتحــدة مــن الوفــاء مبســؤولياهتا. 

املتطلبات الرئيسية الـيت سـيتعني الوفـاء     حددحبكومة إسرائيل، 
هبا لكي تتأكـد األمـم املتحـدة مـن أن االنسـحاب اإلسـرائيلي       

 ٤٢٥قد اكتمل بالصورة اليت تتفق اتفاقا كامال مـع القـرارين   
ــا  ).١٩٧٨( ٤٢٦ ) و١٩٧٨( ــا حكومتـــــــ ــان  وأمـــــــ لبنـــــــ

تعــاون الكامــل الواجلمهوريــة العربيــة الســورية فطلــب إليهمــا  
ي احلدود اللبنانيـة  خلطتحديد الذي سيتم على األرض بشأن ال

 ، علــى التــوايل، الســورية  –احلــدود اللبنانيــة  اإلســرائيلية و -
وشـدد علـى أنـه     للتأكد مـن االنسـحاب.   انسُيستخدم نذيلال

 دعـم جنوب لبنـان بـدون    لن تتسىن استعادة السالم واألمن يف
  .مجيع األطراف املعنية

ــني)      ــرئيس (الصــــ ــه الــــ ــة، وجــــ ويف تلــــــك اجللســــ
ــام ــيس     اهتمـ ــن رئـ ــدمتني مـ ــالتني مقـ ــس إىل رسـ ــاء اجمللـ أعضـ
لبنـــــــان مـــــــوجهتني إىل األمـــــــني العـــــــام،     وزراء جملـــــــس

أيار/مــــــايو   ٢٢و  )١٨(٢٠٠٠أيار/مــــــايو   ١٥ ومــــــؤرختني 

__________ 

  )١٨(  S/2000/443،    وأرفقت طيها وثائق وخريطة متعلقة مبوقـف لبنـان
 فيما يتعلق مبزارع شبعا.
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، قــام فيــه )٢٠(. مث أدىل الــرئيس ببيــان باســم اجمللــس )١٩(٢٠٠٠
  اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:

األميــــن العــــام  د بقوة التقرير الذي قدمــــه ّيأواجمللس حب ر  
  ؛٢٠٠٠مايو أيار/ ٢٢يف 

اختـاذ مجيـع التـدابري الضـرورية لـتمكني       هباعتزامـ  أيضـا رحب   
قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان مــن تأكيــد إمتــام انســحاب القــوات 

  )؛١٩٧٨( ٤٢٥ئيلية الكامل من لبنان امتثاال لقراره اإلسرا
د الشــروط الــيت وضــعها مــن أجــل تأكيــد امتثــال مجيــع        ّيــأ  

  ؛)١٩٧٨( ٤٢٥األطراف املعنية لقراره 
ىل التعـــاون الكامـــل يف تنفيـــذ إمجيـــع األطـــراف املعنيـــة  ادعـــ  

تعـاون  الأقصـى درجـات ضـبط الـنفس و     وإبـداء  توصيات األمني العـام، 
م املتحدة املؤقتة يف لبنان ومع األمم املتحدة لكفالـة التنفيـذ   مع قوة األم

  ؛)١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥التام لقراريه 
ــه اخلــاص إىل     رحــب    ــاد مبعوث ــادة إيف ــام إع ــرار األمــني الع بق

املنطقة على الفور لكفالة استيفاء الشروط اليت وضعهــــا األميــــن العـام  
يــة بالتعــــــاون التــــــام مــــــع األمــــــم وكفالــة التــزام مجيــع األطــراف املعن

 ٤٢٦ ) و١٩٧٨( ٤٢٥املتحــــدة فــــــــي التنفيــــــــذ الكامــــل لقراريــــه  
)١٩٧٨.(  

ــؤرخ     ــرر امل ــه  ١٨املق  ٢٠٠٠حزيران/يوني
  ):بيان من الرئيس٤١٦٠(اجللسة 

ــة    ــودة يف ٤١٦٠يف اجللسـ ــه  ١٨، املعقـ حزيران/يونيـ
يــر األمــني العــام ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقر٢٠٠٠
 ٤٢٥عــن تنفيــذ القــرارين  ٢٠٠٠حزيران/يونيــه  ١٦املــؤرخ 

__________ 

  )١٩(  S/2000/465،  املروحيات والـدبابات اإلسـرائيلية   ويبلغ فيها بقيام
القـرى الـيت    يف لتفقد منـازهلم  العائدين القروينيعلى  بفتح نرياهنا

أصابت وانسحبت منها القوات اإلسرائيلية فقتلت ستة أشخاص 
 جبراح. ٢٢

  )٢٠(  S/PRST/2000/18. 

. وأشـــــار األمـــــني العـــــام يف )٢١()١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨(
تقريــره إىل أن إســرائيل قــد لبــت الشــروط الــواردة يف تقريــره   

ــا للقــرار   ٢٠٠٠أيار/مــايو  ٢٢املــؤرخ  )، ١٩٧٨( ٤٢٥وفق
طبقــا للخــط  وأكــد أن القــوات اإلســرائيلية أكملــت انســحاهبا

ــوة        ــد مت حــل ق ــه ق ــم املتحــدة. والحــظ أن ــه األم ــذي حددت ال
ومل يعـد هنـاك   ، يش لبنان اجلنـويب إسرائيل الفرعية، املعروفة جب

حكومـة  كمـا الحـظ أن    مزيد من احملتجزين يف سجن اخليـام. 
وحتركت على وجـه السـرعة    ،مع األمم املتحدةتعاونت لبنان 

، نطقة بنشر قوات أمن فيهـا إلعادة بسط سيطرهتا الفعلية يف امل
ــوات األمــن      و ــراد مــن اجلــيش وق ــألف مــن أف ــوة تت سترســل ق

  .انسحاب إسرائيلفور تأكيد  الداخلي
ويف تلك اجللسـة، أدىل الـرئيس (فرنسـا) ببيـان باسـم        
  ، قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:)٢٢(اجمللس

 /حزيـران  ١٦رحب جملس األمن بتقرير األمني العـام املـؤرخ     
يــد العمــل الــذي أجنزتــه األمــم املتحــدة وفقــا للواليــة   أ، و٢٠٠٠يونيــه 

الصــادرة مــن جملــس األمــن، مبــا يف ذلــك االســتنتاج الــذي خلــص إليــه   
، ٢٠٠٠حزيران/يونيـــه  ١٦األمـــني العـــام الـــذي يشـــري إىل أنـــه حـــىت  

)، وأوفـت  ١٩٧٨( ٤٢٥سحبت إسرائيل قواهتا من لبنـان وفـق القـرار    
  ؛٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٢تقرير األمني العام املؤرخ بالشروط احملددة يف 

كد اجمللس أن إعادة نشر قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان     أ  
ــوات املســلحة        ــع الق ــان وم ــة لبن ــع حكوم ــي أن جيــري بالتنســيق م ينبغ

من تقرير األمـني العـام املـؤرخ     ٢١اللبنانية على النحو الوارد يف الفقرة 
  .٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٦

__________ 

  )٢١(  S/2000/590    أيـار/   ٢٢، املقدم عمال بتقرير األمـني العـام املـؤرخ
 ). S/2000/460( ٢٠٠٠مايو 

  )٢٢(  S/PRST/2000/21. 
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ــه  ٢٧قـــــرر املـــــؤرخ امل    ٢٠٠٠متوز/يوليـــ
 ١٣١٠): القــــــــــرار ٤١٧٧(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٠(  
متوز/يوليــــــه  ٢٧، املعقــــــودة يف ٤١٧٧يف اجللســــــة   
، أدرج اجمللـس يف جـدول أعمالــه تقريـرا لألمـني العــام     ٢٠٠٠
عـن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة       ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٠مؤرخا 
موجهـة   ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ٢٤، ورسـالة مؤرخـة   )٢٣(يف لبنان

. وأشــار األمــني )٢٤(مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن 
 وتفكـك  رحلـت  العام يف تقريره إىل أن القوات اإلسرائيلية قد

املقاومــة  ومقــاتل، وتصــرف رديفهــا اللبنــاين، وســكتت املــدافع
بـالرغم مـن   . وأكـد أنـه   اللبنانية على حنو يتسـم بضـبط الـنفس   

وضاع مقارنة مبا كـان عليـه   التحسن الكبري الذي طرأ على األ
يف املاضــي، فــإن احلالــة ال تــزال أبعــد مــن أن يســودها الســالم 

  وال تزال احتماالت وقوع أحداث خطرية قائمة.
ــة         ــالته املؤرخـ ــب رسـ ــام، مبوجـ ــني العـ ــظ األمـ والحـ

أن الســلطات اإلســرائيلية قــد أزالــت  ، ٢٠٠٠متوز/يوليــه  ٢٤
سـيتم وزع القـوة    ه، وأنـ كافة االنتهاكـــات خلـــط االنسحاب

، وســيعقب ذلــك علــى الفــور وزع ٢٠٠٠ متوز/يوليــه ٢٦يف 
  .الوحدة اللبنانية

ويف تلــك اجللســة، وجــه الــرئيس (حامايكــا) اهتمــام     
موجهـة إىل   ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ١١اجمللس إىل رسـالة مؤرخـة   

. كمــا وجــه الــرئيس اهتمــام  )٢٥(األمــني العــام مــن ممثــل لبنــان 

__________ 

  )٢٣(  S/2000/718 ١٢٨٨، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

  )٢٤(  S/2000/731. 

  )٢٥(  S/2000/674،      ــدد ــان إىل جملــس األمــن أن مي ــا لبن ــيت طلــب فيه ال
واليــة قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، علــى أســاس أحكــام  

ــرارين  ــب ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥القـ ــالق )، وطلـ إطـ
يف السـجون اإلسـرائيلية   سراح اللبنـانيني احملتجـزين منـذ سـنوات     

 ‘‘.بغري سند قانوين’’

أعــد علــى أســاس تقريــر األمــني   )٢٦(اجمللــس إىل مشــروع قــرار
العام، ومت طرحه للتصويت واعُتمد باإلمجـاع وبـدون مناقشـة    

)، الــذي قــام فيــه اجمللــس، يف  ٢٠٠٠( ١٣١٠بوصــفه القــرار 
  مجلة أمور، مبا يلي:

ــأ   ــه   ّيـ ــار إليـ ــاهم املشـ ــؤرخ   د التفـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ يف تقريـ
دة املؤقتــة يف قــوة األمــم املتحــوالــذي مــؤداه أن  ٢٠٠٠متوز/يوليــه  ٢٠
ستنشر وتؤدي مهامها بالكامل يف مجيع أحناء منطقة عملياهتا وأن  لبنان

ــان ســتعزز وجودهــا يف هــذه املنطقــة بنشــر قــوات إضــافية      حكومــة لبن
  وقوات أمن داخلي؛

قرر، يف هذا السياق، متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف   
كــانون الثاين/ينــاير  ٣١أشــهر تنتــهي يف  ٦لبنــان لفتــرة أخــرى قــدرها  

   ؛٢٠٠١
كــرر تأكيــد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســيادته      

  واستقالله السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛
طلب إىل األمني العام أن يواصل مشاوراته مع حكومـة لبنـان     

واألطراف األخرى املعنية مباشـرة بتنفيـذ هـذا القـرار وأن يـوايف جملـس       
  قرير يف هذا الشأن؛األمن بت

قـــرر أن يســـتعرض احلالـــة يف مســـتهل تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    
وأن ينظــر، يف ضــوء ذلــك التقريــر، يف أي خطــوات قــد يراهــا   ٢٠٠٠

مناســبة فيمــا يتعلــق بقــوة األمــم املتحــدة، ويف نطــاق نشــر قــوة األمــم     
املتحدة واإلجراءات املتخذة من جانب حكومـة لبنـان إلعـادة سـلطتها     

  .ووجودها الفعلي يف املنطقةالفعلية 

__________ 

  )٢٦(  S/2000/741. 
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كانون الثاين/يناير  ٣٠املقررات املؤرخة   
: ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٣٠إىل  ٢٠٠١

 ١٣٦٥  )، و٢٠٠١(١٣٣٧القرارات 
 ١٤٢٨)، و ٢٠٠٢( ١٣٩١)، و ٢٠٠١(
  )٢٠٠٣( ١٤٦١  )، و٢٠٠٢(
ــات     ٤٥٩٣و  ٤٤٥٨و  ٤٣٥٤و  ٤٢٦٧يف اجللسـ

اع وبـدون مناقشـة،   ، اختذ جملـس األمـن، باإلمجـ   )٢٧(٤٦٩٦و 
قرارا بتمديد واليـة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان، علـى        

 )٢٩(والطلبـات املقدمـة مـن لبنـان     )٢٨(أساس تقارير األمني العام
. والحظ األمني العام يف تقاريره أن احلالة العامـة  )٣٠(وإسرائيل

يف جنوب لبنان قد ظلـت هادئـة ومنظمـة. غـري أن التـوتر بـني       
بنان ظل شديدا واهلـدوء النسـيب علـى امتـداد اخلـط      إسرائيل ول

ــام انتـــهاكات اخلـــط    ــتقر. وأدان األمـــني العـ األزرق غـــري مسـ
ــات       ــي تشــمل اهلجم ــرة. وه ــت خــالل الفت ــيت وقع األزرق ال
العدائيــة الــيت يشــنها حــزب اهللا عــرب اخلــط األزرق ويف منطقــة 

 مزارع شبعا واالنتهاكات املتكررة للخط األزرق من جانـب 

ات اإلسرائيلية. ويف أعقاب تلك احلوادث، كان يشـدد  الطائر
علــى أن كــل انتــهاك للخــط األزرق ينــذر خبطــر التصــعيد إىل   
ــد        ــان ق ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــرر أن ق ــة. وق مواجه
أجنزت بشكل أساسي جزأين مـن األجـزاء الثالثـة مـن الواليـة      

إىل أن  ) وأشـــار٢٠٠٠( ١٣١٠يهـــا يف القـــرار املنصـــوص عل
لقوة قد ركزت على اجلزء األخري من واليتها، وهـو اسـتعادة   ا

__________ 

متوز/يوليـــه  ٣١، و٢٠٠١كـــانون الثاين/ينـــاير  ٣٠املعقـــودة يف   )٢٧(  
ــاير  ٢٨، و ٢٠٠١ ــانون الثاين/ينـــ ــانون  ٣٠، و ٢٠٠٢كـــ كـــ

 ، على التوايل.٢٠٠٣الثاين/يناير 

  )٢٨(  S/2001/66، و S/2001/714، و S/2002/55، و S/2002/746، 
 .S/2003/38 و

  )٢٩(  S/2001/14،  وS/2001/677،  وS/2001/734،  وS/2002/40، 
 .S/2003/36و  ،S/2002/739 و

  )٣٠(  S/2001/55. 

، ســعت إىل حــني التوصــل إىل ســالم شــاملوالسـالم واألمــن.  
حملافظــة علــى وقــف إطــالق النــار علــى طــول اخلــط  اىلالقــوة إ

دوريات والقيام بأعمـال  الاألزرق على األقل عن طريق تسيري 
، هبـدف  طـراف ابتة واالتصال الوثيق مـع األ راقبة من مواقع ثامل

  تصحيح االنتهاكات ومنع تصعيد احلوادث.
ــرة      ــالل الفتــــ ــذة خــــ ــرارات املتخــــ ومبوجــــــب القــــ
، قرر اجمللس جتديد والية القـوة املؤقتـة لفتـرات    )٣١(املذكورة

متوز/يوليـه   ٣١األشهر الستة الالحقة، الـيت انتـهت آخرهـا يف    
، اإلقليميــةلســالمة لبنــان تأييــده القــوي ؛ وأكــد جمــددا ٢٠٠٣

سي داخل حدوده املعترف هبا دوليـا؛  واستقالله السيا تهادسيو
وأعـــــرب عـــــن القلـــــق إزاء  ،ن مجيـــــع أعمـــــال العنـــــفادأو

ط االنسحاب. وطلب اجمللـس أيضـا إىل األمـني    خلاالنتهاكات 
العـــام أن يواصـــل مشـــاوراته مـــع حكومـــة لبنـــان واألطـــراف  

القــرارات وتقــدمي  تلــكاألخــرى املعنيــة مباشــرة بشــأن تنفيــذ  
  ر إىل جملس األمن هبذا الشأن.رياتق

ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ٣١املقـ ــة  ٢٠٠٣متوز/يوليـ (اجللسـ
  )٢٠٠٣( ١٤٩٦): القرار ٤٨٠٢

متوز/يوليــــــه  ٣١، املعقــــــودة يف ٤٨٠٢يف اجللســــــة   
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٣
عـن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة       ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٣املؤرخ 
منطقــة . وأشــار األمــني العــام يف تقريــره إىل أن  )٣٢(يف لبنــان

ً منـذ التقريـر األخـري،     بصـفة عامـة  هادئة ظلت عمليات القوة 
كـانون   ٢١يف و. ظل شـديدا إال أن التوتر بني إسرائيل ولبنان 

وقف إطالق النار عندما أطلـق حـزب   لالثاين/يناير، وقع خرق 
 وقُتـل ؛ ئيليعلى موقع جليش الـدفاع اإلسـرا  اهللا قذائف اهلاون 

جـيش  بـنريان  ن من املـدنيني  ااثن وأصيبأحد املدنيني اللبنانيني 

__________ 

 ١٣٩١)، و ٢٠٠١( ١٣٦٥)، و ٢٠٠١( ١٣٣٧القـــــــرارات   )٣١(  
 ).٢٠٠٣( ١٤٦١)، و ٢٠٠٢( ١٤٢٨)، و ٢٠٠٢(

  )٣٢(  S/2003/728،  ١٤٦١املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 
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الــدفاع اإلســرائيلي. وذكــر أن اختــراق الطــائرات اإلســرائيلية  
يتعـارض مـع   ي، وهسكانل ترهيباويشكل استفزازا لبنان جواء أل

ــال إســر  ــرار  فيمــا عــداه  الكامــلائيل امتث ). ١٩٧٨( ٤٢٥للق
ملضــادة للطــائرات مــن جانــب  إطــالق األســلحة اوأضــاف أن 

ملـدنيني  ا يعـرض و اانتـهاك  يشـكل حزب اهللا عرب اخلط األزرق 
. للخطـر  ،قـوة ال، فضـال عـن أفـراد    يف كل من لبنان وإسـرائيل 

والحــظ األمــني العــام أن احلكومــة اللبنانيــة قــد أثبتــت قــدرهتا   
ــاال      ــان، امتث ــوب لبن ــع أرجــاء جن ــادة ســلطتها يف مجي ــى زي  عل

  ).١٩٧٨( ٤٢٥للقرار 
ويف تلـــك اجللســـة، وجـــه الـــرئيس (إســـبانيا) اهتمـــام   

ــام   ــوجهتني إىل األمـــني العـ ــالتني مـ ــل  اجمللـــس إىل رسـ مـــن ممثـ
 )٣٣(٢٠٠٣حزيران/يونيـــــــــه ٢إســـــــــرائيل، مـــــــــؤرختني  

. ووجــــه الــــرئيس االهتمــــام )٣٤(٢٠٠٤متوز/يوليــــه  ٢٤ و
كذلك إىل رسالتني موجهتني إىل األمني العام من ممثـل لبنـان،   

ــؤرختني  ــه متوز/ي ٢ومــــ ــه  ٩و  )٣٥(٢٠٠٣وليــــ متوز/يوليــــ
٣٦(٢٠٠٣(.  

__________ 

  )٣٣(  S/2003/603 ــال ــدم امتثـ ــري إىل عـ ــي تشـ ــة  ، وهـ ــة اللبنانيـ احلكومـ
 ٤٢٦ )، و١٩٧٨( ٤٢٥مبوجــب القــرارات  اللتزاماهتــا الدوليــة

بالقضــاء  )،٢٠٠١( ١٣٣٧)، و ٢٠٠٠( ١٣١٠ )، و١٩٧٨(
وضـع حـد   ب وحتديـدا  ،على اإلرهـاب الـذي ينطلـق مـن أراضـيها     

لالنتــهاكات اجلاريــة للخــط األزرق مــن قبــل منظمــة حــزب اهللا  
 اإلرهابية.

  )٣٤(  S/2003/758،    ويبلــغ فيهــا بــإطالق حــزب اهللا الــنريان عــرب اخلــط
ــه  ٢١األزرق يف  ــن   ٢٠٠٣متوز/يولي ــة م ــا أدى إلصــابة ثالث ، مم

املدنيني، ويشري إىل أن حكومـة لبنـان مل تـف بالتزاماهتـا مبوجـب      
قواعد القانون الدويل وقرارات جملس األمن، ويدعى أن حكومة 

 زب اهللا عن سيطرهتا على جنوب لبنان.لبنان قد ختلت حل

  )٣٥(  S/2003/685   ويطلب فيها متديد والية قوة األمم املتحـدة املؤقتـة ،
 يف لبنان لفترة أخرى مدهتا ستة أشهر.

  )٣٦(  S/2003/698    وحييل هبا توزيعا إحصـائيا لالنتـهاكات اإلسـرائيلية ،
ويشري  ٢٠٠٣املّدعاة للسيادة اللبنانية خالل شهر حزيران/يونيه 

مـن شـأهنا هتديـد االسـتقرار وإشـاعة أجـواء       إىل أن تلك األفعـال  
 التوتر يف املنطقة.

ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس اهتمـام اجمللـس إىل        
، ومت طرحــه للتصــويت )٣٧(مشــروع قــرار مقــدم مــن فرنســا 

ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــدون مناقشـ ــاع وبـ ــد باإلمجـ  ١٤٩٦واعُتمـ
  )، الذي قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:٢٠٠٣(

 م املتحــدة املؤقتــة يف لبنــانقــوة األمــقــرر متديــد واليــة   
ـــى  ــاير   ٣١حت ــد دعمــه  و ؛٢٠٠٤كــانون الثاين/ين كــرر تأكي

لبنــان اإلقليميــة وســيادته واســتقالله السياســي داخــل   القــوي لســالمة
  حدوده املعترف هبا دوليا؛

قــوة باحلريــة الكاملــة يف  الطلــب إىل الطــرفني أن يكفــال متتــع    
ة أحناء منطقـة عملياهتـا، علـى    التنقل يف إطار اضطالعها بواليتها يف كاف

كــرر طلبــه إىل الطــرفني مواصــلة و النحــو املــبني يف تقريــر األمــني العــام؛
الوفاء مبا تعهدا به مـن التزامـات بـاالحترام الكامـل خلـــــط االنسـحاب       
الذي حددتـــه األمم املتحدة، وممارسة أقصـى درجـة مـن ضـبط الـنفس      

مع قوة األمم املتحـدة املؤقتـة   والتعاون بشكل كامل مع األمم املتحدة و
  يف لبنان؛

عــرب عــن القلــق الشــديد إزاء  أمجيــع أعمــال العنــف، و أدان   
اخلروقــــات واالنتــــهاكات اجلويــــة والبحريــــة والربيــــة اخلطــــرية خلــــط 
االنسحاب، وحث الطرفني على وضـع حـد هلـذه االنتـهاكات والتقيـد      

ؤقتــة يف لبنــان الــدقيق بالتزامهمــا بــاحترام ســالمة قــوة األمــم املتحــدة امل 
  وأفراد األمم املتحدة اآلخرين؛

طلب إىل األمني العام أن يواصل مشاوراته مع حكومـة لبنـان     
واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيـذ القـرار، وأن يقـدم تقريـرا عـن      
ذلــك إىل اجمللــس قبــل انتــهاء الواليــة احلاليــة، وكــذلك عــن أنشــطة قــوة 

ن واملهـام الـيت تؤديهـا هيئـة األمـم املتحـدة       األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـا   
  .ملراقبة اهلدنة

__________ 

  )٣٧(  S/2003/778. 


