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24 - الحالة في الشرق األوسط

المقرر المؤرخ 2٨ كانون الثاني/يناير 1993 )الجلسة 
316٧(: القرار ٨03 )1993( وبيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 18 كانون الثاين/يناير 1993 1 ، أحاط ممثل لبنان األمني 
العام علمًا بطلب حكومة بلده متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة على 
أساس أحكام قرارات جملس األمن 425 )1978( و426 )1978( 
و501 )1982( و508 )1982( و509 )1982( وسائر قرارات 
تبشر  تطورات  حدثت  قد  إنه  لبنان  ممثل  وقال  الصلة.  ذات  اجمللس 
باخلري، منها تشكيل حكومة جديدة، وقد رحب هبا العامل العريب واجملتمع 
الدويل. وأبلغ أيضًا بأنه يوجد تنسيق كامل بني قيادة قوة األمم املتحدة 
املؤقتة يف لبنان واجليش اللبناين، وأولوية اجليش اللبناين يف هذا التنسيق 
هي أن ينتشر يف مجيع أحناء جنوب البلد حىت حدوده املعرتف هبا دوليًا. 
وذكر أيضًا أن إسرائيل، على الرغم من هذه التطورات اإلجيابية، تكثف 
للجنوب، مبا  الوحشي  لبنان مبواصلة احتالهلا  لزعزعة استقرار  جهودها 
يشكل إبعاد مدنيني فلسطينيني إىل لبنان، منتهكة بذلك سيادة لبنان 
قراره  يف  العمل  هذا  اجمللس  وأدان  امليثاق.  ومبادئ  اإلقليمية  وسالمته 
على  أنه  أيضًا  وأبلغ  تنفيذه.  إسرائيل  فرضت  الذي   )1992(  799
رفضت   ،)1978( القرار 425  تنفيذ  لكفالة  لبنان  جهود  من  الرغم 
إسرائيل أيضًا تنفيذ ذلك القرار ومجيع القرارات ذات الصلة. وذكر أن 
األوان قد حان ألن يستند اجمللس إىل الفصل السابع من امليثاق لريغم 
إسرائيل على االمتثال لقراراته، إذ أنه ال ميكن إلسرائيل أن “تظل فوق 
القانون”. ويناشد لبنان اجمللس أن يتخذ خطوات جديدة وحثيثة لوضع 
حّد “لتمرد” إسرائيل، وذلك بتنفيذ قراره 425 )1978( بسرعة وتعزيز 
آليته املنصوص عليها يف القرار 426 )1978(، األمر الذي سيمّكن 
البلد كله حىت حدوده  مد سلطتها على جنوب  اللبنانية من  احلكومة 
املعرتف هبا دوليًا. وذكر أيضًا أن وجود قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 
يظل ضرورة بالغة لتوفري املساعدة والدعم الدويل للسكان املدنيني. بيد 
أن هذه املساعدة ال ميكن أن حتل حمل وفاء قوة األمم املتحدة املؤقتة 
القرار 425 )1978(،  لبنان بواليتها األصلية حسبما نص عليها  يف 
واليت تتمثل يف تأمني انسحاب القوات اإلسرائيلية من لبنان، ومساعدة 
حكومة لبنان، عن طريق اجليش اللبناين وقوات األمن الداخلي، يف إقرار 

سلطتها الشرعية والفعلية يف املنطقة.
ويف 22 كانون الثاين/يناير 1993، وعماًل بالقرار 768 )1992(، 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 
للفرتة من 22 متوز/يوليه 1992 إىل 22 كانون الثاين/يناير 1993 2 . 
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اتسمت  فرتات  شهد  لبنان  جنوب  بأن  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد 
بازدياد التوتر، وأن احلالة يف املنطقة تتسم بالقابلية للتفجر وعدم إمكانية 
التنبؤ هبا. وواصلت قوة األمم املتحدة مْنع استخدام منطقتها يف األنشطة 
العدائية. وقامت أيضًا بكل ما تستطيع حلماية السكان من آثار الصراع. 
وقال إنه عند قيام القوة بتنفيذ مهامها، أعاقتها بشدة مرة أخرى كمية 
النريان املوجهة إىل القوة، وكرر تأكيد ندائه إىل مجيع األطراف املعنية أن 
حترتم مركز القوة الدويل وغري املتحيز. وقد وجهت األعمال القتالية اليت 
حدثت يف منطقة عمليات القوة االنتباه مرة أخرى إىل احتالل إسرائيل 
ألجزاء من جنوب لبنان، الذي استمر بالرغم من نداءات اجمللس املتكررة 
الداعية إىل انسحاب إسرائيل. ونتيجة لذلك، استمر منع القوة من تنفيذ 
واليتها. وما زال موقف إسرائيل العام إزاء احلالة يف جنوب لبنان ووالية 
قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان هو نفس املوقف املذكور يف التقارير 
مطامع  هلا  ليست  إسرائيل  إن  اإلسرائيلية  السلطات  وتقول  السابقة. 
إقليمية يف لبنان وإن “املنطقة األمنية” هي ترتيب مؤقت، وهذا الرتتيب 
ضروري لضمان األمن يف مشال إسرائيل ما دامت حكومة لبنان غري قادرة 
على ممارسة السلطة الفعلية ومنع استخدام أراضيها لشن هجمات ضد 
إسرائيل. وترى السلطات اإلسرائيلية كذلك أن مجيع املسائل بني إسرائيل 
ولبنان ينبغي معاجلتها يف حمادثات ثنائية جترى يف إطار حمادثات السلم 
البلدين. وقال األمني  التوصل إىل معاهدة سلم بني  بشكل يؤدي إىل 
تستطع  مل  لبنان  املؤقتة يف  املتحدة  األمم  قوة  أن  من  بالرغم  إنه  العام 
إحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ واليتها، فإن إسهامها يف حتقيق االستقرار، 
وعلى  مهمني.  زاال  ما  املنطقة،  لسكان  منحها  تستطيع  اليت  واحلماية 
ذلك، فهو يوصي اجمللس بقبول طلب حكومة لبنان ومتديد والية القوة 

ملدة ستة أشهر أخرى، أّي لغاية 31 متوز/يوليه 1993.
الثاين/يناير 1993،  ويف اجللسة 3167، املعقودة يف 28 كانون 
أدرج اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. ووجه الرئيس )اليابان( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل الرسالة املوجهة من ممثل لبنان وإىل مشروع قرار 

كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس 3 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 803 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراريه 425 )1978( و426 )1978( املؤرخني 19 
آذار/مارس 1978، وقراراته 501 )1982( املؤرخ 25 شباط/فرباير 
و509   ،1982 حزيران/يونيه   5 املؤرخ   )1982( و508   ،1982
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)1982( املؤرخ 6 حزيران/يونيه 1982، و520 )1982( املؤرخ 17 
أيلول/سبتمرب 1982، وإىل مجيع قراراته بشأن احلالة يف لبنان،

وقد درس تقرير األمني العام املؤرخ 22 كانون الثاين/يناير 1993 
باملالحظات  علمًا  حييط  وإذ  لبنان،  يف  املؤقتة  املتحدة  األمم  قوة  عن 

الواردة فيه،
 1993 الثاين/يناير  18 كانون  املؤرخة  بالرسالة  علمًا  حييط  وإذ 

املوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة،
واستجابة منه لطلب حكومة لبنان،

يقرر متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   -  1
لفرتة مؤقتة أخرى مدهتا ستة أشهر، أّي حىت 31 متوز/يوليه 1993؛

اإلقليمية  لبنان  لسالمة  القوي  تأييده  عن  اإلعراب  يكرر   -  2
وسيادته واستقالله داخل حدوده املعرتف هبا دوليًا؛

العامة  التوجيهية  واملبادئ  االختصاصات  جديد  من  يؤكد   -  3
آذار/مارس   19 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  الوارد  النحو  على  للقوة 
1978، الذي ووفق عليه يف القرار 426 )1978(، ويطلب إىل مجيع 

األطراف املعنية أن تتعاون تعاونًا تامًا مع القوة حىت تنفذ واليتها؛
يكرر تأكيد أنه ينبغي أن تنفذ القوة واليتها بالكامل على   -  4
ومجيع   )1978( و426   )1978(  425 القرارين  يف  احملدد  النحو 

القرارات األخرى ذات الصلة؛
يطلب إىل األمني العام أن يواصل التشاور مع حكومة لبنان   -  5
وغريها من األطراف املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً عن 

ذلك إىل جملس األمن.
له،  ُأذن  أنه قد  الرئيس  أعلن  القرار 803 )1993(،  اختاذ  وبعد 
يف أعقاب مشاورات ُأجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التايل نيابة عن اجمللس 4 :
الحظ أعضاء جملس األمن بعني التقدير تقرير األمني العام بشأن 

قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان القدم وفقًا للقرار 768 )1992(.
وهم يؤكدون جمدداً التزامهم بكامل سيادة لبنان واستقالله وسالمته 
ويؤكدون،  دوليًا.  هبا  املعرتف  داخل حدوده  الوطنية  ووحدته  اإلقليمية 
أو  بالقوة  التهديد  عن  الدول  متتنع مجيع  أن  وجوب  السياق،  هذا  يف 
استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألّي دولة أو 

بأّي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد األمم املتحدة.
وإذ ميدد جملس األمن والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان لفرتة 
مؤقتة أخرى على أساس القرار 425 )1978(، يؤكد أعضاء اجمللس 
مرة أخرى احلاجة امللحة إىل تنفيذ ذلك القرار جبميع جوانبه، ويكررون 
اإلعراب عن تأييدهم التام التفاق الطائف وللجهود املتواصلة اليت تبذهلا 
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احلكومة اللبنانية لتعزيز السلم والوحدة الوطنية واألمن يف البلد، يف الوقت 
الذي تنفذ فيه بنجاح عملية إعادة التعمري. ويثين أعضاء اجمللس على 
بسط سلطتها يف جنوب  إىل  الرامية  املوفقة  اللبنانية جلهودها  احلكومة 

البلد بالتنسيق التام مع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.
العنف يف  أعمال  استمرار  إزاء  قلقهم  عن  اجمللس  أعضاء  ويعرب 
األرواح، وحيثون مجيع  يقع من خسائر يف  ملا  ويأسفون  لبنان،  جنوب 

األطراف على ممارسة ضبط النفس.
ويغتنم أعضاء اجمللس هذه الفرصة لإلعراب عن تقديرهم ملا يبذله 
األمني العام وموظفوه من جهود متواصلة يف هذا الصدد، ويثنون على 
القوات التابعة لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وعلى البلدان املسامهة 
السلم  بقضية  واللتزامهما  تضحيات  من  منهما  تقدمه كل  ملا  بقوات 

واألمن الدوليني وسط ظروف صعبة.

المقرر المؤرخ 26 أيار/مايو 1993 )الجلسة 3220(: 
القرار ٨30 )1993( وبيان من الرئيس

يف 21 أيار/مايو 1993، وعماًل بالقرار 790 )1992(، قدم األمني 
االشتباك  فض  ملراقبة  املتحدة  األمم  قوة  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام 
أيار/مايو   21 إىل   1992 الثاين/نوفمرب  تشرين   20 من  الفرتة   عن 
1993 5 . وقال األمني العام يف التقرير إن القوة واصلت أداء مهامها 
أداء فعااًل، بالتعاون مع السلطات اإلسرائيلية والسورية. بيد أنه بالرغم 
من اهلدوء يف القطاع اإلسرائيلي - السوري، ال تزال احلالة يف الشرق 
األوسط ككل تنطوي على خطر، وُيرجح بقاؤها كذلك، ما مل يتسن 
التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع جوانب مشكلة الشرق األوسط 
السائدة، أن استمرار  الظروف  يتم ذلك. وهو يرى، يف ظل  وإىل أن 
أمر  املنطقة  هذه  يف  االشتباك  فض  ملراقبة  املتحدة  األمم  قوة  وجود 
ضروري، ويوصي بأن ميدد اجمللس والية القوة لفرتة ستة أشهر أخرى، 
حىت 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1993، وهو ما وافقت عليه حكومتا 

اجلمهورية العربية السورية وإسرائيل.
أدرج   ،1993 أيار/مايو   26 يف  املعقودة   ،3220 اجللسة  ويف 
)االحتاد  الرئيس  ووجه  أعماله.  جدول  يف  العام  األمني  تقرير  اجمللس 
ُأعد يف سياق  قرار كان قد  انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع  الروسي( 

مشاورات اجمللس 6 .
وبعد ذلك، ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 830 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،
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وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 21 أيار/مايو 1993 عن قوة 
األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك،

يقرر:
أن يطلب إىل األطراف املعنية القيام فوراً بتنفيذ قراره 338  )أ( 

)1973( املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 1973؛
أن جيدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك لفرتة  )ب( 

أخرى مدهتا ستة أشهر، أّي حىت 20 تشرين الثاين/نوفمرب 1993؛
أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم يف هناية هذه الفرتة تقريراً  )ج( 
عن التطورات يف احلالة والتدابري املتخذة لتنفيذ القرار 338 )1973(.

وبعد اختاذ القرار 830 )1993(، أعلن الرئيس أنه قد ُأذن له بأن 
يديل بالبيان التكميلي التايل نيابة عن اجمللس 7 :

العام عن  األمني  تقرير  من  الفقرة 21  ورد يف  معروف،  كما هو 
اهلدوء احلايل  ‘بالرغم من  أنه:  املتحدة ملراقبة فض االشتباك  قوة األمم 
األوسط ككل  الشرق  يف  احلالة  تزال  ال  سوريا،   - إسرائيل  قطاع  يف 
تنطوي على خطر، وُيرجح بقاؤها كذلك ما مل يتسن التوصل إىل تسوية 
شاملة تغطي مجيع جوانب مشكلة الشرق األوسط، وإىل أن يتم ذلك’. 

ويعكس بيان األمني العام رأي جملس األمن.

المقرران المؤرخان 2٨ تموز/يوليه 1993 )الجلسة 
325٨(: القرار ٨52 )1993( وبيان من الرئيس

العام  األمني  لبنان  أبلغ ممثل   ، 8 برسالة مؤرخة 14 متوز/يوليه 1993 
بطلب حكومة بلده متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان لفرتة 
ستة أشهر أخرى. وقال املمثل إنه منذ التجديد األخري للقوة، حدثت 
تطورات إجيابية رئيسية عملت على تعجيل إقامة سلم واستقرار وأمن على 
الصعيد الوطين، من بينها حتسني مستوى قوات اجليش اللبناين وقوات 
األمن الداخلي املوزعة يف مجيع أرجاء البلد، باستثناء املنطقة اليت حتتلها 
القانون والنظام بصورة صارمة، وصريورة السفر خالل  إسرائيل، وإنفاذ 
توطني  احلكومة جهوداً كبرية إلعادة  وبذلت  مقيد،  وغري  مأمونًا  البلد 
املتحدة  األمم  قوة  قيادة  أيضًا  وتواصل  املشردين.  املدنيني  من  اآلالف 
انسجام كامل هبدف وزع  التنسيق يف  اللبناين  لبنان واجليش  املؤقتة يف 
اجليش اللبناين يف مجيع أحناء جنوب البلد حىت احلدود املعرتف هبا دوليًا. 
وبالرغم من اشرتاك لبنان وإسرائيل يف مفاوضات السلم الثنائية اجلارية، 
النظر عن اإلجنازات  للجنوب بغض  ما زالت إسرائيل تواصل احتالهلا 
اهلامة اليت حققها لبنان لتدعيم الوحدة الوطنية والسلطة املركزية. وكرر 
اإلعراب عن موقف احلكومة اللبنانية، مضيفًا أن شعب لبنان سيمارس 
حقه القانوين يف املقاومة بصورة فردية ومجاعية ضد االحتالل، وفق ما 

.S/25849  7

.S/26083  8

أجازه امليثاق إىل أن تسحب إسرائيل قواهتا من مجيع األراضي اللبنانية، 
كما هو منصوص عليه يف القرار 425 )1978(. وما زال يتعني على 
قراراته  يثبت أن  أن  الدائمني،  اجمللس، وبصفه خاصة أعضائه اخلمسة 

حُترتم وُتنفذ.
قدم  بالقرار 803 )1993(،  ويف 20 متوز/يوليه 1993، وعماًل 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان يغطي 
الفرتة من 23 كانون الثاين/يناير 1993 إىل 20 متوز/يوليه 1993 9 . 
بتزايد  اتسمت  لبنان  جنوب  احلالة يف  إن  التقرير  يف  العام  األمني  وقال 
األعمال القتالية، رغم أهنا مل تتغري بشكل عام. وعند قيام القوة مبهامها، 
أعاقها بشدة مرة أخرى إطالق النار على مواقعها وأفرادها، من جانب 
العناصر املسلحة وجيش الدفاع اإلسرائيلي وقوات األمر الواقع على حّد 
سواء. وأكد األمني العام مرة أخرى أن احرتام مجيع األطراف ملركز القوة 
الدويل غري املتحيز هو أمر ضروري الضطالعها مبهامها على حنو فعال. 
بيد أنه قال إن احلالة يف األجزاء األخرى من لبنان حتسنت، وإن تسليم 
جزء من منطقة عمليات القوة إىل اجليش اللبناين يعد خطوة صغرية أخرى 
إىل األمام. ومن جهة أخرى، فإن األعمال احلربية يف منطقة عمليات القوة 
وإىل الشمال منها تربز استمرار احتالل إسرائيل ألجزاء من جنوب لبنان، 
إسرائيل.  انسحاب  إىل  الداعية  املتكررة  اجمللس  نداءات  من  الرغم  على 
ونتيجة لذلك، يستمر منع القوة من تنفيذ واليتها. وما زال موقف إسرائيل 
العام إزاء احلالة يف جنوب لبنان ووالية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 
هو نفس املوقف املذكور يف التقارير السابقة. وتفخر حكومة لبنان من 
القانون والنظام، وإعادة توطني  استعادة  تقدم يف  جانبها مبا أحرزته من 
املشردين، واملضي قدمًا يف إعمار البلد. وهي ترى أنه ليس هناك أّي مربر 
الستمرار إسرائيل يف احتالل أراض لبنانية، وهو ما يعتربه السبب األصلي 
الستمرار األعمال احلربية يف اجلزء اجلنويب من البلد. وأكد األمني العام 
جمدداً أنه بالرغم من أن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان مل تستطع إحراز 
تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ واليتها، فإن إسهامها يف حتقيق االستقرار، 
واحلماية اليت تستطيع منحها لسكان املنطقة، ما زاال مهمني، قائاًل إنه 
لذلك يوصي بأن يقبل اجمللس طلب حكومة لبنان وميدد والية القوة ملدة 

ستة أشهر أخرى، أّي لغاية 31 كانون الثاين/يناير 1994.
أدرج   ،1993 متوز/يوليه   28 يف  املعقودة   ،3258 اجللسة  ويف 
)اململكة  الرئيس  ووجه  أعماله.  جدول  يف  العام  األمني  تقرير  اجمللس 
املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة ممثل لبنان وإىل مشروع قرار كان 

قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 10 .
وبعد ذلك، ُطرح مشروع القرار للتصويت، واعُتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 852 )1993(، ويف ما يلي نصه:
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إن جملس األمن،
إن يشري إىل قراريه 425 )1978( و426 )1978( املؤرخني 19 
آذار/مارس 1978، وقراراته 501 )1982( املؤرخ 25 شباط/فرباير 
و509   ،1982 حزيران/يونيه   5 املؤرخ   )1982( و508   ،1978
)1982( املؤرخ 6 حزيران/يونيه 1982، و520 )1982( املؤرخ 17 

أيلول/سبتمرب 1982، وإىل مجيع قراراته بشأن احلالة يف لبنان،
وقد درس تقرير األمني العام املؤرخ 20 متوز/يوليه 1993 عن قوة 
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، وإذ حييط علمًا باملالحظات الواردة فيه،

وإذ حييط علمًا بالرسالة املؤرخة 14 متوز/يوليه 1993 املوجهة إىل 
األمني العام من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة،

واستجابة منه لطلب حكومة لبنان،
يقرر متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   -  1
الثاين/يناير  أّي حىت 31 كانون  أشهر،  ستة  مدهتا  أخرى  مؤقتة  لفرتة 

1994؛
يكرر تأكيد تأييده القوي لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته   -  2

واستقالله داخل حدوده املعرتف هبا دوليًا؛
العامة  التوجيهية  واملبادئ  االختصاصات  جديد  من  يؤكد   -  3
آذار/مارس   19 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  الوارد  النحو  على  للقوة 
إىل  ويطلب   ،)1978(  426 القرار  يف  عليه  ووفق  الذي   ،1978
مجيع األطراف املعنية أن تتعاون تعاونًا تامًا مع القوة حىت تنفذ واليتها 

بالكامل؛
يكرر التأكيد على أنه ينبغي أن تنفذ القوة واليتها بالكامل   -  4
على النحو احملدد يف القرارين 425 )1978( و426 )1978( ومجيع 

القرارات األخرى ذات الصلة؛
يطلب إىل األمني العام أن يواصل التشاور مع حكومة لبنان   -  5
وغريها من األطراف املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً عن 

ذلك إىل جملس األمن.
له،  ُأذن  أنه قد  الرئيس  أعلن  القرار 852 )1993(،  اختاذ  وبعد 
يف أعقاب مشاورات ُأجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التايل نيابة عن اجمللس 11 .
نوه أعضاء جملس األمن مع التقدير بتقرير األمني العام عن قوة األمم 
املتحدة املؤقتة يف لبنان املقدم وفقًا للقرار 803 )1993( املؤرخ 28 

كانون الثاين/يناير 1993.
واستقالله  الكاملة  لبنان  بسيادة  التزامهم  يؤكدون من جديد  وهم 
وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية داخل حدوده املعرتف هبا دوليًا. ويف 
هذا السياق، يؤكدون وجوب أن متتنع أّية دولة عن التهديد باستعمال 
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القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألّية 
دولة، أو بأّي أسلوب آخر ال يتفق مع مقاصد األمم املتحدة.

لبنان  يف  املؤقتة  املتحدة  األمم  قوة  والية  ميدد  اجمللس  أن  وحيث 
لفرتة مؤقتة أخرى على أساس القرار 425 )1978( املؤرخ 19 آذار/

مارس 1978، فإن أعضاء اجمللس يؤكدون مرة أخرى احلاجة املاسة إىل 
تنفيذ ذلك القرار من مجيع نواحيه. وهم يكررون تأييدهم التام التفاقات 
اللبنانية من أجل تعزيز  الطائف وللجهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة 
بنجاح  فيه  تضطلع  البلد، يف وقت  واألمن يف  الوطنية  والوحدة  السلم 
بعملية التعمري. وأعضاء اجمللس يثنون على احلكومة اللبنانية ملا تبذله من 
جهود ناجحة يف بسط سلطتها يف جنوب البلد بالتنسيق الكامل مع قوة 

األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.
املستمر يف جنوب  العنف  إزاء  قلقهم  عن  اجمللس  أعضاء  ويعرب 
لبنان، ويأسفون للخسارة يف أرواح املدنيني، وحيثون مجيع األطراف على 

ممارسة ضبط النفس.
ويغتنم أعضاء اجمللس هذه الفرصة لإلعراب عن تقديرهم للجهود 
املستمرة اليت يبذهلا األمني العام وموظفوه يف هذا الشأن، ويثنون على 
البلدان املسامهة بقوات  جنود قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وعلى 
واألمن  السلم  بقضية  التزام  من  يبدونه  وما  تضحيات  من  يقدمونه  ملا 

الدوليني يف ظروف صعبة.

المقرران المؤرخان 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 
)الجلسة 3320(: القرار ٨٨٧ )1993( وبيان من 

الرئيس
يف 22 تشرين الثاين/نوفمرب 1993، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك عن الفرتة من 22 أيار/مايو 
إىل 22 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 12 . وقال األمني العام يف التقرير إن 
القوة واصلت أداء مهامها أداء فعااًل، بالتعاون مع الطرفني. ولكن بالرغم 
من اهلدوء يف قطاع إسرائيل - سوريا ال تزال احلالة تنطوي على خطر 
وُيرجح بقاؤها كذلك، ما مل يتسن التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع 
الظروف  يتم ذلك. ويف ظل  الشرق األوسط وإىل أن  جوانب مشكلة 
السائدة، يرى األمني العام أن استمرار وجود قوة مراقبة فض االشتباك يف 
املنطقة أمر ضروري، ويوصي بأن ميدد جملس األمن والية القوة لفرتة ستة 
أشهر أخرى، حىت 31 أيار/مايو 1994، وهو ما وافقت عليه حكومتا 

اجلمهورية العربية والسورية وإسرائيل.
ويف اجللسة 3320، املعقودة يف 29 تشرين الثاين/نوفمرب 1993، 
أدرج اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. ووجه الرئيس )الرأس 
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األخضر( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد أعد يف سياق 
مشاورات اجمللس السابقة 13 .

وبعد ذلكُ طرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باالجتماع بوصفه 
القرار 887 )1993(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
الثاين/نوفمرب  تشرين   22 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 

1993 عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.
يقرر:

أن يطلب إىل األطراف املعنية القيام فوراً بتنفيذ قراره 338  )أ( 
)1973( املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 1973؛

أن جيدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك لفرتة  )ب( 
أخرى مدهتا ستة أشهر، أّي حىت 31 أيار/مايو 1994؛

أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف هناية هذه الفرتة،  )ج( 
 338 القرار  لتنفيذ  املتخذة  والتدابري  احلالة  يف  التطورات  عن  تقريراً 

)1973(؛
له،  أذن  أنه قد  الرئيس  أعلن  القرار 887 )1993(،  اختاذ  وبعد 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التكميلي التايل نيابة عن اجمللس 14 :
العام عن  األمني  تقرير  من  الفقرة 19  ورد يف  معروف،  كما هو 
اهلدوء احلايل  ‘بالرغم من  أنه:  املتحدة ملراقبة فض االشتباك  قوة األمم 
يف قطاع إسرائيل - سوريا، ال تزال احلالة تنطوي على خطر، ويرجح 
بقاؤها كذلك ما مل يتسن التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع جوانب 
مشكلة الشرق األوسط، وإىل أن يتم ذلك’. ويعكس بيان األمني العام 

هذا رأي جملس األمن.

المقرران المؤرخان 2٨ كانون الثاني/يناير 1994، 
)الجلسة 3331(: القرار ٨95 )1994( وبيان من 

الرئيس
برسالة مؤرخة 13 كانون الثاين/يناير 1994 15 ، أبلغ ممثل لبنان األمني 
العام بطلب حكومة بلده إىل اجمللس متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة 
للقوة  التجديد األخري  إنه منذ  لبنان ملدة ستة أشهر إضافية. وقال  يف 
وتواصل  الوطنية.  املصلحة  تدعيم  مع  لبنان حتسنها  احلالة يف  واصلت 
القوة واجليش اللبناين التنسيق يف انسجام تام إلهناء وزع اجليش اللبناين 
يف مجيع أحناء جنوب البلد حىت احلدود املعرتف هبا دوليًا. وأفاد أيضًا بأنه 
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بالرغم من هذه التطورات فإن االحتالل اإلسرائيلي جلنوب لبنان، بينما 
“يعيث فساداً، يستمر يف إحباط وتعطيل اسرتداد لبنان لكامل قوته، مبا 
يف ذلك عن طريق القصف الشديد جلنوب لبنان، الذي يتسبب أيضًا 
يف إحلاق أضرار وأذى بقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان. وكرر املمثل 
بيانه 16 ، مشدداً  لبنان، كما سبق  اإلعراب جمدداً عن موقف حكومة 
على أن ما يفهمه لبنان بوضوح هو أن عملية السالم يف الشرق األوسط 

ستوفر اإلطار اليت ستنفذ فيه إسرائيل القرار 425 )1978(.
ويف 20 كانون الثاين/يناير 1994، وعماًل بالقرار 852 )1993(، 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان عن 
 . 17 الثاين/يناير 1994  الفرتة من 21 متوز/يوليه 1993 إىل 20 كانون 
وقال األمني العام يف التقرير إن احلالة يف لبنان ظلت مشوبة بالتوتر والتقلب. 
هناية  يف  الذي جرى  العادة  فوق  الشديد  اإلسرائيلي  القصف  وأعقب 
إىل  بعدها  عادت  أن  القتالية  األعمال  لبثت  ما  هدوء  فرتة  متوز/يوليه 
سابق عهدها. بيد أن قصف األهداف املدنية اخنفض بشكل ملحوظ 
بدًءا من شهر آب/أغسطس فصاعداً باملقارنة مع فرتات الوالية السابقة. 
على  النار  إطالق  أخرى  مرة  بشدة  أعاقها  مبهامها،  القوة  قيام  وعند 
مواقعها وأفرادها. وأكد األمني مرة أخرى يف هذا الصدد على أن احرتام 
مجيع األطراف املعنية مركز القوة الدويل وغري املتحيز أمر ضروري ألداء 
مهامها أداًء فّعااًل. وقال كذلك إن لبنان ال يزال يسري يف طريق العودة 
إىل احلياة الطبيعية خارج منطقة عمليات القوة وأن وزع وحدة للجيش 
اللبناين يف تلك املنطقة للمحافظة على القانون والنظام هو خطوة أخرى 
يف طريق استعادة السلطة احلكومية. ومن ناحية أخرى، تواصل إسرائيل 
احتالهلا ألجزاء من جنوب لبنان على الرغم من نداءات جملس األمن 
قوة  وظلت  القتالية  األعمال  واستمرت  انسحاهبا.  إىل  الداعية  املتكررة 
األمم املتحدة غري قادرة على تنفيذ واليتها. وذكر األمني العام كذلك أن 
موقف إسرائيل العام إزاء احلالة يف جنوب لبنان ووالية قوة األمم املتحدة 
املؤقتة يف لبنان هو نفس املوقف املذكور يف التقارير السابقة. وال تزال 
حكومة لبنان، من جانبها، منهمكة متامًا يف عملية إعادة إعمار البلد 
ويف املصاحلة الوطنية. وقد ُوصف موقفها يف الرسالة املؤرخة 13 كانون 
قوة  أن  من  بالرغم  أنه  جمدداً  العام  األمني  وأكد   .1994 الثاين/يناير 
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان مل تتمكن من حتقيق تقدم منظور حنو تنفيذ 
واليتها، فإن إسهامها يف حتقيق االستقرار واحلماية اليت تستطيع منحها 
لسكان املنطقة ما زاال مهمني. لذلك فإنه يوصي اجمللس بقبول طلب 
حكومة لبنان ومتديد والية القوة ملدة ستة أشهر أخرى، أّي لغاية 31 
متوز/يوليه 1994. ورغم أنه ال يقرتح ختفيض قوام القوة يف هذا الوقت، 
فإنه يأمل أن حتقق حمادثات السالم اجلارية، حبلول هناية الشهور الستة 

املقبلة، تقدمًا كافيًا يربر إجراء ختفيض إضايف يف قوام القوة.

.S/26083و S/25125 انظر  16
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الثاين/يناير 1994،  ويف اجللسة 3331، املعقودة يف 28 كانون 
الرئيس  العام يف جدول أعماله. ووجه  أدرج جملس األمن تقرير األمني 
وإىل  لبنان  ممثل  رسالة  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  التشيكية(  )اجلمهورية 

مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس 18 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 895 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراريه 425 )1978( و426 )1978( املؤرخني 19 
آذار/مارس 1978. وقراراته 501 )1982( املؤرخ 25 شباط/فرباير 
و520   .1982 حزيران/يونيه   5 املؤرخ   )1982( و509   .1982
بشأن  قراراته  وإىل مجيع  أيلول/سبتمرب 1982.   17 املؤرخ   )1982(

احلالة يف لبنان،
وقد درس تقرير األمني العام املؤرخ 20 كانون الثاين/يناير 1994 
باملالحظات  علمًا  حييط  وإذ  لبنان.  يف  املؤقتة  املتحدة  األمم  قوة  عن 

الواردة فيه،
 1994 الثاين/يناير  13 كانون  املؤرخة  بالرسالة  علمًا  حييط  وإذ 

واملوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة،
واستجابة منه لطلب حكومة لبنان،

يقرر متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   -  1
لفرتة أخرى مدهتا ستة أشهر، أّي حىت 31 متوز/يوليه 1994؛

اإلقليمية  لبنان  لسالمة  القوي  تأييده  عن  اإلعراب  يكرر   -  2
وسيادته واستقالله داخل حدوده املعرتف هبا دوليًا؛

العامة  التوجيهية  واملبادئ  االختصاصات  جديد  من  يؤكد   -  3
آذار/مارس   19 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  الوارد  النحو  على  للقوة 
إىل  ويطلب   ،)1978(  426 القرار  يف  عليه  ووفق  والذي   1978
مجيع األطراف املعنية أن تتعاون تعاونًا تامًا مع القوة حىت تنفذ واليتها 

بالكامل؛
يكرر تأكيد أنه ينبغي أن تنفذ القوة واليتها بالكامل على   -  4
ومجيع   )1978( و426   )1978(  425 القرارين  يف  احملدد  النحو 

القرارات األخرى ذات الصلة؛
يطلب إىل األمني العام أن يواصل التشاور مع حكومة لبنان   -  5
وغريها من األطراف املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً عن 

ذلك إىل جملس األمن.

.S/1994/92  18

وبعد اختاذ القرار 895 )1994(، أعلن الرئيس أنه قد ُأذن له، يف 
أعقاب مشاورات أجريت فيا بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 19 :
أحاط أعضاء جملس األمن علمًا مع التقدير بتقرير األمني العام عن 
للقرار 852 )1993(  وفقًا  املقدم  لبنان  املؤقتة يف  املتحدة  األمم  قوة 

املؤرخ 28 متوز/يوليه 1993.
للبنان  الكاملة  بالسيادة  التزامهم  اجمللس من جديد  أعضاء  ويؤكد 
املعرتف  حدوده  داخل  الوطنية  ووحدته  اإلقليمية  وسالمته  وباستقالله 
دولة  أّية  متتنع  أن  وجوب  على  يؤكدون  السياق،  هذا  ويف  دوليًا.  هبا 
أو  اإلقليمية  السالمة  ضد  استعماهلا  أو  القوة  باستعمال  التهديد  عن 
االستقالل السياسي ألّية دولة، أو بأّي أسلوب آخر ال يتفق مع مقاصد 

األمم املتحدة.
لفرتة  لبنان  يف  املؤقتة  املتحدة  األمم  قوة  والية  اجمللس  ميدد  وإذ 
مؤقتة أخرى على أساس القرار 425 )1978( املؤرخ 19 آذار/مارس 
1978، يؤكد أعضاء اجمللس مرة أخرى احلاجة املاسة إىل تنفيذ ذلك 
القرار جبميع جوانبه. ويكررون اإلعراب عن تأييدهم التام التفاق الطائف 
املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 1989 وللجهود املتواصلة اليت تبذهلا 
احلكومة اللبنانية من أجل تعزيز السلم والوحدة الوطنية واألمن يف البلد، 
يف الوقت الذي تضطلع فيه بنجاح بعملية التعمري. ويثين أعضاء اجمللس 
على احلكومة اللبنانية جلهودها املوفقة يف بسط سلطتها يف جنوب البلد 

بالتنسيق التام مع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.
العنف يف جنوب  استمرار  إزاء  قلقهم  اجمللس عن  أعضاء  ويعرب 
لبنان، ويأسفون للخسائر يف أرواح املدنيني، وحيثون مجيع األطراف على 

ممارسة ضبط النفس.
ويغتنم أعضاء اجمللس هذه الفرصة لإلعراب عن تقديرهم للجهود 
املتواصلة اليت يبذهلا األمني العام وموظفوه يف هذا الشأن، ويثنون على 
القوات التابعة لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وعلى البلدان املسامهة 
بقوات فيها ملا تقدمه من تضحيات وما تبديه من التزام بقضية السلم 

واألمن الدوليني يف ظل ظروف صعبة.

المقرران المؤرخان 26 أيار/مايو 1994 )الجلسة 
33٨2(: القرار 921 )1994( وبيان من الرئيس

يف 22 أيار/مايو 1994، وعماًل بالقرار 887 )1993(، قدم األمني 
االشتباك  فض  ملراقبة  املتحدة  األمم  قوة  عن  تقريراً  اجمللس  إىل   العام 
أيار/مايو   22 إىل   1993 الثاين/نوفمرب  تشرين   23 من  الفرتة  عن 
القوة واصلت أداء  العام، يف مجلة أمور، إن  1994 20 . وقال األمني 
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 مهامها أداًء فعااًل، بالتعاون من قبل الطرفني. وبالرغم من اهلدوء يف قطاع 
إسرائيل - سوريا، ال تزال احلالة يف الشرق األوسط تنطوي على خطر 
تغطي  شاملة  تسوية  إىل  التوصل  يتسن  مل  ما  بقاؤها كذلك،  ويرجح 
مجيع جوانب مشكلة الشرق األوسط، وإىل أن يتم ذلك. ويف الظروف 
السائدة يرى األمني العام أن استمرار وجود قوة األمم املتحدة ملراقبة فض 
بأن ميدد جملس األمن والية  أمر ضروري ويوصي  املنطقة  االشتباك يف 
القوة لفرتة ستة أشهر أخرى حىت 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1994، وهو 

ما وافقت عليه حكومتا اجلمهورية العربية السورية وإسرائيل.
أدرج   ،1994 أيار/مايو   26 يف  املعقودة   ،3382 اجللسة  ويف 
)نيجرييا(  الرئيس  ووجه  أعماله.  جدول  يف  العام  األمني  تقرير  اجمللس 
انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 21 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 921 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 22 أيار/مايو 1994 عن قوة 
األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.

يقرر:
أن يطلب إىل األطراف املعنية القيام فوراً بتنفيذ قراره 338  )أ( 

)1973( املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 1973؛
أن جيدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك لفرتة  )ب( 

أخرى مدهتا ستة أشهر، أّي حىت 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1994؛
أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف هناية هذه الفرتة،  )ج( 
تقريراً عن التطورات يف احلالة والتدابري املتخذة لتنفيذ قرار جملس األمن 

.)1973( 338
له،  ُأذن  أنه قد  الرئيس  أعلن  القرار 921 )1994(،  اختاذ  وبعد 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التكميلي التايل نيابة عن اجمللس 22 :
كما هو معروف، ورد يف الفقرة 20 من تقرير األمني العام عن قوة 
احلايل يف  اهلدوء  من  ‘بالرغم  أنه:  االشتباك  ملراقبة فض  املتحدة  األمم 
قطاع إسرائيل - سوريا، ال تزال احلالة يف الشرق األوسط تنطوي على 
خطر، ويرجح بقاؤها كذلك ما مل يتسن التوصل إىل تسوية شاملة تغطي 
وكلمات  ذلك’.  يتم  أن  وإىل  األوسط،  الشرق  مشكلة  جوانب  مجيع 

األمني العام هذه تعرب عن رأي جملس األمن.

.S/1994/620  21
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المقرران المؤرخان 2٨ تموز/يوليه 1994 )الجلسة 
3409(: القرار 93٨ )1994( وبيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 13 متوز/يوليه 1993 23 ، أبلغ ممثل لبنان األمني العام 
بطلب حكومة بلده إىل اجمللس متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف 
لبنان لفرتة مؤقتة أخرى مدهتا ستة أشهر. وقال إنه منذ آخر متديد لوالية 
قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، طرأت تطورات اجيابية رئيسية أدت 
إىل التعجيل باإلعمار الوطين وعملية اإلنعاش. وواصلت قيادة قوة األمم 
املتحدة املؤقتة يف لبنان والسلطات اللبنانية التنسيق الكامل بينهما لتحقيق 
اهلدف املتمثل يف وزع اجليش اللبناين يف مجيع أحناء جنوب البلد، حىت 
حدوده املعرتف هبا دوليًا. وعلى أنه بالرغم من هذه التطورات اإلجيابية، 
ال يزال احتالل إسرائيل للجنوب واستمرار اعتداءاهتا على لبنان ومواطنيه 
يشكالن العقبة الرئيسية اليت تعرتض سبيل حتقيق االنتعاش الوطين. وكرر 
اإلعراب جمدداً عن موقف حكومة لبنان، كما سبق بيانه 24 ، مؤكداً أن 
تنفيذ القرار 425 )1978( هو السبيل الوحيد لوقف العنف يف جنوب 
لبنان. وحتقيقًا لذلك، ميكن للمجلس القيام بدور إجيايب لتأمني السلم يف 
املنطقة عن طريق إثبات حرمة قراراته اليت ال تنتهك، واختاذ تدابري واجبة 

منذ أمد بعيد، لتنفيذ القرار 425 )1978(.
ويف 20 متوز/يوليه 1994، وعماًل بالقرار 895 )1994(، قدم 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان عن 
الفرتة من 21 كانون الثاين/يناير إىل 20 متوز/يوليه 1994 25 . وقال 
األمني العام يف التقرير إن احلالة يف جنوب لبنان ظلت مشوبة بالتوتر 
والتقلب. واستمرت اهلجمات اليت تشنها عناصر مسلحة ضد القوات 
العسكرية اإلسرائيلية والقوات املرتبطة هبا على األراضي اللبنانية. ووقعت 
أيضًا أحداث قليلة أطلقت فيها صواريخ على مشايل إسرائيل. وقد ردت 
قوات الدفاع اإلسرائيلية وقوات األمر الواقع، من جانبها، على اهلجمات 
بقصف مدفعي شديد، ويف عدد من احلاالت أسفر ذلك عن حدوث 
خسائر بني السكان املدنيني. ويف األسابيع األخرية، تزايد أخذ القوات 
اإلسرائيلية لزمام املبادرة يف القتال، مبا يف ذلك شن غارات جوية على 
أهداف يف عمق اإلقليم اللبناين. ويف مناسبات قليلة، كانت القوة نفسها 
هدفًا للعنف. ويف هذا الصدد أكد األمني العام مرة أخرى على التزام 
وقال،  املتحيز.  وغري  الدويل  القوة  مركز  باحرتام  املعنية  األطراف  مجيع 
انسحاب  إىل  الداعية  املتكررة  اجمللس  نداءات  إنه رغم  أمور،  يف مجلة 
إسرائيل، ما زالت إسرائيل تواصل احتالهلا ألجزاء من جنوب لبنان وما 
زال موقفها العام إزاء احلالة يف املنطقة ووالية قوة األمم املتحدة املؤقتة 
يف لبنان كما هو معروض يف تقارير سابقة. وتقارن حكومة لبنان، من 

.S/1994/826  23
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من  أخرى  أحناء  يف  واإلصالح  التعمري  يف  احملرز  التقدم  بني  جانبها، 
ميثل  هذا  أن  تعترب  وهي  اجلنوب.  يف  إسرائيل  احتالل  واستمرار  البلد 
العقبة الرئيسية أمام االنتعاش الوطين وتشدد على أن تنفيذ القرار 425 
)1978( هو السبيل الوحيد لوقف العنف يف جنوب لبنان. وقال األمني 
العام أيضًا إن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ال تزال متنع من تنفيذ 
واليتها. إاّل أن ما تسهم به القوة يف االستقرار وما ميكنها أن توفره من 
محاية للسكان يف املنطقة اليت توزع فيها، يف احلدود اليت تفرضها الظروف 
اجمللس  يوصي  فهو  ذلك  على  وبناًء  باألمهية،  يتسمان  زاال  ما  عليها، 
بقبول طلب حكومة لبنان ومتديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 
لفرتة ستة أشهر أخرى، أّي حىت 31 كانون الثاين/يناير 1995. وبالرغم 
من أنه مل يتم إحراز أّي تقدم منظور يف حمادثات السلم اجلارية، جيد 
األمني العام نفسه مضطراً إىل النظر جبدية يف إمكانية إجراء ختفيض آخر 

يف قوام القوة ألسباب مالية.
أدرج   ،1994 متوز/يوليه   28 يف  املعقودة   ،3409 اجللسة  ويف 
اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. ووجه الرئيس )باكستان( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة ممثل لبنان وإىل مشروع قرار كان قد ُأعد 

يف سياق مشاورات اجمللس السابق 26 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد بأغلبية 14 صوتًا 

مؤيداً 27 ، بوصفه القرار 938 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراريه 425 )1978( و426 )1978( املؤرخني 19 
آذار/مارس 1978، وقراراته 501 )1982( املؤرخ 25 شباط/فرباير 
و509   ،1982 حزيران/يونيه   5 املؤرخ   )1982( و508   ،1982
)1982( املؤرخ 6 حزيران/يونيه 1982، و520 )1982( املؤرخ 17 

أيلول/سبتمرب 1982، وإىل مجيع قراراته بشأن احلالة يف لبنان،
وقد درس تقرير األمني العام املؤرخ 20 متوز/يوليه 1994 بشأن قوة 
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، وإذ حييط علمًا باملالحظات الواردة فيه،

واملوجهة  متوز/يوليه 1994  املؤرخة 13  بالرسالة  علمًا  حييط  وإذ 
إىل األمني العام من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للبنان لدى 

األمم املتحدة.
واستجابة منه لطلب حكومة لبنان،

يقرر متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   -  1
الثاين/يناير  أّي حىت 31 كانون  أشهر،  ستة  مدهتا  أخرى  مؤقتة  لفرتة 

1995؛

.S/1994/880  26

مل تكن إحدى الدول األعضاء يف اجمللس، وهي رواندا، ممثلة يف اجللسة.   27

وانظر أيضًا الفصلني األول والرابع.

يكرر تأكيد تأييده القوي لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته   -  2
واستقالله داخل حدوده املعرتف هبا دوليًا؛

العامة  التوجيهية  واملبادئ  االختصاصات  جديد  من  يؤكد   -  3
آذار/مارس   19 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  الوارد  النحو  على  للقوة 
إىل  ويطلب   ،)1978(  426 القرار  يف  عليه  ووفق  والذي   1978
مجيع األطراف املعنية أن تتعاون تعاونًا تامًا مع القوة حىت تنفذ واليتها 

بالكامل؛
يكرر التأكيد على أنه ينبغي أن تنفذ القوة واليتها بالكامل   -  4
على النحو احملدد يف القرارين 425 )1978( و426 )1978( ومجيع 

القرارات األخرى ذات الصلة؛
حكومة  مع  مشاوراته  يواصل  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  5
يقدم  القرار، وأن  بتنفيذ هذا  املعنية مباشرة  لبنان وغريها من األطراف 

تقريراً عن ذلك إىل جملس األمن.
له،  ُأذن  أنه قد  الرئيس  أعلن  القرار 938 )1994(،  اختاذ  وبعد 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التايل نيابة عن اجمللس 28 :
للبنان  الكاملة  بالسيادة  التزامهم  جديد  من  اجمللس  أعضاء  يؤكد 
واستقالله وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية داخل حدوده املعرتف هبا 
دوليا. وهم يؤكدون يف هذا السياق وجوب امتناع أّية دولة عن التهديد 
االستقالل  أو  اإلقليمية  السالمة  ضد  استعماهلا  أو  القوة  باستعمال 
األمم  مقاصد  مع  يتفق  ال  آخر  أسلوب  بأّي  أو  دولة  ألّية  السياسي 

املتحدة.
وإذ ميدد اجمللس والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان لفرتة مؤقتة 
أخرى على أساس القرار 425 )1978(، فإن أعضاء اجمللس يؤكدون 
مرة أخرى احلاجة املاسة إىل تنفيذ ذلك القرار من مجيع جوانبه. ويكررون 
تأييدهم التام التفاق الطائف املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 1989 
السلم  تعزيز  أجل  من  اللبنانية  احلكومة  تبذهلا  اليت  املستمرة  وللجهود 
فيه بنجاح  الذي تضطلع  الوقت  البلد، يف  الوطنية واألمن يف  والوحدة 
بعملية التعمري. ويثين أعضاء اجمللس على احلكومة اللبنانية ملا تبذله من 
جهود موفقة يف بسط سلطتها يف جنوب البلد بالتنسيق الكامل مع قوة 

األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.
العنف يف جنوب  استمرار  إزاء  قلقهم  اجمللس عن  أعضاء  ويعرب 
لبنان، ويأسفون للخسائر يف األرواح بني املدنيني، وحيثون مجيع األطراف 

على ممارسة ضبط النفس.
ويغتنم أعضاء اجمللس هذه الفرصة لإلعراب عن تقديرهم للجهود 
املستمرة اليت يبذهلا األمني العام وموظفوه يف هذا الصدد، ويثنون على 

.S/PRST/1994/37  28
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القوات التابعة لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وعلى البلدان املسامهة 
بقوات ملا تقدمه من تضحيات وما تبديه من التزام بقضية السلم واألمن 

الدوليني يف ظل الظروف صعبة.

المقرران المؤرخان 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
)الجلسة 346٧(: القرار 962 )1994( وبيان من 

الرئيس
بالقرار 921 )1994(،  الثاين/نوفمرب 1994 وعماًل  تشرين  يف 18 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً بشأن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض 
الثاين/نوفمرب  تشرين   18 إىل  أيار/مايو   23 من  الفرتة  عن  االشتباك 
1994 29 . وقال األمني العام يف التقرير إن القوة واصلت أداء مهامها 
يف  احلايل  اهلدوء  من  وبالرغم  الطرفني.  قبل  من  بالتعاون  فعااًل،  أداًء 
قطاع إسرائيل - سوريا، ال تزال احلالة يف الشرق األوسط تنطوي على 
خطر ويرجح بقاؤها كذلك ما مل يتسن التوصل إىل تسوية شاملة تغطي 
مجيع جوانب مشكلة الشرق األوسط وإىل أن يتم ذلك. وهو يرى، يف 
ظل الظروف السائدة، أن استمرار وجود قوة األمم املتحدة ملراقبة فض 
االشتباك يف املنطقة أمر ضروري، وأوصي بأن ميدد اجمللس والية القوة 
لفرتة ستة أشهر أخرى، حىت 31 أيار/مايو 1995. وهو ما وافقت عليه 

حكومتا اجلمهورية العربية السورية وإسرائيل.
ويف اجللسة 3467، املعقودة يف 29 تشرين الثاين/نوفمرب 1994، 
الرئيسة  ووجهت  أعماله.  جدول  يف  العام  األمني  تقرير  اجمللس  أدرج 
)الواليات املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف 

سياق مشاورات اجمللس السابقة 30 .
وبعد ذلك طرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 962 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

الثاين/نوفمرب  تشرين   18 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 
1994 بشأن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك،

يقرر:
أن يطلب إىل األطراف املعنية القيام فوراً بتنفيذ قراره 338  )أ( 

)1973( املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 1973؛
أن جيدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك لفرتة  )ب( 

أخرى مدهتا ستة أشهر، أّي حىت 31 أيار/مايو 1995؛

.S/1994/1311  29
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أن يطلب إىل األمني العام تقدمي تقرير، يف هناية هذه الفرتة،  )ج( 
عن التطورات يف احلالة والتدابري املتخذة لتنفيذ قرار جملس األمن 338 

.)1973(
وبعد اختاذ القرار 962 )1994(، أعلنت الرئيسة أهنا قد ُأذن هلا، 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن تديل بالبيان 

التكميلي التايل نيابة عن اجمللس 31 :
كما هو معروف، ورد يف الفقرة 17 من تقرير األمني العام عن قوة 
احلايل يف  اهلدوء  من  ‘بالرغم  أنه:  االشتباك  ملراقبة فض  املتحدة  األمم 
قطاع إسرائيل - سوريا، ال تزال احلالة يف الشرق األوسط تنطوي على 
خطر، ويرجح بقاؤها كذلك ما مل يتسن التوصل إىل تسوية شاملة تغطي 
وكلمات  ذلك’.  يتم  أن  وإىل  األوسط.  الشرق  مشكلة  جوانب  مجيع 

األمني العام هذه تعرب عن رأي جملس األمن.

 المقرر المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 1995: 
بيان من الرئيس

يف أعقاب مشاورات أجريت يف 24 كانون الثاين/يناير 1995، أدىل 
نيابة عن أعضاء  التايل إىل وسائل اإلعالم  بالبيان  الرئيس )األرجنتني( 

اجمللس 32 .
يدين أعضاء جملس األمن بقوة اهلجوم اإلرهايب الذي وقع يف نورديا، 
الثاين/يناير 1995، الذي استهدف  بإسرائيل، يوم األحد 22 كانون 

بوضوح حماولة تقويض جهود السالم يف الشرق األوسط.
نتيجة  املنية  وافتهم  من  لعائالت  العزاء  اجمللس  أعضاء  ويقدم 

لالنفجارات ويتمنون سرعة الشفاء للجرحى.
ويهيب أعضاء اجمللس جبميع األطراف أن تواصل جهودها الرامية 
إىل تعزيز عملية السالم. ويعتقد أعضاء اجمللس أنه ال ميكن التوصل إىل 

أرضية مشرتكة إاّل عن طريق ممارسة احلوار واالحرتام والتسامح.

المقرر المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1995 )الجلسة 
3495(: القرار 9٧4 )1995( وبيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 16 كانون الثاين/يناير 1995 33 ، أبلغ ممثل لبنان 
األمني العام بطلب حكومة بلده إىل اجمللس متديد والية قوة األمم املتحدة 
املؤقتة يف لبنان لفرتة مؤقتة أخرى مدهتا ستة أشهر. وقال املمثل إن العمل 
والسلطات  القوة  قيادة  وإن  الوطنية  واإلصالح  التعمري  عملية  جاٍر يف 
وزع  هبدف  انسجام كامل  يف  بينهما  فيما  التنسيق  تواصالن  اللبنانية 
اجليش اللبناين يف مجيع أحناء اجلزء اجلنويب من لبنان لغاية حدوده املعرتف 
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هبا دوليًا. ورغم هذه التطورات اإلجيابية، فإن احتالل إسرائيل للجنوب 
“واستمرار عدواهنا على لبنان ومواطنيه” ال يزال يشكل العقبة الرئيسية 
أمام عودة األوضاع إىل طبيعتها على الصعيد الوطين. وكرر اإلعراب عن 
موقف حكومة لبنان 34 ، مؤكداً على االنتهاكات املتكررة لسيادة لبنان 
وسالمته اإلقليمية عن طريق القصف املستمر للقرى والبلدات يف اجلنوب، 
ورفض إسرائيل السماح للجنة الصليب األمحر الدولية بزيارة املئات من 
يف  االعتقال  ومعسكرات  اإلسرائيلية  السجون  يف  احملتجزين  اللبنانيني 

اخليام ومرجعيون انتهاكًا التفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
األمني  إىل  موجهة  الثاين/يناير 1995  مؤرخة 18 كانون  وبرسالة 
العام 35 ، أشار ممثل إسرائيل إىل الرسالة املذكورة أعاله املوجهة من ممثل 
لبنان باعتبارها تكرر االدعاءات الواردة يف رسائل سابقة. ووجه االنتباه 
إىل رسالة مؤرخة 1 آب/أغسطس 1994، موجهة إىل األمني العام 36 ، 
جرى فيها بيان موقف إسرائيل بشأن احلالة يف جنوب لبنان. ويف تلك 
متوز/يوليه   13 املؤرخة  الرسالة  حمتويات  يف  إسرائيل  ممثل  طعن  الرسالة 
املوجهة من ممثل لبنان وذلك بقوله إن اجملتمع الدويل يدرك متامًا أن أفراداً 
مسلحني من حزب اهلل ومنظمات إرهابية أخرى يعملون بدون عقاب 
يف لبنان ويقومون حبرية بتخطيط وتنفيذ اهلجمات وعمليات القصف يف 
مشال إسرائيل ويف لبنان 37 ، وهو ما يؤثر أيضًا على قوة األمم املتحدة 
املؤقتة يف لبنان. وقال أيضًا إن كل ذلك حدث دون أن تبذل حكومة 
لبنان أّي حماولة جدية للعمل بصورة فّعالة ملنع هذه األنشطة. ورأى أنه 
السلمية  بالوسائل  إسرائيل  مع  نزاعه  بتسوية  فعليًا  ملتزمًا  لبنان  إذا كان 
أاّل يقوض  الثنائية يف إطار عملية السالم، فعليه  املفاوضات  عن طريق 
هذه العملية عن طريق إجازته علنًا لإلرهاب املوجه ضد إسرائيل. وتتناىف 
مع  واضحًا  تنافيًا  مماثلة  ومنظمات  اهلل  يتصل حبزب  فيما  لبنان  سياسة 
إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول 
وفقًا مليثاق األمم املتحدة 38 ، الذي مينع الدول من السماح باستخدام 
أراضيها الرتكاب أعمال موجهة ضد دول جماورة. وقال أيضًا إن التدابري 
األمنية اليت اختذهتا إسرائيل يف جنوب لبنان جيب النظر إليها يف ضوء حق 
إسرائيل يف الدفاع عن نفسها. وحيث أن لبنان يشارك بفعالية يف عملية 
للسلم ترمي إىل حتقيق تسوية سلمية لنزاعه مع إسرائيل، فإنه من املمنوع 
عليه أن حياول تدويل ذلك النزاع عن طريق إثارة مسائل يف جملس األمن 
تعاجَلْ بالشكل املالئم يف إطار املفاوضات الثنائية. وجتد إسرائيل تشجيعًا 
املاضية يف  السنة  الذي مت حتقيقه خالل  السلم  التارخيي حنو  التقدم  يف 
كل من املسارين الثنائي واملتعدد األطراف لعملية السالم، وتأمل أن حيرز 
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قرار اجلمعية العامة 2625 )د - 25(، املرفق.  38

تتخذ  أن  لبنان  وتناشد حكومة  لبنان،  مع  مفاوضاهتا  تقدم كذلك يف 
اخلطوات الالزمة لضمان سري املفاوضات لتكلل بالنجاح، أّي بالتوقيع 

على معاهدة سلم رمسية بني إسرائيل ولبنان.
 938 بالقرار  وعماًل   ،1995 الثاين/يناير  كانون   23 ويف 
)1994(، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً بشأن قوة األمم املتحدة 
املؤقتة يف لبنان عن الفرتة من 21 متوز/يوليه 1994 إىل 20 كانون 
الثاين/يناير 1995 39 . وقال األمني العام إنه مل حيدث تغري يذكر يف 
احلالة املتوترة واملتقلبة يف جنوب لبنان، وال تزال مقررات اجمللس الواردة 
تزال  وال  منفذة.  غري  الالحقة  والقرارات   )1978(  425 القرار  يف 
إسرائيل تواصل احتالهلا ألجزاء من جنوب لبنان، حيث ال تزال القوات 
اإلسرائيلية والقوات اإلسرائيلية العاملة يف خدمتها تتعرض هلجمات من 
ِقبل مجاعات مسلحة تعلن عن مقاومتها لالحتالل. وبينما واصلت قوة 
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان بذل قصارى جهدها للحد من اتساع 
نطاق النزاع وحلماية السكان املدنيني من أعمال القتال، فإهنا منعت 
أنه رغم عدم إحراز أّي  من الوفاء بواليتها. وأكد األمني العام جمدداً 
املنطقة  القوة يف استقرار  القوة. فإن مسامهة  تنفيذ والية  تقدم صوب 
واحلماية اليت ميكن أن توفرها للسكان ال تزاالن تتسمان باألمهية. ولذا، 
فهو يوصي اجمللس بقبول طلب حكومة لبنان ومتديد والية قوة األمم 
أّي حىت 31 متوز/ لفرتة ستة أشهر أخرى،  لبنان  املؤقتة يف  املتحدة 

يوليه 1995. ووجه االنتباه أيضًا إىل العجز يف متويل القوة، مشرياً إىل 
أنه قد مت حتديد إمكانيات الرتشيد وحتقيق وفورات يف جماالت الصيانة 
والدعم السوقي، وأنه يعتزم متابعتها وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجمللس.

الثاين/يناير 1995،  ويف اجللسة 3495، املعقودة يف 30 كانون 
الرئيس  ووجه  أعماله.  جدول  يف  العام  األمني  تقرير  اجمللس  أدرج 
)األرجنتني( انتباه أعضاء اجمللس إىل الرسالتني املوجهتني بني ممثلي لبنان 
وإسرائيل. ووجه انتباههم أيضًا إىل مشروع قرار كان قد أعد يف سياق 

مشاورات اجمللس 40 .
وبعد ذلك طرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 974 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراراته 425 )1978( و426 )1978( املؤرخني 19 
آذار/مارس 1978، و501 )1982( املؤرخ 25 شباط/فرباير 1982 
 )1982( و520   1982 حزيران/يونيه   6 املؤرخ   )1982( و508 
املؤرخ 17 أيلول/سبتمرب 1982، وكذلك مجيع قراراته بشأن احلالة يف 

لبنان.

.S/1995/66  39

.S/1995/81  40
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وقد درس تقرير األمني العام املؤرخ 23 كانون الثاين/يناير 1995، 
بشأن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، وإذ حييط علمًا باملالحظات 

املبداة فيه،
 1995 الثاين/يناير  16 كانون  املؤرخة  بالرسالة  علمًا  حييط  وإذ 

واملوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة،
واستجابة منه لطلب حكومة لبنان،

يقرر متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   -  1
لفرتة مؤقتة أخرى مدهتا ستة أشهر، أّي حىت 31 متوز/يوليه 1995؛

للبنان  اإلقليمية  للسالمة  القوي  دعمه  اإلعراب عن  يكرر   -  2
وسيادته واستقالله داخل حدوده املعرتف هبا دوليًا؛

يؤكد مرة أخرى صالحيات القوة ومبادئها التوجيهية العامة،   -  3
بصيغتها الواردة يف تقرير األمني العام املؤرخ 19 آذار/مارس 1978، 
األطراف  القرار 426 )1978(، ويطلب إىل مجيع  واملعتمدة مبوجب 
املعنية التعاون التام مع القوة من أجل تنفيذ واليتها على الوجه الكامل؛

تنفيذاً كاماًل  تنفذ واليتها  أن  ينبغي  القوة  أن  تأكيد  يكرر   -  4
على النحو احملدد يف القرارين 425 )1978( و426 )1978(، ويف 

سائر القرارات األخرى ذات الصلة؛
إمكانيات  استطالع  على  العمل  العام  األمني  اعتزام  يؤيد   -  5

بسط اإلجراءات وحتقيق الوفورات يف جمايل الصيانة والدعم السوقي؛
حكومة  مع  مشاوراته  يواصل  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  6
لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً 

إىل جملس األمن يف هذا الشأن.
له،  ُأذن  أنه قد  الرئيس  أعلن  القرار 974 )1995(،  اختاذ  وبعد 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التايل نيابة عن اجمللس 41 :
أحاط جملس األمن علمًا، مع التقدير، بتقرير األمني العام املؤرخ 23 
كانون الثاين/يناير 1995 بشأن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان املقدم 

عماًل بالقرار 938 )1994( املؤرخ 28 متوز/يوليه 1994.
واستقالله  لبنان  سيادة  بكامل  التزامه  جديد  من  اجمللس  ويؤكد 
دوليًا.  هبا  املعرتف  حدوده  داخل  الوطنية  ووحدته  اإلقليمية  وسالمته 
ويؤكد اجمللس، يف هذا السياق، على وجوب امتناع أّي دولة عن التهديد 
االستقالل  أو  اإلقليمية  السالمة  ضد  استعماهلا  أو  القوة  باستعمال 
األمم  أغراض  يتفق مع  بأّي أسلوب آخر ال  أو  السياسي ألّي دولة، 

املتحدة.

.S/PRST/1995/4  41

القرار  أساس  أخرى على  مؤقتة  لفرتة  القوة  اجمللس والية  وإذ ميدد 
ذلك  تنفيذ  إىل  املاسة  احلاجة  أخرى  مرة  يؤكد  فإنه   ،)1978( 425
القرار من مجيع جوانبه. ويكرر تأييده الكامل التفاق الطائف املؤرخ 22 
احلكومة  تبذهلا  اليت  املتواصلة  وللجهود   ،1989 األول/أكتوبر  تشرين 
مع  البلد،  يف  واألمن  الوطنية  والوحدة  السلم  أركان  لتوطيد  اللبنانية 
االضطالع بنجاح، يف الوقت نفسه، بعملية التعمري. ويثين اجمللس على 
تبذله من جهود ناجحة لنشر سلطتها يف جنوب  اللبنانية ملا  احلكومة 

البلد بالتنسيق الكامل مع القوة.
لبنان،  جنوب  يف  العنف  استمرار  إزاء  قلقه  عن  اجمللس  ويعرب 
ويأسف للخسائر يف األرواح بني املدنيني، وحيث مجيع األطراف على 

ممارسة ضبط النفس.
ويغتنم اجمللس هذه الفرصة لإلعراب عن تقديره للجهود املتواصلة 
اليت يبذهلا األمني العام وموظفوه يف هذا الصدد، ويثين على أفراد القوة 
وعلى البلدان املسامهة بقوات ملا قدموه من تضحيات واللتزامهم بقضية 

السلم واألمن الدوليني يف ظل ظروف صعبة.

المقرران المؤرخان 30 أيار/مايو 1995 )الجلسة 
3541(: القرار 996 )1995( وبيان من الرئيس

يف 17 أيار/مايو 1995، وعماًل بالقرار 962 )1994(، قدم األمني 
االشتباك  فض  ملراقبة  املتحدة  األمم  قوة  بشأن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام 
أيار/مايو   22 إىل   1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   22 من  الفرتة   عن 
1995 42 . وقال األمني العام يف التقرير إن القوة واصلت أداء مهامها 
أداًء فعااًل، بالتعاون من قبل الطرفني. وبالرغم من اهلدوء احلايل يف قطاع 
إسرائيل - سوريا، ال تزال احلالة يف الشرق األوسط تنطوي على خطر 
ويرجح بقاؤها كذلك ما مل يتسن التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع 
يف  يرى،  وهو  ذلك.  يتم  أن  وإىل  األوسط،  الشرق  مشكلة  جوانب 
ظل الظروف السائدة، أن استمرار وجود قوة األمم املتحدة ملراقبة فض 
االشتباك يف املنطقة أمر ضروري، ويوصي بأن ميدد جملس األمن والية 
الثاين/نوفمرب 1995،  القوة لفرتة ستة أشهر أخرى، حىت 30 تشرين 

وهو ما وافقت عليه حكومتا اجلمهورية العربية السورية وإسرائيل.
أدرج   ،1995 أيار/مايو   30 يف  املعقودة   ،3541 اجللسة  ويف 
اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. ووجه الرئيس )فرنسا( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات اجمللس 

السابقة 43 .

.S/1995/398  42

.S/1995/430  43
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وبعد ذلك طرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه 
القرار 996 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 17 أيار/مايو 1995 بشأن 

قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك،
يقرر:

 338 قراره  فوراً  تنفذ  أن  املعنية  األطراف  إىل  يطلب  أن  )أ( 
)1973( املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 1973؛

أن جيدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك لفرتة  )ب( 
ستة أشهر أخرى، أّي حىت 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1995؛

أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف هناية هذه الفرتة،  )ج( 
تقريراً عن تطور احلالة والتدابري املتخذة لتنفيذ قرار جملس األمن 338 

.)1973(
له،  ُأذن  أنه قد  الرئيس  أعلن  القرار 996 )1995(،  اختاذ  وبعد 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التكميلي التايل نيابة عن اجمللس 44 :
أيار/مايو   17 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  فإن  معروف،  هو  كما 
1995 بشأن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، يذكر يف الفقرة 
18 منه أنه: ‘بالرغم من اهلدوء احلايل يف قطاع إسرائيل - سوريا، ال 
تزال احلالة يف الشرق األوسط تنطوي على خطر، ويرجح بقاؤها كذلك 
ما مل يتسن التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع جوانب مشكلة الشرق 
األوسط، وإىل أن يتم ذلك’. وبيان األمني العام هذا ميثل رأي جملس 

األمن.

المقرران المؤرخان 2٨ تموز/يوليه 1995 )الجلسة 
355٨(: القرار 1006 )1995( وبيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 10 متوز/يوليه 1995 45 ، أبلغ ممثل لبنان األمني العام 
املؤقتة  املتحدة  األمم  قوة  والية  متديد  اجمللس  إىل  بلده  بطلب حكومة 
مجلة  يف  املمثل،  وقال  أشهر.  ستة  مدهتا  أخرى  مؤقتة  لفرتة  لبنان  يف 
لبنان متضي قدمًا، وإن  الوطنية يف  التعمري واإلصالح  أمور، إن عملية 
قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان والسلطات اللبنانية تواصالن التنسيق 
خمتلف  يف  اللبناين  اجليش  وزع  هبدف  انسجام كامل  يف  بينهما  فيما 
أحناء اجلزء اجلنويب من البلد حىت حدوده املعرتف هبا دوليًا. وعلى الرغم 
فإن  وتسارعها،  التعمري  عملية  وتقدم  املرضي  االقتصادي  األداء  من 
على  عدوانه  و“استمرار  لبنان  جلنوب  املتواصل  اإلسرائيلي  االحتالل 

.S/PRST/1995/29  44

.S/1995/554  45

االنتعاش  سبيل  يف  الرئيسية  العقبة  يشكالن  زاال  ما  ومواطنيه”  لبنان 
واملدن يف  القرى  اإلسرائيلي قصف  اجليش  يواصل  إذ  الشامل.  الوطين 
لبنان. وقد وقعت أعمال قصف جوية يف عام 1995 فقتلت وجرحت 
الكثري من املدنيني ودمرت املمتلكات، وذلك يف انتهاك متكرر لسيادة 
خالل  إسرائيل  عمدت  ذلك،  على  وعالوة  اإلقليمية.  وسالمته  لبنان 
األشهر اخلمسة املاضية إىل حصار الساحل اجلنويب للبنان وذلك انتهاكًا 
احلصار  الدويل. ويشكل هذا  والقانون  األمن  ولقرارات جملس  للميثاق 
موقف  عن  اإلعراب  املمثل  وكرر  واجتماعية كربى.  اقتصادية  مشكلة 

حكومة لبنان 46 .
ويف 19 متوز/يوليه 1995، وعماًل بالقرار 974 )1995(، قدم 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً بشأن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان عن 
الفرتة من 21 كانون الثاين/يناير إىل 19 متوز/يوليه 1995 47 . وقال 
األمني العام يف التقرير إنه مل حيدث تغري يذكر يف احلالة املتوترة واملتقلبة يف 
جنوب لبنان وال تزال مقررات اجمللس الواردة يف القرار 425 )1978( 
والقرارات الالحقة غري منفذة. وقد ازداد معدل األعمال القتالية منذ آخر 
تقرير قدمه األمني العام. ومما يثري القلق بوجه خاص عدد املدنيني الذين 
قتلوا أو أصيبوا جبروح. وقد واصلت قوة األمم املتحدة للحماية يف لبنان 
بذل قصارى جهدها للحد من اتساق نطاق النزاع وحلماية السكان من 
أعمال القتال. وأكد األمني العام جمدداً أنه رغم عدم إحراز تقدم صوب 
يتسم  تنفيذ والية القوة فإن مسامهة القوة يف استقرار املنطقة تظل أمراً 
باألمهية. وقال إنه لذا يوصي اجمللس بقبول طلب حكومة لبنان وبتمديد 
والية قوة األمم املتحدة للحماية يف لبنان لفرتة أخرى مدهتا ستة أشهر، 
حىت 31 كانون الثاين/يناير 1996. وهو يعتزم أن يقوم، مبوافقة اجمللس، 

برتشيد القوة على النحو املبني يف الفقرتني 11 و12 من تقريره.
أدرج   ،1995 متوز/يوليه   28 يف  املعقودة   ،3558 اجللسة  ويف 
اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. ووجه الرئيس )هندوراس( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة ممثل لبنان وإىل مشروع قرار كان قد اختذ 

يف سياق مشاورات اجمللس 48 .
وبعد ذلك طرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 1006 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

املؤرخني   )1978( و426   )1978(  425 قراراته  إىل  يشري  إذ 
شباط/فرباير   25 املؤرخ   )1982( و501   ،1978 آذار/مارس   19
و520   ،1982 حزيران/يونيه   6 املؤرخ   )1982( و509   ،1982

 ،S/1994/826و  ،S/1994/30و  ،S/26083و  ،S/25125 انظر   46 
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.S/1995/595  47

.S/1995/619  48
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بشأن  قراراته  وإىل مجيع  أيلول/سبتمرب 1982،   17 املؤرخ   )1982(
احلالة يف لبنان،

وقد درس تقرير األمني العام املؤرخ 19 متوز/يوليه 1995، بشأن 
قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، وإذ حييط علمًا باملالحظات املبداة 

فيه،
وإذ حييط علمًا بالرسالة املؤرخة 10 متوز/يوليه 1995، واملوجهة إىل 

األمني العام من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة،
واستجابة منه لطلب حكومة لبنان،

يقرر متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   -  1
لفرتة أخرى مدهتا ستة أشهر ، أّي حىت 31 كانون الثاين/يناير 1996؛

للبنان  اإلقليمية  للسالمة  القوي  دعمه  اإلعراب عن  يكرر   -  2
وسيادته واستقالله داخل حدوده املعرتف هبا دوليًا؛

يؤكد مرة أخرى صالحيات القوة ومبادئها التوجيهية العامة،   -  3
آذار/مارس 1978  املؤرخ 19  العام  األمني  تقرير  الواردة يف  بصيغتها 
األطراف  القرار 426 )1978(، ويطلب إىل مجيع  واملعتمدة مبوجب 
املعنية التعاون التام مع القوة من أجل تنفيذ واليتها على الوجه الكامل؛

تنفيذاً كاماًل  تنفذ واليتها  أن  ينبغي  القوة  أن  تأكيد  يكرر   -  4
القرارين 425 )1978( و426 )1978( ويف  النحو احملدد يف  على 

سائر القرارات األخرى ذات الصلة؛
القوة بصفة  ارتكبت ضد  اليت  العدوان  أعمال  زيادة  يدين   -  5

خاصة، وحيث األطراف على وضع حّد لتلك األعمال؛
يوافق على تبسيط إجراءات القوة، على النحو الوارد وصفه   -  6
لن ميس  ذلك  تنفيذ  أن  ويؤكد  العام،  األمني  تقرير  من  الفقرة 11  يف 

القدرة التشغيلية للقوة؛
حكومة  مع  مشاوراته  يواصل  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  7
لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً 

إىل جملس األمن يف هذا الشأن.
وبعد اختاذ القرار 1006 )1995(، أعلن الرئيس أنه قد ُأذن له، 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التكميلي التايل نيابة عن اجمللس 49 :
أحاط جملس األمن علمًا، مع التقدير، بتقرير األمني العام املؤرخ 19 
متوز/يوليه 1995 بشأن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان املقدم عماًل 

بالقرار 974 )1995(،
واستقالله  لبنان  سيادة  بكامل  التزامه  جديد  من  اجمللس  ويؤكد 
دوليًا.  هبا  املعرتف  حدوده  داخل  الوطنية  ووحدته  اإلقليمية  وسالمته 

.S/PRST/1995/35  49

ويشدد اجمللس، يف هذا السياق، على وجوب امتناع أّي دولة عن التهديد 
االستقالل  أو  اإلقليمية  السالمة  ضد  استعماهلا  أو  القوة  باستعمال 
األمم  أغراض  يتفق مع  بأّي أسلوب آخر ال  أو  السياسي ألّي دولة، 

املتحدة،
القرار 425  القوة لفرتة أخرى على أساس  وإذ ميدد اجمللس والية 
)1978(، فإنه يؤكد مرة أخرى احلاجة املاسة إىل تنفيذ ذلك القرار من 
مجيع جوانبه. ويكرر تأييده الكامل التفاق الطائف املؤرخ 22 تشرين 
اللبنانية  تبذهلا احلكومة  اليت  املتواصلة  األول/أكتوبر 1989، وللجهود 
البلد، مع االضطالع  الوطنية واألمن يف  السلم والوحدة  لتوطيد أركان 
احلكومة  على  اجمللس  ويثين  التعمري.  بعملية  نفسه،  الوقت  بنجاح، يف 
البلد  جنوب  يف  سلطتها  لنشر  ناجحة  جهود  من  تبذله  ملا  اللبنانية 

بالتنسيق الكامل مع القوة،
لبنان،  جنوب  يف  العنف  استمرار  إزاء  قلقه  عن  اجمللس  ويعرب 
ويأسف للخسائر يف األرواح بني املدنيني، وحيث مجيع األطراف على 

ممارسة ضبط النفس،
ويغتنم اجمللس هذه الفرصة لإلعراب عن تقديره للجهود املتواصلة 
اليت يبذهلا األمني العام وموظفوه يف هذا الصدد، ويثين على أفراد القوة 
وعلى البلدان املسامهة بقوات ملا قدموه من تضحيات واللتزامهم بقضية 

السلم واألمن الدوليني يف ظل ظروف صعبة،

المقرران المؤرخان 2٨ تشرين الثاني/نوفمبر 1995 
)الجلسة 3599(: القرار 1024 )1995( وبيان عن 

الرئيس
يف 17 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، وعماًل بالقرار 996 )1995(، 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً بشأن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض 
الثاين/نوفمرب  تشرين   17 إىل  أيار/مايو   17 من  الفرتة  عن  االشتباك 
1995 50 . وقال األمني العام يف التقرير إن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض 
الطرفني.  ِقبل  من  بالتعاون  فعااًل،  أداًء  مهامها  أداء  واصلت  االشتباك 
وبالرغم من اهلدوء احلايل يف قطاع إسرائيل - سوريا ال تزال احلالة يف 
الشرق األوسط تنطوي على خطر ويرجح بقاؤها كذلك، ما مل يتسن 
التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع جوانب مشكلة الشرق األوسط، 
استمرار  أن  السائدة،  الظروف  يرى، يف ظل  وهو  ذلك.  يتم  أن  وإىل 
وجود قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف املنطقة أمر ضروري، 
ويوصي بأن ميدد جملس األمن والية القوة لفرتة ستة أشهر أخرى حىت 
31 أيار/مايو 1996، وهو ما وافقت عليه حكومتا اجلمهورية العربية 

السورية وإسرائيل.
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ويف اجللسة 3599، املعقودة يف 28 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، 
أدرج اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. ووجه الرئيس )عمان( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 51 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 1024 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

الثاين/نوفمرب  تشرين   17 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 
1995 بشأن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.

يقرر:
 338 قراره  فوراً  تنفذ  أن  املعنية  األطراف  إىل  يطلب  أن  )أ( 

)1973( املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 1973؛
أن جيدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك لفرتة  )ب( 

ستة أشهر أخرى، أّي حىت 31 أيار/مايو 1996؛
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أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف هناية هذه الفرتة،  )ج( 
تقريراً عن تطور احلالة والتدابري املتخذة لتنفيذ قرار جملس األمن 338 

.)1973(
وبعد اختاذ القرار 1024 )1995(، أعلن الرئيس أنه قد أذن له، 
يف أعقاب مشاورات ُأجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التكميلي التايل نيابة عن اجمللس 52 :
كما هو معروف، فإن تقرير األمني العام املؤرخ 17 تشرين الثاين/

نوفمرب 1995 بشأن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يذكر يف 
الفقرة 14 منه أنه: بالرغم من اهلدوء احلايل يف قطاع إسرائيل - سوريا، 
ال تزال احلالة يف الشرق األوسط تنطوي على خطر ويرجح بقاؤها كذلك 
ما مل يتسن التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع جوانب مشكلة الشرق 
العام هذا ميثل رأي جملس  يتم ذلك. وبيان األمني  أن  األوسط، وإىل 

األمن.
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