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لقــانون والنظــام وال تــزال بصــدد عمليــة إعــادة بنــاء إدارة       با
حكوميــة فعالــة. وتتطلــب هــذه املهــام مســاعدة طويلــة األجــل 

  .)٢٨(اوزا كبريا قدرة أية منظمة إنسانيةجتتتجاوز 
آب/أغسـطس   ١٤، املعقـودة يف   ٣٨١٢ويف اجللسة   
ــة مــن    ١٩٩٧ ــود املرحل ، اســتأنف جملــس األمــن نظــره يف البن
ختـــذت يف تلـــك امبوجـــب املقـــررات الـــيت . و٣٨١١ تهجلســـ

ســبانيا وأملانيــا وإيطاليــا وتركيــا إاجللســة ُدعــي ممثلــو كــل مــن  
وسلوفينيا ولكسـمربغ ومجهوريـة مقـدونيا     والدامنرك ورومانيا

  سالفية السابقة واليونان إىل حضور اجللسة.واليوغ
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   

  .)٢٩(عن اجمللس
نظر جملس األمن يف التقرير احلـادي عشـر واألخـري لعمليـة قـوة        

 ١٩٩٧آب/أغســطس  ١١احلمايــة املتعــددة اجلنســيات يف ألبانيــا املــؤرخ 
  )،١٩٩٧( ١١١٤قرار المن  ٩واملقدم عمال باملطلب الوارد يف الفقرة 

__________ 

  .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(  
  )٢٩(  S/PRST/1997/44.  

لــس مــع التقــدير أن واليــة قــوة احلمايــة املتعــددة  اجملويالحــظ   
ــيات  ــا هـــي حمـــ اجلنسـ ــه ددة كمـ  ١١١٤ ) و١٩٩٧( ١١٠١يف قراريـ

) قد أُجنزت بنجـاح. وقـد أسـهم وجـود قـوة احلمايـة املتعـددة        ١٩٩٧(
اجلنسيات يف تيسري إيصال املساعدة اإلنسـانية يف ألبانيـا بشـكل مـأمون     
وسريع. وساعد وجودها أيضا علـى هتيئـة بيئـة آمنـة لبعثـات املنظمـات       

سيما   يبذهلا اجملتمع الدويل، والالدولية يف ألبانيا كجزء من اجلهود اليت
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واالحتاد األورويب، إلجياد حـل سـلمي   
ــة      ــة االنتخابي ــة يف العملي ــة وتقــدمي املســاعدة إىل املنظمــات الدولي لألزم

  بالتعاون الوثيق مع السلطات األلبانية.
دة لس بالدور الذي قامـت بـه قـوة احلمايـة املتعـد     اجملويعترف   

اجلنســــيات وحكومــــات البلــــدان املشــــاركة حتــــت قيــــادة إيطاليــــا يف 
االضـطالع بكامـل واليتـها املتمثلـة يف تقـدمي املسـاعدة علـى السـلطات         

  األلبانية واملنظمات الدولية املشاركة.
ويرى اجمللس أن املسؤولية الرئيسية عن مستقبل ألبانيا وإعادة   

ع علـى عـاتق الشـعب األلبـاين     األحوال يف البلـد إىل جمراهـا الطبيعـي تقـ    
وسلطاته. وستكون املساعدة الدولية الالزمة رهنـا مبـا تبذلـه ألبانيـا مـن      

  جهود حتقيقا للمصاحلة واألمن واإلنعاش واإلصالح االقتصادي.
لــس اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي   اجملويف هــذا الصــدد يشــجع    

ملؤسسـي  املساعدة والدعم لعملية اإلصالح االقتصـادي واالجتمـاعي وا  
يف ألبانيا ويرحـب مبـا اختـذ بالفعـل مـن خطـوات يف هـذا االجتـاه مبـا يف          
ذلك االجتماعات التحضريية للمؤمتر الوزاري املزمع عقده يف رومـا يف  

  .١٩٩٧خريف عام 

  الشرق األوسط
  احلالة يف الشرق األوسط -  ٣٠    

  
ــف   ١٩٩٦نيســـان/أبريل  ١٣رســـالة مؤرخـــة   - ألـ

ألمـن مـن املنـدوب    موجهة إىل رئـيس جملـس ا  
  الدائم للبنان لدى األمم املتحدة

(اجللسـة   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٨املقرر املؤرخ   
ــرار ٣٦٥٤ ــض ١٩٩٦( ١٠٥٢): القــــ ) ورفــــ

  مشروع قرار
موجهـة إىل   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٣برسالة مؤرخة   

عقـد جلسـة عاجلـة     طلـب ممثـل لبنـان    ،)١(رئيس جملـس األمـن  
__________ 

  )١(  S/1996/280.  

ــة ا    ــر يف احلال ــن للنظ ــس األم ــن    جملل ــان الناجتــة ع خلطــرية يف لبن
القصف اإلسـرائيلي الواسـع النطـاق بالقنابـل لكـثري مـن املـدن        
والقـــرى يف بلـــده، مبـــا يف ذلـــك الضـــاحية اجلنوبيـــة لـــبريوت   

سبب سقوط أعداد مفزعة من املدنيني بـني قتيـل وجـريح،     مما
وتشريد اآلالف، وإحـداث أضـرار بالغـة للممتلكـات. وأكـد      

تهاكا صارخا لسيادة لبنان وسـالمته  أن هذا القصف يشكل ان
اإلقليميــة ومليثــاق األمــم املتحــدة وميثــل هتديــدا خطــريا للســلم   

  واألمن الدوليني.  
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ــة    ــيت ُع ،٣٦٥٣ويف اجللسـ ــدتالـ ــان/ ١٥يف  قـ  نيسـ
اســتجابة للطلــب الــوارد يف الرســالة املؤرخــة      ١٩٩٦أبريــل 
املوجهــة مــن منــدوب لبنــان، أدرج   ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٣

الرســـالة يف جـــدول أعمالـــه. وعقـــب إقـــرار جـــدول   اجمللـــس
األعمال، دعا الرئيس (شيلي)، مبوافقة اجمللس، ممثلي كـل مـن   
ــدة      ــة املتحـ ــارات العربيـ ــتان واإلمـ ــرائيل وأفغانسـ األردن وإسـ

ــة ــا وتــونس   - وإيــران (مجهوري اإلســالمية) وباكســتان وتركي
 واجلزائـــر واجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة واجلمهوريـــة العربيـــة     
السورية وكوبا وكولومبيا والكويت ولبنان وماليزيا واملغـرب  

 ملشــاركةا إىل ، بنــاء علــى طلبــهم،واململكــة العربيــة الســعودية
  التصويت. احلق يف دون أن يكون هلمباملناقشة   يف

يناشــد أعضــاء   بلــده منــدوب لبنــان أن وفــد  ذكــر و  
ــدوان العســكري       ــن أن يتخــذوا إجــراء لوقــف الع ــس األم جمل

يلي علــى لبنــان وشــعبه وســالمته اإلقليميــة واســتقالله   اإلســرائ
وسيادته. وأضاف أن هذا العدوان العسكري يشـكل انتـهاكا   
صارخا مليثاق األمم املتحدة والقانون الـدويل وقـرارات جملـس    

) ١٩٧٨( ٤٢٥األمـــن ذات الصـــلة، وبوجـــه خـــاص القـــرار  
بـني لبنـان وإسـرائيل. وشـدد علـى       ١٩٤٩واتفاق اهلدنة لعـام  

خالفا ملا يزعمه املسؤولون اإلسرائيليون ومـن يسـاندوهنم،    أنه
ــرائيلية    ــا هـــو نتيجـــة للـــهجمات اإلسـ فـــإن هـــذا التصـــعيد إمنـ
ــات القصــف اإلســرائيلي يف عمــق األراضــي      املســتمرة وعملي
اللبنانيــــة، األمــــر الــــذي يتســــبب يف قتــــل الرجــــال والنســــاء 
ــوز/   ــاهم متــ ــا يعــــرف بتفــ ــهاكا ملــ ــال، ويشــــكل انتــ  واألطفــ

، ولـــذلك فإنـــه جيتـــذب رد فعـــل مـــن املقاومـــة ١٩٩٣ يوليـــه
اللبنانيــة. وأكـــد علـــى أنـــه ال ينبغــي النظـــر إىل هـــذه الـــدائرة   
اجلديـــدة مـــن العنـــف مبعـــزل عـــن املوقـــف العـــام يف اجلنـــوب  

البقاع الغـريب، وأن املسـألة ليسـت مسـألة مـن الـذي بـدأ         ويف
بــإطالق هــذا الصــاروخ أو ذاك، وإمنــا هــي نتيجــة لالحــتالل    

متارســه إســرائيل منتهكــة بــذلك انتــهاكا صــارخا قــرار   الــذي 
). وأكد جمددا أنه يف حـني يؤكـد   ١٩٧٨( ٤٢٥جملس األمن 

لبنان إدانته الثابتة جلميـع أشـكال اإلرهـاب، فهـو يؤيـد تأييـدا       
راسخا احلق املشروع للشعوب يف مقاومة االحتالل األجـنيب،  
 وأن اللبنـــانيني ميارســـون حقهـــم املشـــروع يف الـــدفاع عـــن     
أنفسهم ضد االحتالل وانتهاكات حقوق اإلنسان والتشـريد.  
وطلب إىل اجمللس أن يـأمر إسـرائيل بـأن توقـف فـورا عـدواهنا       
ــدين العــدوان     ــان وأن تســحب كــل تعزيزاهتــا؛ وأن ي علــى لبن
اإلســرائيلي علــى لبنــان؛ وأن جيــرب إســرائيل علــى تنفيــذ القــرار  

ــاو  ١٩٧٨( ٤٢٥ ــعبها، بالتعـ ــان وشـ ــوفر للبنـ ــع )؛ وأن يـ ن مـ
األمني العام، برناجما شامال للمسـاعدة؛ وأن يبقـي املسـألة قيـد     
ــس      ــأوامر اجمللــ ــدون بــ ــرائيليون ال يتقيــ ــا دام اإلســ ــره مــ نظــ

  .)٢(عدواهنم  بوقف
 شــــباط/  ١وأشــــار ممثــــل إســــرائيل إىل أنــــه منــــذ       
آخـرون   ٢٩إسرائيليني حتفهم وُجرح  ٨، لقي ١٩٩٦ فرباير

 اإلســــالميني، علـــى أيــــدي إرهــــابيي حـــزب اهللا األصــــوليني  
ــدنيني   ٣٦أصــيب يف األســابيع الســابقة   كمــا آخــرون مــن امل

اإلسرائيليني يف هجمـات متكـررة بقـذائف الكاتيوشـا أطلقهـا      
حــزب اهللا علــى مشــال إســرائيل. وأفــاد بــأن عشــرات األلــوف  
يعيشــون يف املخــابئ أو رحلــوا عــن اجلــزء الشــمايل مــن دولــة  

ــرائيل األسا   ــزام إسـ ــد أن التـ ــرائيل. وأكـ ــة   إسـ ــو محايـ ــي هـ سـ
ــن ــة ال متلـــك     أمـ ــة اللبنانيـ ــا أن احلكومـ ــا، ومبـ ــع مواطنيهـ مجيـ
للسيطرة على أنشـطة حـزب اهللا، فإنـه     - اإلرادة أو - القدرة

يتعني على إسرائيل أن تدافع عن أمن مناطقها الشمالية جبميـع  
التدابري الالزمة. وأكد جمـددا أن إسـرائيل لـيس لـديها مطالـب      

ــان وال ن   ــى لبن ــة عل ــع اجلــيش    إقليمي ــارك م ــدخول يف مع ــة ال ي
يــربزان  وقــال إن هنــاك إجتــاهني الســوري أو اجلــيش اللبنــاين.  

الشرق األوسط: اجتاه يسعى لتحقيـق حـل سـلمي للـرتاع،      يف
يســتلهم إيــران ويتلقــى دعمهــا، حيــاول القضــاء ’’واجتــاه آخــر 

اهلـدف املعلـن حلـزب اهللا     وذكر أن‘‘. على احتماالت السالم
__________ 

  )٢(  S/PV.3653  وCorr.1 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
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قـــوات اإلســـرائيلية يف جنـــوب لبنـــان،  لـــيس الـــتخلص مـــن ال
تـــدمري إســـرائيل. وأكـــد أنـــه جيـــري القيـــام بالعمليـــات   وإمنـــا
األهداف اإلرهابية حلزب اهللا فقـط، إال أن مواقـع حـزب     ضد

اهللا تنتشر يف مجيع أرجاء لبنان، وعادة مـا تقـع وسـط املراكـز     
  .)٣(السكانية املدنية

نطقـة  وأكد ممثل فرنسا جمددا علـى حـق مجيـع دول امل     
يف العــيش يف أمــن. وأفــاد بــأن فرنســا تفهــم رغبــة إســرائيل يف 
محاية أمن سكاهنا من أعمال العنـف. ومـع ذلـك، فـإن فرنسـا      
تشعر بأسف عميق ألن األعمال العسكرية اجلارية منـذ األيـام   
ــانيني      ــدنيني اللبنـ ــرات املـ ــاة عشـ ــية أدت إىل وفـ ــة املاضـ القليلـ

الفـرار مـن ديـارهم    وأجربت مئات األلوف من اآلخرين علـى  
يف نزوح مجاعي يهدد جهود التعمري الـوطين. وشـدد علـى أن    
فرنسا مقتنعة بأن األزمة ال ميكـن حلـها بالوسـائل العسـكرية.     

) من شـأنه وحـده أن يضـمن    ١٩٧٨( ٤٢٥وأن تنفيذ القرار 
احترام أمن دول املنطقة من خـالل إرسـاء سـيادة لبنـان التامـة      

اللبنانيــة بالتــايل مــن االشــتراك علــى أراضــيه ومتكــني احلكومــة 
ــع      ــاب جبميـ ــالم. وأهـ ــى السـ ــاظ علـ ــة يف احلفـ ــورة كاملـ بصـ
ــنفس، وأن      ــى باملســؤولية وضــبط ال ــة أن تتحل األطــراف املعني

  .)٤(تأمر بوقف إلطالق النار يف أقرب وقت ممكن
وقال ممثل أملانيا إن الدفاع عـن الـنفس أمـر مشـروع،       

ن تصــبح غــري  ولكــن إجــراءات الــدفاع عــن الــنفس ميكــن أ     
قانونية، إن مل حتترم القاعدة األساسية من قواعـد القـانون الـيت    
تنص علـى عنصـر التناسـب وأكـد أيضـا أن إجـراءات الـدفاع        
عن النفس ال ينبغي أن توجه ضد األبريـاء مـن املـدنيني، وهـو     

من اتفاقية جنيف الرابعة، وإسـرائيل   ٣٣مبدأ تنص عليه املادة 
ف قـائال إن أي إجـراء للـدفاع عـن     ولبنان طرفـان فيهـا. وأرد  

النفس ينبغي أن يتناسب ليس فقط من حيث احلجم بل أيضـا  
__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣(  
  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  

من حيث االجتاه مع اخلرق األصلي. وشدد علـى أنـه يف حـني    
ــال لقــرار جملــس األمــن     تتحمــل مجيــع الــدول مســؤولية االمتث

)، فإن احلكومة اللبنانية مسؤولة عن فعـل كـل   ١٩٧٨( ٤٢٥
ــا يف وســعها لكــي حتــول    ــا هلجمــات   م دون اســتخدام إقليمه

  .)٥(ُتشن ضد أشخاص حتميهم اتفاقيات جنيف األربع
ودعا ممثل الصني اجلانب اإلسرائيلي إىل التوقف فـورا    

ــع األطــراف علــى      ــع األعمــال العســكرية وحــث مجي عــن مجي
ــق احلــوار       ــا عــن طري ــنفس، وتســوية خالفاهت ممارســة ضــبط ال

ــوة أو الته  ــتعماهلا والتشـــاور، وجتنـــب اســـتعمال القـ ديـــد باسـ
  .)٦(وذلك حفاظا على السالم واالستقرار يف املنطقة

وأعرب ممثل االحتاد الروسي عـن اعتقـاده بـأن عمليـة       
إســــرائيل العســــكرية رد فعــــل غــــري مناســــب علــــى أعمــــال 
املتطرفني. وأكد جمدداً على عدم جواز التعـدي علـى السـالمة    

ــه       ــى أنـ ــدد علـ ــيادته. وشـ ــهاك سـ ــان وانتـ ــة للبنـ ــن اإلقليميـ مـ
الضــروري حتقيــق الوقــف الفــوري للعمليــات العســكرية الــيت    
تقوم هبا إسرائيل يف لبنان، وكـذلك وقـف العمليـات املسـلحة     
املنطلقة من األراضي اللبنانية ضـد إسـرائيل وشـدد أيضـا علـى      
أنــه لــيس مقبــول علــى اإلطــالق أن تشــهد املنطقــة الــيت تنتشــر 

  .)٧(ملية إطالق النارفيها قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ع
وتكلــم ممثــل إيطاليــا باســم االحتــاد األورويب والبلــدان   

ــه  ــه   )٨(املنتســبة إلي . فقــال إن االحتــاد األورويب يعــرب عــن قلق
العميــق إزاء تصــعيد النشـــاط العســكري يف إســرائيل ولبنـــان     
وإزاء أمــن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، ويــدعو مجيــع  

__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
بولنــدا واجلمهوريــة  ، (بلغاريــا و١٤املرجــع نفســه، الصــفحة     )٨(  

التشــــيكية ورومانيــــا وســــلوفاكيا والتفيــــا وليتوانيــــا ومالطــــة 
  وهنغاريا).
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ــة عــد  م تعــريض ســالمتها للخطــر. وبينمــا  األطــراف إىل كفال
يؤكد االحتـاد األورويب مـن جديـد علـى التزامـه بتنفيـذ القـرار        

)، فإنه يناشد مجيـع األطـراف أن تبـدي أقصـى     ١٩٧٨( ٤٢٥
  .  )٩(درجة من االعتدال، وأن توقف األنشطة العسكرية

وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن هجمات حـزب اهللا    
أخـرى احلكومــة اإلســرائيلية علــى   يف مشـال إســرائيل جتــرب مــرة 

اختاذ خطـوات تراهـا ضـرورية حلمايـة شـعبها مـن التهديـدات        
املباشرة اآلتية من األراضي اللبنانيـة. ومضـت تقـول إن عنـف     
حـــزب اهللا ال يضـــر بإســـرائيل وبآفـــاق الســـالم يف الشــــرق      
ــه أيضــا يقــوض ســالمة الشــعب يف     األوســط فحســب، بــل إن

ــة اللبنان   ــان وشــرعية الدول ــن يســمحون   لبن ــة. وأكــدت أن م ي
ملليشيات حزب اهللا بالعمـل دون خـوف مـن عقـاب يف لبنـان      
ــذه     ــن عواقـــب ذلـــك. وهـ ــؤولية عـ ــوا املسـ ــيهم أن يتحملـ علـ
العواقــب ال تتضــمن فحســب اعتــداءات علــى دولــة لبنــان مــن 
الــداخل بــل تتضــمن أيضــا إجــراءات الــدفاع عــن الــنفس الــيت  

أشـارت إىل أن  تتخذها إسرائيل ردا علـى عنـف حـزب اهللا. و   
الواليــــات املتحــــدة تنخــــرط يف جهــــود دبلوماســــية مكثفــــة 
الستعادة اهلدوء وإرساء حالة أكثر استقرارا يف املنطقـة، وهـو   
ما من شأنه أن يعزز أمن ورفـاه السـكان املـدنيني يف كـل مـن      
جنــوب لبنــان ومشــال إســرائيل. وختامــا، أكــدت جمــددا أن       

ــيادة ل    ــة بسـ ــل ملتزمـ ــدة تظـ ــات املتحـ ــتقالله  الواليـ ــان واسـ بنـ
  .)١٠(وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية

وأدان ممثــل اململكــة املتحــدة اســتمرار حــزب اهللا يف       
شن هجمات بالصواريخ وغريها على مشـال إسـرائيل وأعـرب    
ــدنيني.      ــق إزاء ضــياع األرواح يف صــفوف امل ــق القل عــن عمي
ودعا مجيع األطراف إىل أن تتحرك حنو استعادة السالم وقـدر  

االستقرار يف جنوب لبنان وأكد جمددا ضرورة وضع حـد   من
__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

للهجمات املوجهة ضد األهداف املدنيـة واحتـرام ترتيـب عـام     
  .  )١١(، أو االستعاضة عنه بترتيب آخر أكثر فعالية١٩٩٣

وذكـــر ممثـــل مصـــر أن أي اعتـــداء مســـلح علـــى أيـــة    
يعتــرب عــدوانا حمرمــا. بيــد أن  -أيــا كــان الــدافع إليــه  - دولــة

الـدفاع عـن الـنفس هلـا ضـوابط ينظمهـا ميثـاق األمـم         دعاوى 
 ٥١املتحدة وقواعد القانون الدويل املعاصر. أوال تـنص املـادة   

“. اعتـداء فعلـي مسـلح   ”من امليثـاق علـى أن يكـون قـد وقـع      
ولئن كان إطالق بعض صـواريخ كاتيوشـا عـرب احلـدود يعتـرب      

لبنـان   عمال حمرما جيب أن يتوقف فورا، فإن اتفاقية اهلدنة بني
وإسرائيل تظل رمسيا سـارية املفعـول وكـان ينبغـي اللجـوء إىل      
أجهزهتــا كخطــوة أوىل ملعاجلــة تلــك احلــوادث. وثانيــا، ينبغــي 
عرض املوضوع على جملـس األمـن، وثالثـا، ال تشـكل ممارسـة      
الدول حق الدفاع عن النفس إذ ينبغـي مراعـاة مبـدأ التناسـب     

مدته وأهدافه مـع  حبيث يتناسب العمل العسكري يف حجمه و
الــدافع إليــه. وأضــاف أن مصــر ال ميكــن أن تعتــرب أن إســرائيل 
كانت يف مركـز ال يسـمح هلـا بـاللجوء إىل الوسـائل األخـرى       
املتاحة، من قبيل جملس األمن والقنوات األخرى لبحـث سـبل   

إن ”تــوفري األمــن. واستشــهد بقــول وزيــر خارجيــة أمريكــا:   
ــة  اســتخدام حــق الــدفاع الشــرعي يعــين و   جــود ضــرورة فوري

ودامغة للدفاع عـن الـنفس، علـى حنـو ال يتـرك جمـاال الختيـار        
وأكــد أنــه مــا مل تتــوافر هـــذه     “. الوســائل أو وقتــا للتــداول   

الشروط، يعترب استخدام القوة العسكرية عمـال انتقاميـا حيرمـه    
  .)١٢(القانون الدويل

وأشار ممثل مجهورية إيران اإلسالمية إىل البيـان الـذي     
ــ ــة     أدىل ب ــرفض األكاذيــب املختلف ــه ي ــائال إن ــل إســرائيل ق ه ممث
  .  )١٣(بلده  بشأن

__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  
  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  
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وذكــر ممثــل تركيــا أن اإلرهــاب يهــدد هتديــدا خطــريا   
األمن واالستقرار يف الشـرق األوسـط. وأردف قـائال إن بلـده     
كان وال يزال يقوم علـى أسـاس أن مكافحـة اإلرهـاب مهمـة      

قــد أيضــا أن للغايــة لنجــاح عمليــة الســالم. بيــد أن تركيــا تعت  
مكافحة اإلرهاب ال جيوز أن ُتلحـق األذى باملـدنيني األبريـاء.    
وأبلغ اجمللس بأن تركيا قد أطلعـت إسـرائيل مـرة أخـرى علـى      
مواقفها فيما يتعلـق مبكافحـة اإلرهـاب وشـواغلها بشـأن أمـن       

  .  )١٤(املدنيني األبرياء
ــيت        ــى أن اهلجمــات ال ــتكلمني عل وشــدد عــدد مــن امل

تشـــكل خرقـــا ســـافرا ملبـــادئ ســـيادة لبنـــان تنفـــذها إســـرائيل 
وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي، وانتـهاكا مليثـاق األمـم    
املتحدة والقانون الـدويل وقـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة،      

ــرار   ــدخل  ١٩٧٨( ٤٢٥وخباصــة الق ). ودعــوا اجمللــس إىل الت
  .)١٥(سرائيلي على لبنانمن أجل وضع حد لالعتداء اإل

متكلمني األطراف أن توقف القتال فـورا   وناشد عدة  
وتــدخل يف مفاوضــات مــن أجــل التوصــل إىل تســوية ســلمية   

  .)١٦()١٩٧٨( ٤٢٥على أساس القرار 
__________ 

  . ٣٢حة املرجع نفسه، الصف  )١٤(  
(إندونيســيا)؛ والصــفحتان   ١٠و  ٩املرجــع نفســه، الصــفحتان    )١٥(  

 ٢١ و ٢٠(اإلمارات العربية املتحـدة)؛ والصـفحتان    ٢٠و  ١٩
(اجلمهوريـة   ٢٢و  ٢١(اململكة العربية السعودية)؛ والصفحتان 

(كوبـا)؛ والصـفحات    ٢٣و  ٢٢العربية السورية)؛ والصفحتان 
(اجلماهرييـــة العربيـــة   ٢٥ (الكويـــت)؛ والصـــفحة  ٢٥إىل  ٢٣

ــفحتان   ــة)؛ والصـ ــفحتان   ٢٦و  ٢٥الليبيـ ــر)؛ والصـ  ٢٦(اجلزائـ
 ٢٩(املغـرب)؛ والصـفحتان    ٢٧(أفغانستان)؛ والصـفحة   ٢٧ و

(ماليزيـا)؛ والصـفحتان    ٣١و  ٣٠(تونس)؛ والصفحتان  ٣٠و 
ــفحتان  ٣٢و  ٣١ ــا)؛  ٣٣و  ٣٢(األردن)؛ والصــــ (كولومبيــــ

  (باكستان). ٣٣والصفحة 
ــه، الصـــفحتان   ا  )١٦(   ــع نفسـ ــة كوريـــا)؛   ١٣و  ١٢ملرجـ (مجهوريـ

(بولنــدا)؛  ١٦(بوتســوانا)؛ والصــفحة  ١٤و  ١٣والصــفحتان 
ــا  ١٨والصــــفحة   ١٩و  ١٨بيســــاو)؛ والصــــفحتان  -(غينيــ

  (شيلي).

ــة    ــودة يف ٣٦٥٤ويف اجللســــ ــان/  ١٨، املعقــــ نيســــ
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه    ١٩٩٦ أبريــل

لبنـد.  مشاورات اجمللس السابقة، استأنف اجمللـس نظـره يف ا   يف
وعقب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس (شـيلي) مبوافقـة        

ــن    ــل مــ ــي كــ ــس، ممثلــ ــتان  اجمللــ ــرائيل وأفغانســ األردن وإســ
ــة   ــران (مجهوري ــة املتحــدة وإي اإلســالمية)  - واإلمــارات العربي

وآيرلندا وباكستان والبحرين وتركيا وتـونس واجلزائـر وجـزر    
ة العربيـة السـورية   القمر واجلماهريية العربية الليبيـة واجلمهوريـ  

ــا       ــدا وكوب ــر وكن ــان وقط ــراق وعم ــويت والســودان والع وجيب
وكولومبيا والكويت ولبنان وماليزيا واملغرب واململكة العربية 

ــيمن    ــان وال ــرويج والياب ــا والن ــى  الســعودية وموريتاني ــاء عل ، بن
طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة، بدون أن يكـن هلـم احلـق يف    

  التصويت.
وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل مشــروع   وبعــد ذلــك،  

ــن    ــدما مـ ــان مقـ ــرار كـ ــدة   قـ ــة املتحـ ــارات العربيـ األردن واإلمـ
ــة      ــة الليبيــ ــة العربيــ ــر واجلماهرييــ ــونس واجلزائــ ــرين وتــ والبحــ
ــراق    ــودان والعـ ــورية وجيبـــويت والسـ ــة السـ ــة العربيـ واجلمهوريـ
وعمـــان وقطـــر والكويـــت ولبنـــان ومصـــر واملغـــرب واململكـــة 

، مث انضمت جزر القمر )١٧(وموريتانيا واليمن العربية السعودية
االحتـاد الروسـي   ، وإىل مشروع قـرار مقـدم مـن    )١٨(إىل مقدميه

ــا       ــا واململكــة املتحــدة لربيطاني ــدا وفرنس ــا وبولن ــا وإيطالي وأملاني
العظمـــى وآيرلنـــدا الشـــمالية وهنـــدوراس والواليـــات املتحـــدة  

ــة ــاه اجمللــس أيضــا إىل  )١٩(األمريكي ــرئيس انتب رســالة  . ووجــه ال
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ١٩٩٦نيســـان/أبريل  ١٧مؤرخـــة 

األمــن مــن ممثــل إيطاليــا حييــل هبــا نــص بيــان صــادر عــن رئاســة 
، ورسـالة  )٢٠(االحتاد األورويب بشأن احلالـة يف الشـرق األوسـط   

__________ 

  )١٧(  S/1996/297.  
  )١٨(  S/PV.3654 ٢، الصفحة.  
  )١٩(  S/1996/304.  
  )٢٠(  S/1996/299.  
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موجهـة إىل األمـني العـام مـن      ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٧مؤرخة 
ى األمـم املتحـدة   املندوب الـدائم لإلمـارات العربيـة املتحـدة لـد     

ــا نـــص القـــرار   نيســـان/أبريل  ١٧الصـــادر يف  ٥٥٧٣حييـــل هبـ
  .)٢١(عن جملس جامعة الدول العربية ١٩٩٦

ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح للتصــويت مشــروع القــرار     
ــن   ــدم مـ ــرين    املقـ ــدة والبحـ ــة املتحـ ــارات العربيـ األردن واإلمـ

ربية وتونس واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية الع
السورية وجيبويت والسودان والعراق وعمان وقطـر والكويـت   
ولبنان ومصر واملغـرب واململكـة العربيـة السـعودية وموريتانيـا      

وكــان القــرار ســيدعو إســرائيل، يف مجلــة أمــور،   .)٢٢(والــيمن
العسكرية اليت تستهدف السـالمة   االوقف الفوري لعملياهت إىل

من مجيـع األراضـي    واهتالقاإلقليمية للبنان، والسحب الفوري 
ــى        ــان أن حيصــل عل ــن حــق لبن ــيعترب أن م ــان س ــة، وك اللبناني

ل التعويض املناسب على ما حلق بـه مـن دمـار، وكـان سـيحمّ     
إســرائيل مســؤولية دفــع التعــويض املناســب عــن هــذا الــدمار.   
وقـــد حصـــل مشـــروع القـــرار علـــى أربعـــة أصـــوات مؤيـــدة   

وامتنـــع عـــن بيســـاو ومصـــر)  - (إندونيســـيا والصـــني وغينيـــا
عضــوا، فلــم ُيتخــذ القــرار لعــدم حصــوله علــى  ١١ تالتصــوي

  األغلبية املطلوبة.
ــرح للتصــويت أيضــا مشــروع        ــا، طُ ويف اجللســة ذاهت

ــدم مــن   ــرار املق ــدا    الق ــا وبولن ــا وإيطالي االحتــاد الروســي وأملاني
يرلنـدا الشـمالية   أملكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و  وفرنسا وامل

باإلمجــاع  واعتمــداملتحــدة األمريكيــة  وهنــدوراس والواليــات
  نصه:يف ما يلي )، و١٩٩٦( ١٠٥٢بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،    
إىل مجيع قراراته السابقة ذات الصلة بشـأن احلالـة يف    إذ يشري  

 آذار/ ١٩) املـــــؤرخ ١٩٧٨( ٤٢٥لبنـــــان، مبـــــا يف ذلـــــك القـــــرار    
  تة يف لبنان،  الذي أنشئت مبوجبه قوة األمم املتحدة املؤق ١٩٧٨  مارس

__________ 

  )٢١(  S/1996/295.  
  .٤، الصفحة S/PV.3654ع على نتيجة التصويت، انظر لالطال  )٢٢(  

ــا    ــيط علمـ ــؤرختني   وإذ حيـ نيســـان/أبريل  ١٣بالرســـالتني املـ
واملــوجهتني إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم للبنــان     ١٩٩٦

  لدى األمم املتحدة،  
 ٣٦٥٣املناقشـة الـيت جـرت يف جلسـته      وإذ يضع يف اعتباره  

  .  بشأن احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٥املعقودة يف 
ميكــن أن تترتــب  إزاء العواقــب الــيت وإذ يســاوره بــالغ القلــق  

علــى القتــال اجلــاري حاليــا بالنســبة إىل ســلم املنطقــة وأمنــها وإىل دفــع   
ــده الكامــل لتلــك       ــة الســالم يف الشــرق األوســط، وإذ يؤكــد تأيي عملي

  العملية،  
أيضـا إزاء اهلجمـات الـيت تشـن علـى       وإذ يساوره بالغ القلق  

نيـــة، مبـــا يف ذلـــك املنـــاطق الســـكنية، وإزاء اخلســـائر يف  األهـــداف املد
  األرواح واملعاناة بني السكان املدنيني،  

علـــى ضـــرورة أن حيتـــرم اجلميـــع، متامـــا، قواعـــد  وإذ يؤكـــد  
  القانون اإلنساين الدويل فيما يتعلق حبماية املدنيني،  

إزاء األعمــال الــيت هتــدد علــى حنــو   وإذ يســاوره بــالغ القلــق   
ة القوة وتعوق تنفيذ واليتها، وإذ يعرب عن استيائه بوجـه  جسيم سالم

وأدى فيـه   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٨خاص إزاء احلادث الـذي وقـع يف   
القصــف إىل خســائر كــبرية يف األرواح بــني املــدنيني يف أحــد مواقــع        

  القوة،  
ــدعو  - ١   ــال     يـــ ــف األعمـــ ــراف إىل وقـــ ــع األطـــ مجيـــ
  فورا؛    احلربية

ــد  - ٢   ــود الدبلوم يؤي ــق    اجله ــا لتحقي ــة حالي ــية اجلاري اس
  الغرض؛    هذا

التزامـه بالسـالمة اإلقليميـة للبنـان      يؤكد مـن جديـد    - ٣  
ــا،       ــا دولي ــرف هب وســيادته واســتقالله السياســي يف نطــاق حــدوده املعت
وبأمن مجيع دول املنطقة، ويطلـب إىل مجيـع األطـراف املعنيـة أن حتتـرم      

  تلك املبادئ احتراما تاماً؛ 
يــع األطــراف املعنيــة أن حتتــرم ســالمة إىل مج يطلــب  - ٤  

  وأمن املدنيني؛  
ــرم    يطلــب أيضــا   - ٥   ــة أن حتت ــع األطــراف املعني إىل مجي

سالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان وأمنـها وحريـة حركتـها، وأن     
  تسمح هلا بالوفاء بواليتها دون أي عائق أو تدخل؛  

 الــــدول األعضــــاء أن تقــــدم مســــاعدة يطلــــب إىل  - ٦  
إنســانية للتخفيــف مــن معانــاة الســكان، وأن تســاعد حكومــة لبنــان يف  
إعادة تعمري البلد، ويطلب إىل األمني العام أن يكفل قيام األمم املتحـدة  

  ووكاالهتا بدورها يف تلبية االحتياجات اإلنسانية للسكان املدنيني؛  
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األمــني العــام أن يبقــي اجمللــس باســتمرار  إىليطلــب   - ٧  
  يستجد من تطورات؛   على علم مبا

    يبقي املسألة قيد نظره. أنيقرر   - ٨  
وتكلم ممثل مصر بعـد التصـويت فعلـق علـى أسـلوب        

تنــاول اجمللــس لــذلك املوضــوع منــذ بــدء العــدوان اإلســرائيلي  
علـــى لبنـــان وحـــىت اآلن، وهـــو أســـلوب وصـــفه بأنـــه اتســـم  
بسمات سلبية سيكون هلا انعكاسات غـري إجيابيـة علـى حفـظ     

ــلم و ــرق    السـ ــة الشـ ــة ويف منطقـ ــفة عامـ ــدوليني بصـ ــن الـ األمـ
ــة ألعضــاء       ــف املتباين ــال إن املواق األوســط بصــفة خاصــة. وق
اجمللس قد أخرت االستجابة لطلب لبنان عقـد جلسـة طارئـة،    
مما أتاح الفرصة للمعتـدي لالسـتمرار يف عدوانـه دون مراعـاة     

ــدويل أو   ــانون ال ــادئ الق ــم املتحــدة. وأكــد أن     مب ــاق األم ميث
ع القــرار الــذي قدمتــه جمموعــة الــدول العربيــة يعكــس   مشــرو

جســامة وفداحــة املأســاة الــيت يعــاين منــها حاليــا شــعب لبنــان   
نتيجــة العــدوان اإلســرائيلي. وأفــاد بــأن مصــر جتــد صــعوبة يف  
االقتنــاع بوجهــات النظــر الــيت مل تؤيــد هــذا املشــروع. وأشــار 
 أيضا إىل أنه علـى الـرغم مـن أن بلـده قـد صـوت لصـاحل هـذا        

) ال يشـمل مجيـع املبـادئ    ١٩٩٦( ١٠٥٢القرار، فـإن القـرار   
حيتوي علـى إدانـة صـرحية     اليت ينبغي تطبيقها يف لبنان. فهو ال

إلسرائيل، وال يعاجل موضوع التعويضات عـن اخلسـائر املاديـة    
  .  )٢٣(والبشرية اليت تكبدها لبنان

ــروعي       ــأن مشـ ــا بشـ ــيا، متكلمـ ــل إندونيسـ ــاد ممثـ وأفـ
دونيسيا، ولئن كانت تدرك العالئق املشـتركة  القرارين، بأن إن

بني القرار ومشروع القرار، تسلم متامـا بالعناصـر املتباينـة الـيت     
دللت علـى أنـه ال ميكـن التوفيـق بينـها. وبالنسـبة لوفـد بلـده،         
فإن من الواضح متاما له أين تقع املسـؤولية عـن إهنـاء األعمـال     

ــورا. وأكــد جمــددا أن األعمــال الع   ــة ف ــان  القتالي ســكرية يف لبن
)، ١٩٦٧( ٢٤٢تشــــكل انتــــهاكا لقــــرارات جملــــس األمــــن 

__________ 

  )٢٣(  S/PV.3654 ٤و  ٣، الصفحتان.  

) وتتنـــاقض تناقضـــا تامـــا ١٩٧٨( ٤٢٥) و ١٩٧٣( ٣٣٨ و
  .  )٢٤(مع أهداف ومقاصد عملية السالم يف مدريد

وأعرب ممثـل الصـني عمـا يسـاور وفـد بلـده مـن قلـق           
عميــق إزاء اهلجــوم العســكري الواســع النطــاق الــذى شــنته       

ام السابقة علـى اجلنـوب اللبنـاين. وشـدد علـى      إسرائيل يف األي
اقتناع حكومـة بلـده بضـرورة احتـرام سـيادة لبنـان واسـتقالله        
وســالمته اإلقليميــة داخــل حــدوده املعتــرف هبــا دوليــا احترامــا 
ــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، مبــا فيهــا     كــامال، وتنفيــذ ق

). وأكـد علـى ضـرورة عـدم إعاقـة قـوة       ١٩٧٨( ٤٢٥القرار 
املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان عــن تنفيــذ واليتــها. وقــال إن   األمــم 

الصـــني تـــدعو اجملتمـــع الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك األمـــم املتحـــدة  
ووكاالهتا، إىل تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية الفوريـة إىل املـدنيني      
يف لبنــان. وعلــى أســاس هــذه االعتبــارات، صــوتت الصــني        

  .)٢٥(لصاحل مشروعي القرار
ــا أنــ  وذكــر    ــل أملاني ــاك حــل    ممث ــي أن يكــون هن ه ينبغ

سياسي على أسـاس مجيـع قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة،       
)، وأن أفضـل سـبيل للمسـاعدة    ١٩٧٨( ٤٢٥مبا فيها القـرار  

أن هـو  على بلوغ حل سياسي كهذا، يف إطار عملية السالم، 
يتخذ اجمللس قرارا يعاجل املشـاكل الرئيسـية وحيظـى يف الوقـت     

طـاق. وهلـذا السـبب، صـوتت أملانيـا      ذاته بالتأييد على أوسـع ن 
) وامتنعت عـن التصـويت علـى    ١٩٩٦( ١٠٥٢لصاحل القرار 
  .)٢٦(القرار اآلخر

بيسـاو أن بلـده سـيؤيد مبـادرات      -وأكد ممثـل غينيـا     
السالم وأنه يشجع املبـادرات الـيت تقـوم هبـا بعـض البلـدان يف       

ه أن تراعـي القـرارات ذات الصـلة    بلد املنطقة، واليت يأمل وفد
). ١٩٧٨( ٤٢٥الصــادرة عــن جملــس األمــن، مبــا فيهــا القــرار 

__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  
  .٢و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥(  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  
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وأدان األحــداث الــيت وقعــت مــؤخرا وأعــرب عــن دعــم بلــده  
وجـه  وجلميع من تضرروا من األنشـطة العسـكرية يف املنطقـة،    

نداء عاجال إىل اجملتمع الدويل للمبادرة بنجدة ضـحايا احلـرب   
هـــذه لكـــل بيســـاو،  -وقـــال إن غينيـــا  يف لبنـــان باملعونـــات.

مشــروعي القــرارين أمــال يف أن يســهم ذلــك  تؤيــد األســباب، 
ــة ويف      ــوري لألعمــال احلربي ــق وقــف ف إســهاما كــبريا يف حتقي
اســـتمرار املفاوضـــات بشـــأن حتقيـــق ســـالم عـــادل ودائـــم يف  

  .)٢٧(املنطقة
ممثل كوريا أنه كانت هنـاك فرصـة كـان جيـدر      وذكر  

 دو لوفـد باألعضاء اغتنامها للتوصل إىل نص تـوافقي. لكـن يبـ   
ــد ــذا     بل ــة. وهل ــك الفرصــة مل ُتستكشــف بصــورة كامل ه أن تل

السبب، قررت مجهورية كوريا االمتنـاع عـن التصـويت علـى     
  .)٢٨(مشروع القرار املقدم من جمموعة الدول العربية

وأعـــرب ممثـــل فرنســـا عـــن أملـــه يف أن ميـــنح إمجـــاع    
 اجمللس ثقال ومساندة كاملني للقرار، وميكّن من حتقيق النتـائج 
املرجّوة، وال سـيما وقـف األعمـال العدائيـة مـن جانـب مجيـع        

  .)٢٩(األطراف
ممثل االحتاد الروسي أن ما حدث يف لبنان غـري   وذكر  

ــها إســرائيل تقــوض ســيادة     ــول، ألن األعمــال الــيت ارتكبت مقب
دولة لبنان، وتضر بالسكان املـدنيني وتـدمر األهـداف املدنيـة.     

املطلـوب   وقـال إن  وأكد على ضـرورة ممارسـة ضـبط الـنفس.    
هو حتقيـق حـل سـلمي يكفـل وقـف األعمـال العسـكرية ضـد         
لبنــان وال يســمح، يف الوقــت نفســه، بشــن هجمــات إرهابيــة   

أن جملس األمن قـد واجـه خيـارا     وذكرعلى أراضي إسرائيل. 
صعبا. إذ أن جمموعة من البلدان العربية قـدمت مشـروع قـرار    

 ويوافـق ملؤيـدة.  مل حيصل على العدد املطلـوب مـن األصـوات ا   
__________ 

  .٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  
  .١٠لصفحة املرجع نفسه، ا  )٢٩(  

االحتاد الروسي، من حيث املبدأ، على معظم األفكـار الـواردة   
يـرى يف الوقـت نفسـه أن     هيف مشروع القـرار املـذكور. ولكنـ   

 فقداملشروع ال يعطي صورة كاملة عن احلالة البالغة التعقيد. 
تغاضى عن بعـض اجلوانـب اهلامـة مـن قبيـل احلاجـة إىل تـوفري        

ول يف املنطقـــة، وعـــدم الســـماح ضـــمانات أمنيـــة جلميـــع الـــد
للمتطـــرفني بالقيـــام بأعمـــال عســـكرية اســـتفزازية يف أراضـــي 
لبنان، األمر الذي يقوض عملية السالم ويتعارض مـع اجلهـود   
الدبلوماسية املكثفة املضطلع هبا. وهلـذا السـبب، امتنـع االحتـاد     

ومضى يقول إن مشروع القرار الثاين  الروسي عن التصويت.
ــر توا  ــدا أكث ــذ   ب ــده كــان حيّب ــا مــع أن بل بصــورة  أن يصــاغزن

بعــض األشــياء مبســمياهتا. بيــد أنــه   وأن ُتســمىأوضــح وأدق، 
ر فعـال عـن تأييـد    شدد علـى أن النقطـة األساسـية هـي أنـه يعبِّـ      

لوقف غري مشروط إلطالق النار وللجهود الراميـة إىل إحـالل   
    .)٣٠(السالم

تـزال  ال  ة بلـده ممثل اململكة املتحـدة أن حكومـ   وذكر  
تشعر بقلق عميق إزاء احلالـة ألهنـا تـؤثر علـى لبنـان وإسـرائيل       
ــتمرة     ــواريخ املســ ــات الصــ ــواء، وأدان هجمــ ــد ســ ــى حــ علــ
واهلجمات األخرى اليت تسـتهدف مشـال إسـرائيل والـيت أدت     
إىل نشــوء األزمــة. وأكــد علــى أن حكومــة اململكــة املتحــدة،   

أن تأســف بشــدة لضــياع أرواح املــدنيني يف لبنــان، تــرى       إذ
يتعني فعله هو التركيـز علـى املسـتقبل والقيـام بكـل مـا هـو         ما

ممكن ملنع وقوع مآس أخرى من هذا النوع والوقـف الفـوري   
  .)٣١(لألعمال احلربية

وأبلغــت ممثلــة الواليــات املتحــدة اجمللــس بــأن الــرئيس    
كلينتون قد ناشد مجيع األطراف أن توافق على وقـف إطـالق   

ــا رحبــت بــ    ــورا، وهــو م ــار ف ــان.  الن ــا إســرائيل ولبن ه حكومت
ــه مــن دواعــي األســف أن مشــروع القــرار الــذي     وذكــرت أن

__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  
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يكــن مــن املمكــن أن  عرضــه لبنــان وآخــرون علــى اجمللــس مل  
ــات  ــده الوالي ــي أن يكــون      تؤي ــه ال ينبغ املتحــدة. وأكــدت أن

هناك أي شك يف أن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا إسـرائيل كانـت      
 مـن األراضـي اللبنانيـة    ردا على اهلجمات اليت شنها حزب اهللا

ضد املراكز املدنية يف إسـرائيل. ومشـروع القـرار الـذي قدمـه      
لبنــان وآخــرون مل يــذكر هــذه احلقيقــة. وشــّددت علــى أن       
اســتفراد إســرائيل باإلدانــة كــان مــن شــأنه أن ُيحــدث نكســة، 

  .)٣٢(تقدما، يف املفاوضات الرامية إىل إهناء القتال  ال
لـده يشـعر بعميـق األسـف     وشدد ممثل لبنان على أن ب  

لعــدم اختــاذ اجمللــس تــدابري علــى وجــه الســرعة إلهنــاء العــدوان  
اإلسرائيلي ولعـدم اعتمـاد مشـروع القـرار العـريب. وأشـار إىل       
أن مشروع القرار ميثل املوقف الثابت والراسـخ للبنـان والعـامل    
العـــريب بوجـــه خـــاص. وأشـــار إىل أن جملـــس جامعـــة الـــدول 

علــى مســتوى وزراء اخلارجيــة، قـــد    العربيــة، الــذي اجتمــع    
ــتثنائي       ــه االس ــة اجتماع ــنص باإلمجــاع يف هناي ــس ال ــد نف اعتم

ــاهرة. وأكــد جمــددا    ــود يف الق ــاء   املعق ــد إلهن أن الســبيل الوحي
 ٤٢٥العنف يف لبنان إمنا يكون من خالل التنفيذ التـام للقـرار   

)٣٣()١٩٧٨(.  
وأعرب ممثل إسرائيل عـن أسـفه للخسـائر البشـرية يف       
األبريــاء. وأكــد أن املأســاة الــيت وقعــت كــان ســببها   صــفوف

إطالق حزب اهللا صواريخ كاتيوشـا علـى إسـرائيل مـن مواقـع      
متتد على مسافة قصـرية مـن مركـز األمـم املتحـدة، الـذي جلـأ        
إليه املواطنون واملدنيون األبرياء. وأشـار إىل أن إسـرائيل تعلـم    

ــه و     ــدنيني درعــا ل ــئ يســتخدم امل ــا فت أن هــذه أن حــزب اهللا م
ليست املرة األوىل اليت ميارس فيها الشيء نفسـه مـع وحـدات    
قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان. وأعـرب عـن أسـفه لعـدم         

ن ملـ تكلمـوا   نمساع كلمة إدانة مـن أعضـاء جملـس األمـن الـذي     
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

إســرائيل قــد قبلــت  وقــال إنتلــك األعمــال العدوانيــة.  أوابــد
ن للتوصــل إىل وقــف فرســون كلينتــويمبــادرة الــرئيس وليــام ج

إلطــالق النــار، يبــدأ تنفيــذه حاملــا يوافــق الطــرف اآلخــر علــى  
  .)٣٤(تنفيذه أيضا

وطالــب ممثــل النــرويج، باعتبــار بلــده أهــم املســامهني     
ل، حــزب اهللا بوقــف ممارســته املتمثلــة يف    يــبقــوات يف اليونيف

إنشاء مواقعه بالقرب من املـدنيني أو منشـآت األمـم املتحـدة،     
ات اإلســرائيلية باختــاذ كــل اخلطــوات الالزمــة  وطالــب الســلط

  .)٣٥(ملنع قصف أهداف تابعة لألمم املتحدة وأهداف مدنية
عدد من املتكلمني أن األعمـال العسـكرية الـيت     وذكر  

اســتهدفت لبنــان تشــكل انتــهاكا لســالمته اإلقليميــة وســيادته   
واســتقالله السياســي ضــمن حــدوده املعتــرف هبــا دوليــا، وأهنــا 

ــاق األمــم املتحــدة والقــانون     تشــكل أيضــا  ــهاكا ســافرا مليث انت
ــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، وخباصــة القــرار     ــدويل وق ال

)، واتفاق اهلدنة املربم بني لبنان وإسـرائيل عـام   ١٩٧٨( ٤٢٥
ودعـا   .)٣٦(إىل وقف أعمال القتال على الفور ا. ودعو١٩٤٩

متكلمون آخرون إىل وقف إطـالق النـار وأعربـوا عـن قلقهـم      
شـــأن أمـــن قـــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـــان وســـالمتها ب

  .)٣٧(وحريتها يف احلركة
  
  __________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
  .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  
 ١٠ و ٩(هنـدوراس)؛ والصـفحتان    ٦املرجع نفسه، الصـفحة    )٣٦(  

ــا)؛ والصــفحة   ٢٠ و ١٩؛ والصــفحتان (بوتســوانا)  ٢٠(كوب
(باكســــتان)؛  ٢١(اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة     

  (مجهورية إيران اإلسالمية). ٢٢ و ٢١والصفحتان 
(إيطاليـا)؛   ١١(بولنـدا)؛ والصـفحة    ٨املرجع نفسه، الصـفحة    )٣٧(  

 ١٨(كندا)؛ والصفحة  ١٧(شيلي)؛ والصفحة  ١٤والصفحة 
  (اليابان). ١٨ و ١٧صفحتان يرلندا)؛ والأ(
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  اللبناين -والتطورات يف القطاع اإلسرائيلي قــــــوة األمــــــم املتحــــــدة املؤقتــــــة يف لبنــــــان   -باء 
 ١٩٩٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٩املقــــرر املــــؤرخ   

ــة  ــرار ٣٦٢٢(اجللســــ ) ١٩٩٦( ١٠٣٩): القــــ
  وبيان من الرئيس

ــاير  ٢٢يف    ، وعمــال بأحكــام ١٩٩٦كــانون الثاين/ين
)، قــدم األمــني العــام إىل جملــس األمــن ١٩٩٥( ١٠٠٦القــرار 

تقريــرا يشــمل التطــورات الــيت اســتجدت يف لبنــان منــذ إعــداد 
وأفـاد األمـني العـام يف تقريـره بأنـه خـالل        .)٣٨(تقريره السـابق 

األشــهر الســتة األخــرية، اســتمرت يف جنــوب لبنــان عمليــات   
ال بني قوات الدفاع اإلسرائيلية وأعواهنا اللبنانيني احمللـيني،  القت

أي قــوات األمــر الواقــع، مــن جهــة، والعناصــر املســلحة الــيت    
ــة أخــرى.      ــن جه ــها لالحــتالل اإلســرائيلي، م ــت مقاومت أعلن
وواصـــلت قـــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـــان االضـــطالع  

لســكان مــن  جبهودهــا الراميــة إىل احلــد مــن الــرتاع ومحايــة ا     
عمليات القتال. وواصلت إسرائيل احتالهلـا أجـزاء يف جنـوب    

ــرار      ــا يف الق ــوة املنصــوص عليه ــة الق ــان وظلــت والي  ٤٢٥لبن
) غــري منجــزة. بيــد أنــه خــالل الســتة أشــهر املاضــية،  ١٩٧٨(

ــئن مل       ــدنيني. ول ــيت تســتهدف امل ــبة احلــوادث ال اخنفضــت نس
ن إســهامها يتحقــق أي تقــدم صــوب تنفيــذ واليــة القــوة، إال أ

يف حتقيــق االســتقرار يف املنطقــة وتــوفري احلمايــة للســكان ظــل   
إسهاما مهما. وبناء على ذلك، أوصى األمني العام بأن يوافـق  
اجمللس على طلب حكومة لبنان وميدد والية القـوة لفتـرة سـتة    

  .١٩٩٦متوز/يوليه  ٣١أشهر أخرى، تنتهي يف 
 لثــاين/كــانون ا ٢٩املعقــودة يف  ،٣٦٢٢ويف اجللســة   

كـان قـد مت التوصـل إليـه يف     وفقا للتفـاهم الـذي    ١٩٩٦يناير 
السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجمللس  مشاورات

جــدول أعمالــه. ووجــه الــرئيس (اململكــة املتحــدة) بعــد ذلــك 
كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٧انتبـــاه اجمللـــس إىل رســـالة مؤرخـــة    

__________ 

  )٣٨(  S/1996/45.  

ل لبنان يطلب فيهـا إىل  موجهة إىل األمني العام من ممث ١٩٩٦
كانون الثاين/ينـاير   ٣١اجمللس متديد والية القوة اليت تنتهي يف 

  .)٣٩(، لفترة مؤقتة إضافية مدهتا ستة أشهر١٩٩٦
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

ــرار ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف  كـ ــاءأُعـ ــاورات اجمللـــس  أثنـ مشـ
قــرار للتصــويت  وبعــد ذلــك طُــرح مشــروع ال    .)٤٠(الســابقة

ــرار   يف )، و١٩٩٦( ١٠٣٩واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  :يلي نصه  ما

  إن جملس األمن،  
) ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥إىل قراراتــــــه  إذ يشــــــري  

ــؤرخني  ــارس  ١٩املـــــ ــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠١، و ١٩٧٨آذار/مـــــ ) املـــــ
حزيران/يونيـه   ٥) املـؤرخ  ١٩٨٢( ٥٠٨، و ١٩٨٢شباط/فرباير  ٢٥

 ٥٣٠، و ١٩٨٢حزيران/يونيـه   ٦املؤرخ ) ١٩٨٢( ٥٠٩، و ١٩٨٢
، وكــــذلك إىل مجيــــع  ١٩٨٢أيلول/ســــبتمرب  ١٧) املــــؤرخ ١٩٨٢(

  قراراته بشأن احلالة يف لبنان،
كـانون الثاين/ينـاير    ٢٢تقرير األمني العام املـؤرخ   وقد درس  
ــا    ١٩٩٦ ــان، وإذ حيـــيط علمـ عـــن قـــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـ

  باملالحظات املبداه فيه،
كــانون الثاين/ينــاير   ١٧بالرســالة املؤرخــة   إذ حيــيط علمــا و  
املوجهة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم للبنـان لـدى األمـم          ١٩٩٦
  املتحدة،

  لطلب حكومة لبنان، واستجابة منه  
متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتـة   يقرر  - ١  

متوز/يوليـــه  ٣١ىت يف لبنـــان لفتـــرة أخـــرى مـــدهتا ســـتة أشـــهر، أي حـــ 
  ؛١٩٩٦

عن دعمه القوي للسالمة اإلقليميـة   يكرر اإلعراب  - ٢  
  للبنان وسيادته واستقالله داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛

ــرى   - ٣   ــرة أخـ ــد مـ ــا   يؤكـ ــوة ومبادئهـ ــالحيات القـ صـ
التوجيهيـــة العامـــة، بصـــيغتها الـــواردة يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  

ــارس  ١٩ ــرار  ، وامل١٩٧٨آذار/م )، ١٩٧٨( ٤٢٦عتمــدة مبوجــب الق
ويطلب إىل مجيع األطراف املعنية التعاون التام مع القوة من أجل تنفيـذ  

  واليتها على الوجه الكامل؛
__________ 

  )٣٩(  S/1996/34.  
  )٤٠(  S/1996/58.  
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أن القـوة ينبغـي أن تنفـذ واليتـها متامـا       يؤكد جمددا  - ٤  
) ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥علـــى النحـــو احملـــدد يف القــــرارين    

  الصلة؛وسائر القرارات األخرى ذات 
كــل أعمــال العنــف الــيت ترتكــب، وال ســيما يــدين   - ٥  

  ضد القوة، وحيث األطراف على وضع حد هلذه األعمال؛
بعمليـــــة حتـــــديث القـــــوة، املعروضـــــة يف  يرحـــــب  - ٦  
كــانون الثاين/ينــاير   ٢٢مــن تقريــر األمــني العــام املــؤرخ      ١٦ الفقــرة
ــايو      ١٩٩٦ ــول شــهر أيار/م ــيت ســتنجز حبل ــة ال ، ١٩٩٦، وهــي العملي

ويؤكــد علــى احلاجـــة إىل مواصــلة بــذل اجلهـــود لتحقيــق املزيــد مـــن       
الوفورات بواسطة ترشيد خدمات اإلدارة والدعم يف القوة، شريطة أال 

  يؤثر ذلك يف قدرهتا التنفيذية؛
إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته مــع    يطلــب  - ٧  

قـرار وأن  حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيـذ هـذا ال  
  يقدم تقريرا إىل جملس األمن يف هذا الشأن.

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٤١(عن اجمللس

أحــاط جملــس األمــن علمــا، مــع التقــدير، بتقريــر األمــني العــام   
عن قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف    ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٢٢املؤرخ 

ــدم عمــال بــ   ــان املق ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٠٦القرار لبن ــه  ٢٨) امل متوز/يولي
١٩٩٥.  

ــان        ــيادة لبنـ ــل سـ ــه بكامـ ــد التزامـ ــن جديـ ــد اجمللـــس مـ ويؤكـ
واستقالله وسالمته اإلقليميـة ووحدتـه الوطنيـة داخـل حـدوده املعتـرف       
هبــا دوليــا. ويشــدد اجمللــس يف هــذا الســياق علــى وجــوب امتنــاع مجيــع 

هلا ضد السـالمة اإلقليميـة   الدول عن التهديد باستعمال القوة أو استعما
أو االســتقالل السياســي ألي دولــة أو بــأي أســلوب آخــر ال يتفــق مــع   

  أغراض األمم املتحدة.
وإذ ميدد اجمللس والية القـوة لفتـرة مؤقتـة أخـرى علـى أسـاس         

) فإنه يؤكد مـرة أخـرى احلاجـة املاسـة إىل تنفيـذ      ١٩٧٨( ٤٢٥القرار 
يـده الكامـل التفـاق الطـائف     ذلك القرار مـن مجيـع جوانبـه. ويكـرر تأي    

ــؤرخ  ــوبر   ٢٢امل ــيت   ١٩٨٩تشــرين األول/أكت ــود املتواصــلة ال ، وللجه
تبذهلا احلكومة اللبنانية لتوطيد أركان السـلم والوحـدة الوطنيـة واألمـن     
ــتعمري.     ــة ال يف البلــد، مــع االضــطالع بنجــاح، يف الوقــت نفســه، بعملي

ن جهـود ناجحـة لنشـر    ويثين اجمللس على احلكومـة اللبنانيـة ملـا تبذلـه مـ     
  سلطتها يف جنوب البلد بالتنسيق الكامل مع القوة.

__________ 

  )٤١(  S/PRST/1996/5.  

ويعــرب اجمللــس عــن قلقــه إزاء اســتمرار العنــف يف جنــوب         
ــع       ــث مجيـ ــدنيني، وحيـ ــني املـ ــائر يف األرواح بـ ــف للخسـ ــان، ويأسـ لبنـ

  األطراف على ممارسة ضبط النفس.
ويغتــنم اجمللــس هــذه الفرصــة لإلعــراب عــن تقــديره للجهــود     

اصلة اليت يبذهلا األمـني العـام وموظفـوه يف هـذا الصـدد ويـثين علـى        املتو
جهود القوة وعلـى البلـدان املسـامهة بقـوات ملـا قـدموه مـن تضـحيات،         

  واللتزامهم بقضية السلم واألمن الدوليني يف ظل ظروف صعبة.
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ٣٠املقـ ــة  ١٩٩٦متوز/يوليـ (اجللسـ
) وبيـــان مـــن  ١٩٩٦( ١٠٦٨): القـــرار ٣٦٨٥

  لرئيسا
ــه  ٢٠يف    ــالقرار  ،١٩٩٦متوز/يوليـ  ١٠٣٩وعمـــال بـ

)، قدم األمني العام إىل اجمللـس تقريـرا عـن التطـورات     ١٩٩٦(
وقـال   .)٤٢(اليت استجدت يف لبنـان منـذ إعـداد تقريـره السـابق     

ن فترة الستة أشهر املنصرمة قد متيـزت  األمني العام يف تقريره إ
نيسـان/أبريل كـان    بالتصعيد اخلطري لألعمال احلربيـة يف شـهر  

أول ضحاياها سكان جنوب لبنان، كما تعرضـت قـوة األمـم    
أن القـوة تعـاين نفـس     وذكـر املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان للـنريان.     

ــذ انســحاب       ــا من ــيت ُوجــدت فيه ــة العســرية واخلطــرية ال احلال
. ويف ١٩٨٥القوات اإلسرائيلية إىل خطوطها الراهنـة يف عـام   

قصـاراها للحـد مـن العنـف     ظل تلـك الظـروف، بـذلت القـوة     
ومحايــة الســكان املــدنيني، وهــي املهمــة الــيت باتــت تشــكل        

التفـاهم املعلـن    إن ذلك الصـدد يف قال واليتها حبكم الواقع. و
كفيـــل بـــأن يســـهم يف محايـــة     ١٩٩٦نيســـان/أبريل  ٢٦يف 

املدنيني أو يف تشجيع األطـراف علـى التحلـي بضـبط الـنفس.      
ذه الكامـل يف وقـت قريـب.    ولذا، مـن املـأمول أن جيـري تنفيـ    

وأوضح أنـه أوعـز إىل القـوة أن تسـاعد فريـق الرصـد اجلـاري        
إنشاؤه وفقها للتفـاهم املـذكور. ويف ضـوء أمهيـة اإلسـهامات      
اليت تقدمها القوة يف حتقيـق االسـتقرار واحلمايـة الـيت ميكـن أن      
توفرها للسكان املدنيني، أوصى األمني العام بـأن ميـدد اجمللـس    

__________ 

  )٤٢(  S/1996/575.  
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ــة القــو ــرة ســتة أشــهر أخــرى تنتــهي يف   والي كــانون  ٣١ة لفت
  .١٩٩٧الثاين/يناير 

متوز/يوليـــــه  ٣٠، املعقـــــودة يف ٣٦٨٥ويف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــه وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ يف  كـ

السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف   اجمللس مشاورات
س جدول أعماله. وعقب إقـرار جـدول األعمـال، وجـه الـرئي     

ــة    ــالة مؤرخـ ــاه اجمللـــس إىل رسـ ــا) انتبـ ــه  ١٨(فرنسـ متوز/يوليـ
موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن املمثـــل الـــدائم للبنـــان  ١٩٩٦

  .)٤٣(يطلب فيها إىل اجمللس متديد والية القوة
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

ــرار ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف  كـ ــاءأُعـ ــاورات اجمللـــس  أثنـ مشـ
ــرار للتصــويت     .)٤٤(الســابقة ــرح مشــروع الق ــك، طُ ــد ذل وبع

ــرار   يف )، و١٩٩٦( ١٠٦٨واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  نصه:يلي   ما

  إن جملس األمن،  
) ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥إىل قراراتــــــه  إذ يشــــــري  

ــؤرخني  ــارس  ١٩املـــــ ــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠١، و ١٩٨٣آذار/مـــــ ) املـــــ
نيـه  حزيران/يو ٥) املـؤرخ  ١٩٨٢( ٥٠٨، و ١٩٨٢شباط/فرباير  ٢٥

 ٥٢٠ ، و١٩٨٢حزيران/يونيـه   ٦) املؤرخ ١٩٨٢( ٥٠٩، و ١٩٨٢
، وإىل مجيـع قراراتـه بشـأن    ١٩٨٢أيلول/سبتمرب  ١٧) املؤرخ ١٩٨٢(

  احلالة يف لبنان،
 ١٩٩٦متوز/يوليـه   ٢٠تقرير األمني العـام املـؤرخ    وقد درس  

عــن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، وإذ حيــيط علمــا باملالحظــات 
  اة والتعهدات املذكورة فيه،املبد

 ١٩٩٦متوز/يوليـــه  ١٨بالرســـالة املؤرخـــة  وإذ حيـــيط علمـــا  
  املوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة،

  لطلب حكومة لبنان، واستجابة منه  
متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتـة   يقرر  - ١  

كانون الثاين/ينـاير   ٣١مدهتا ستة أشهر، أي حىت  يف لبنان لفترة أخرى
  ؛١٩٩٧

__________ 

  )٤٣(  S/1996/566.  
  )٤٤(  S/1996/599.  

عن دعمه القوي للسالمة اإلقليميـة   يكرر اإلعراب  - ٢  
  للبنان وسيادته واستقالله السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛

ــرى   - ٣   ــرة أخـ ــد مـ ــا   يؤكـ ــوة ومبادئهـ ــالحيات القـ صـ
ــر األمـــني    ــواردة يف تقريـ ــيغتها الـ ــة بصـ ــة العامـ ــؤرخ التوجيهيـ ــام املـ العـ

ــارس  ١٩ ــرار  ١٩٧٨آذار/م )، ١٩٧٨( ٤٢٦، واملعتمــدة مبوجــب الق
ويطلب من مجيع األطراف املعنية التعاون التام مع القوة من أجل تنفيـذ  

  واليتها على الوجه الكامل،
أن القوة ينبغي أن تنفذ واليتـها تنفيـذا    يؤكد جمددا  - ٤  

)، ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥تاما على النحو احملدد يف القرارين 
  والقرارات األخرى ذات الصلة؛

مجيع أعمـال العنـف الـيت ترتكـب، وال سـيما      يدين   - ٥  
  ضد القوة، وحيث األطراف على وضع حد لتلك األعمال؛

باالنتهاء من عملية تنظيم القوة علـى النحـو    يرحب  - ٦  
من تقرير األمني العـام، ويشـجع علـى حتقيـق مزيـد       ٣٣املبني يف الفقرة 

  ن الكفاءة والوفورات، شريطة أال يؤثر ذلك يف قدرة القوة التنفيذية؛م
إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته مــع    يطلــب  - ٧  

حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن 
  يقدم تقريرا إىل جملس األمن يف هذا الشأن.

ان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــ  
  :)٤٥( عن اجمللس

الحظ جملس األمن، مـع التقـدير، تقريـر األمـني العـام املـؤرخ         
عن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان الذي قدم  ١٩٩٦متوز/يوليه  ٢٠

  ،١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٢٩) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٩وفقا للقرار 
ــيادة لب      ــل سـ ــه بكامـ ــد التزامـ ــن جديـ ــد اجمللـــس مـ ــان ويؤكـ نـ

واستقالله السياسي وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية، داخل حـدوده  
املعترف هبا دوليا. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس أن على مجيع الـدول  
أن متتنـــع عـــن التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتعماهلا ضـــد الســـالمة  
اإلقليميــة أو االســتقالل السياســي ألي دولــة، أو بــأي أســلوب آخــر       

  مع مقاصد األمم املتحدة. يتفق ال
وإذ ميدد اجمللـس واليـة القـوة لفتـرة مؤقتـة أخـرى اسـتنادا إىل          

ــرار  ــة حاجــة     ١٩٧٨( ٤٢٥الق ــى أن مث ــرة أخــرى عل ــه يشــدد م )، فإن
عاجلة لتنفيذ ذلك القرار من مجيـع جوانبـه. وهـو يكـرر اإلعـراب عـن       

 ١٩٨٩تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢كامل تأييده التفاق الطائف املؤرخ 
واجلهود املسـتمرة الـيت تبـذهلا احلكومـة اللبنانيـة مـن أجـل دعـم السـالم          
ــاجح      ــد، مــع االضــطالع علــى حنــو ن ــة واألمــن يف البل والوحــدة الوطني

__________ 

  )٤٥(  S/PRST/1996/33.  
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بعملية التعمري. ويثين اجمللـس علـى احلكومـة اللبنانيـة جلهودهـا الناجحـة       
ــام مــع      ــد بالتنســيق الت ــد نطــاق ســلطتها يف جنــوب البل ــة إىل متدي الرامي

  وة.الق
ــوب        ــه إزاء اســتمرار العنــف يف اجلن ويعــرب اجمللــس عــن قلق

اللبناين، وهو يأسف ملـا حيـدث مـن خسـائر يف أرواح املـدنيني، وحيـث       
  األطراف كافة على ممارسة ضبط النفس.

وينتهز اجمللس هذه الفرصـة كـي يعـرب عـن تقـديره للجهـود         
ن، ويـثين علـى   املتواصلة اليت يبذهلا األمني العـام وموظفـوه يف هـذا الشـأ    

جهود القوة والبلدان املسامهة بقوات فيها لتضحياهتم والتزامهم بقضـية  
  السلم واألمن الدوليني يف ظل ظروف صعبة.

  
 ١٩٩٧كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٨املقــــرر املــــؤرخ   

ــة  ــرار ٣٧٣٣(اجللســــ ) ١٩٩٧( ١٠٩٥): القــــ
  وبيان من الرئيس

 ، وعمــال بــالقرار ١٩٩٧كــانون الثاين/ينــاير   ٢٠يف   
)، قـدم األمـني العــام إىل جملـس األمـن تقريــرا     ١٩٩٦( ١٠٦٨

. )٤٦(عن التطورات اليت اسـتجدت منـذ إعـداد تقريـره السـابق     
األمني العام يف تقريره أن مسـتوى األعمـال احلربيـة قـد      ذكرو

شهد اخنفاضا نسـبيا مقارنـة بـالفترة السـابقة، إال أن احلالـة يف      
راب، حيــث جنــوب لبنــان ظلــت مطبوعــة بــالتوتر واالضــط     

مــا اســتمرت نيبواصــلت إســرائيل احتالهلــا ألجــزاء يف املنطقــة 
اهلجمات اليت تنفذها جمموعات لبنانية ضـد قـوات االحـتالل.    
وعلــى الــرغم مــن مواصــلة منــع قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف  

إســهامها يف حتقيــق االســتقرار  ظــل لبنــان مــن تنفيــذ واليتــها،  
هاما مهمــا، ولــذا أوصــى  وتــوفري احلمايــة لســكان املنطقــة إســ  

األمني العام بأن يوافق اجمللس على طلب حكومة لبنـان وميـدد   
ــهي يف       ــتة أشــهر أخــرى تنت ــرة س ــوة لفت ــة الق ــوز/ ٣١والي  مت

  .١٩٩٧  يوليه
كـــــــانون  ٢٨، املعقـــــــودة يف ٣٧٣٣ويف اجللســـــــة   

توصــل كــان قــد مت الوفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٧الثاين/ينــاير 
__________ 

  )٤٦(  S/1997/42.  

سابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    ال يف مشاورات اجمللسإليه 
العام يف جـدول أعمالـه. وبعـد ذلـك، وجـه الـرئيس (اليابـان)        

كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٧انتبـــاه اجمللـــس إىل رســـالة مؤرخـــة    
موجهة إىل األمني العـام مـن ممثـل لبنـان، يطلـب فيهـا        ١٩٩٧

  .)٤٧(إىل اجمللس متديد والية القوة لفترة ستة أشهر
ــاه اجمللــس إىل   وّجــه ويف اجللســة نفســها،    ــرئيس انتب ال

ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف كـ ــاء أُعـ ــاورات اجمللـــس أثنـ مشـ
ــرار للتصــويت    )٤٨(الســابقة ــرح مشــروع الق ــك، طُ ــد ذل . وبع
  :)، ويف ما يلي نصه١٩٩٧( ١٠٩٥بوصفه القرار  واعُتمد

  إن جملس األمن،  
) ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥إىل قراراتــــــه  إذ يشــــــري  
، ١٩٧٨آذار/مـارس   ١٩) املؤرخني ١٩٧٨رس آذار/ما ١٩املؤرخني 

ــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠١و  ــباط/فرباير  ٢٥) املــــــــ  ٥٠٨، و ١٩٨٢شــــــــ
) املـؤرخ  ١٩٨٢( ٥٠٩، و ١٩٨٢حزيران/يونيـه   ٥) املؤرخ ١٩٨٢(
أيلول/سبتمرب  ١٧) املؤرخ ١٩٨٢( ٥٢٠، و ١٩٨٢حزيران/يونيه  ٦

  ، وإىل مجيع قراراته بشأن احلالة يف لبنان،١٩٨٢
كـانون الثاين/ينـاير    ٢٠األمني العام املـؤرخ   تقرير وقد درس  
ــاً    ١٩٩٧ ــان، وإذ حيـــيط علمـ عـــن قـــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـ

  باملالحظات املبداة والتعهدات املذكورة فيه،
كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٧رخـــة وإذ حيـــيط علمـــا بالرســـالة املؤ  
األمـم   املوجهة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم للبنـان لـدى        ١٩٩٧
  املتحدة،

  منه لطلب حكومة لبنان، واستجابة  
متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتـة   يقرر  - ١  

متوز/يوليـــه  ٣١يف لبنـــان لفتـــرة أخـــرى مـــدهتا ســـتة أشـــهر، أي حـــىت  
  ؛١٩٩٧

اإلعراب عن دعمه القوي للسـالمة اإلقليميـة    يكرر  - ٢  
  ل حدوده املعترف هبا دوليا؛للبنان وسيادته واستقالله السياسي داخ

ــرى   - ٣   ــرة أخـ ــد مـ ــا   يؤكـ ــوة ومبادئهـ ــالحيات القـ صـ
ــر األمـــني ال   ــواردة يف تقريـ ــيغتها الـ ــة بصـ ــة العامـ ــؤرخ التوجيهيـ ــام املـ عـ

ــارس  ١٩ ــرار  ١٩٧٨آذار/م )، ١٩٧٨( ٤٢٦، واملعتمــدة مبوجــب الق
__________ 

  )٤٧(   S/1997/4.  
  )٤٨(  S/1997/79.  
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ويهيب جبميع األطراف املعنيـة التعـاون التـام مـع القـوة مـن أجـل تنفيـذ         
  على الوجه الكامل؛ واليتها

مجيــع أعمــال العنــف الــيت ترتكــب وال ســيما   يــدين  - ٤  
  ضد القوة، وحيث األطراف على وضع هناية لتلك األعمال؛

علـى ضـرورة أن تنفـذ القـوة واليتـها       يكرر التأكيد  - ٥  
 ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥بالكامــــل علــــى النحــــو احملــــدد يف القــــرارين 

  صلة؛) ومجيع القرارات األخرى ذات ال١٩٧٨(
على حتقيـق مزيـد مـن الكفـاءة والوفـورات،       يشجع  - ٦  

  شريطة أال يؤثر ذلك يف القدرة التنفيذية للقوة؛
إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته مــع    يطلــب  - ٧  

حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن 
  يقدم تقريرا إىل جملس األمن يف هذا الشأن.

 اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة ويف  
  :)٤٩(عن اجمللس

الحــظ جملــس األمــن علمــا، مــع التقــدير، تقريــر األمــني العــام    
عن قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف    ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٢٠املؤرخ 

متوز/يوليـه   ٣٠) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٦٨لبنان الذي قـدم وفقـا للقـرار    
١٩٩٦.  

ــد    ــان    ويؤكـ ــيادة لبنـ ــل سـ ــه بكامـ ــد التزامـ ــن جديـ اجمللـــس مـ
واستقالله السياسي وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية، داخل حـدوده  
املعترف هبا دوليا. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس أن على مجيع الـدول  
أن متتنـــع عـــن التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتعماهلا ضـــد الســـالمة  

ســي ألي دولــة، أو بــأي أســلوب آخــر     اإلقليميــة أو االســتقالل السيا 
  يتفق مع مقاصد األمم املتحدة. ال

وإذ ميدد اجمللـس واليـة القـوة لفتـرة مؤقتـة أخـرى اسـتناداً إىل          
ــرار  ــة حاجــة     ١٩٧٨( ٤٢٥الق ــى أن مث ــرة أخــرى عل ــه يشــدد م )، فإن

عاجلة لتنفيذ ذلك القرار من مجيـع جوانبـه. وهـو يكـرر اإلعـراب عـن       
 ١٩٨٩تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢طائف املؤرخ كامل تأييده التفاق ال

وللجهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة اللبنانية من أجـل توطيـد السـالم    
ــاجح      ــد، مــع االضــطالع علــى حنــو ن ــة واألمــن يف البل والوحــدة الوطني
بعملية التعمري. ويثين اجمللـس علـى احلكومـة اللبنانيـة جلهودهـا الناجحـة       

ــد نطــاق ســل   ــة إىل متدي ــام مــع   الرامي ــد بالتنســيق الت طتها يف جنــوب البل
  القوة.

__________ 

  )٤٩(  S/PRST/1997/1.  

ويعــرب اجمللــس عــن قلقــه إزاء اســتمرار العنــف يف جنــوب         
لبنــان، وهــو يأســف ملــا حيــدث مــن خســائر يف أرواح املــدنيني، وحيــث  

  األطراف كافة على ممارسة ضبط النفس.
وينتهز اجمللس هذه الفرصـة كـي يعـرب عـن تقـديره للجهـود         

ا األمني العـام وموظفـوه يف هـذا الشـأن، ويـثين علـى       املتواصلة اليت يبذهل
جنود القوة والبلدان املسامهة بقوات فيها لتضـحياهتم والتـزامهم بقضـية    

  السلم واألمن الدوليني يف ظل ظروف صعبة.
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ٢٩املقـ ــة  ١٩٩٧متوز/يوليـ (اجللسـ
) وبيـــان مـــن  ١٩٩٨( ١١٢٢): القـــرار ٣٨٠٤
  الرئيس

ــه  ١٦يف    ــالقرار ١٩٩٧متوز/يوليـ  ١٠٩٥، وعمـــال بـ
)، قـــدم األمـــني العـــام إىل جملـــس األمـــن تقريـــرا عـــن ١٩٩٧(

. )٥٠(التطــورات الــيت اســتجدت منـــذ إعــداد تقريــره الســـابق     
األمني العـام يف تقريـره أن مسـتوى األعمـال احلربيـة يف       وذكر

جنوب لبنان قد ارتفع نسبيا خالل الستة أشهر املنصرمة وأنـه  
املــدنيني أو تعريضــهم للخطــر.   جــرى مــرة أخــرى اســتهداف 

وظلــت احلالــة متقلبــة ومل تــزل تــثري قلقــا بالغــا. وبــالرغم مــن   
استمرار منع القوة من تنفيذ واليتـها، فـإن إسـهامها يف حتقيـق     
االستقرار وتوفري احلمايـة لسـكان املنطقـة ظـل إسـهاما مهمـا،       
ولذا فقـد أوصـى األمـني العـام بـأن يوافـق اجمللـس علـى طلـب          

ان وميدد والية القوة لفترة ستة أشهر أخرى تنتـهي  حكومة لبن
  .١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٣١يف 

متوز/يوليـــــه  ٢٩املعقـــــودة يف  ،٣٨٠٤ويف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  مشاورات اجمللس 
ــه. وبعــد ذلــك، وجــه ا   ــاه  جــدول أعمال لــرئيس (الســويد) انتب

موجهـة إىل   ١٩٩٧متوز/يوليـه   ١٠اجمللس إىل رسـالة مؤرخـة   
__________ 

  )٥٠(  S/1997/550  وCorr.1.  
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األمني العام من ممثل لبنان يطلب فيها إىل اجمللـس متديـد واليـة    
  .)٥١(القوة لفترة ستة أشهر

ــه    ــة نفسـ ــس    ويف اجللسـ ــاه اجمللـ ــرئيس انتبـ ــه الـ ا، وجـ
ــاء أُعــد يف كــان قــد مشــروع قــرار  إىل مشــاورات اجمللــس أثن
ــرار للتصــويت    )٥٢(ســابقةال ــرح مشــروع الق ــك، طُ ــد ذل . وبع

ــرار   يف )، و١٩٩٧( ١١٢٢واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  :نصه  يلي  ما

  إن جملس األمن،  
) ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥إىل قراراتــــــه  إذ يشــــــري  

 ٢٥) املـــــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠١و  ١٩٧٨آذار/مـــــارس  ١٩املـــــؤرخني 
حزيران/يونيـــــه  ٥) املـــــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠٨، و ١٩٨٢شـــــباط/فرباير 

 ٥٢٠، و ١٩٨٢حزيران/يونيـه   ٦) املؤرخ ١٩٨٢( ٥٠٩، و ١٩٨٢
، وإىل مجيـع قراراتـه بشـأن    ١٩٨٢أيلول/سبتمرب  ١٧) املؤرخ ١٩٨٢(

  احلالة يف لبنان،
 ١٩٩٧متوز/يوليـه   ١٦تقرير األمني العـام املـؤرخ    وقد درس  

ظــات عــن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، وإذ حيــيط علمــا باملالح
  املبداة والتعهدات املذكورة فيه،

 ١٩٩٧متوز/يوليـــه  ١٠بالرســـالة املؤرخـــة  وإذ حيـــيط علمـــا  
واملوجهـة إىل األمــني العــام مـن القــائم باألعمــال املؤقـت للبعثــة الدائمــة    

  للبنان لدى األمم املتحدة
  لطلب حكومة لبنان، واستجابة منه  
تحدة املؤقتـة  متديد الوالية احلالية لقوة األمم امل يقرر  - ١  

 كــانون الثــاين/ ٣١يف لبنــان لفتــرة أخــرى مــدهتا ســتة أشــهر، أي حــىت 
  ؛١٩٩٨يناير 

عن دعمه القوي للسالمة اإلقليميـة   اإلعراب يكرر  - ٢  
  للبنان وسيادته واستقالله السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛

ــرى   - ٣   ــرة أخـ ــد مـ ــا   يؤكـ ــوة ومبادئهـ ــالحيات القـ صـ
ــ ــة العامـ ــواردة التوجيهيـ ــيغتها الـ ــؤرخ  ة بصـ ــام املـ ــر األمـــني العـ يف تقريـ

ــارس  ١٩ ــرار  ١٩٧٨آذار/م )، ١٩٧٨( ٤٢٦، واملعتمــدة مبوجــب الق
ويهيب جبميع األطراف املعنيـة التعـاون التـام مـع القـوة مـن أجـل تنفيـذ         

  واليتها على الوجه الكامل؛
__________ 

  )٥١(  S/1997/534.  
  )٥٢(  S/1997/575.  

مجيع أعمـال العنـف الـيت ترتكـب، وال سـيما       يدين  - ٤  
  طراف على وضح حد لتلك األعمال؛ضد القوة، وحيث األ

ضرورة أن تنفذ القوة واليتها بالكامل  تأكيد يكرر  - ٥  
ــرارين   ــدد يف القـ ــو احملـ )، ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥علـــى النحـ

  ومجيع القرارات األخرى ذات الصلة؛
على حتقيـق مزيـد مـن الكفـاءة والوفـورات،       يشجع  - ٦  

  للقوة؛شريطة أال يؤثر ذلك يف القدرة التنفيذية 
إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته مــع    يطلــب  - ٧  

حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن 
  يقدم تقريرا إىل جملس األمن يف هذا الشأن.

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٥٣(عن اجمللس

ــام   أحــاط جملــس األمــن علمــا مــع الت     ــر األمــني الع قــدير بتقري
عـن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان        ١٩٩٧متوز/يوليه  ١٦املؤرخ 
كانون الثاين/يناير  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٥دم وفقا للقرار الذي قُ
١٩٩٧.  

ــان        ــيادة لبنـ ــل سـ ــه بكامـ ــد التزامـ ــن جديـ ــد اجمللـــس مـ ويؤكـ
داخـل حـدوده    واستقالله السياسي وسالمته اإلقليمية ووحدتـه الوطنيـة  

املعترف هبا دوليا. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس أن على مجيع الـدول  
أن متتنـــع عـــن التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتعماهلا ضـــد الســـالمة  

ي ألي دولــة، أو بــأي أســلوب آخــر    اإلقليميــة أو االســتقالل السياســ  
  يتفق مع مقاصد األمم املتحدة. ال

فتـرة مؤقتـة أخـرى اسـتنادا إىل     وإذ ميدد اجمللـس واليـة القـوة ل     
ــرار  ــة حاجــة     ١٩٧٨( ٤٢٥الق ــى أن مث ــرة أخــرى عل ــه يشــدد م )، فإن

عاجلة لتنفيذ ذلك القرار من مجيـع جوانبـه. وهـو يكـرر اإلعـراب عـن       
 ١٩٨٩تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢كامل تأييده التفاق الطائف املؤرخ 

توطيـد السـالم   وللجهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة اللبنانية من أجـل  
ــاجح      ــد، مــع االضــطالع علــى حنــو ن ــة واألمــن يف البل والوحــدة الوطني
ــة جلهودهــا الناجحــة     ــتعمري. ويشــيد اجمللــس باحلكومــة اللبناني ــة ال بعملي
ــام مــع      ــد بالتنســيق الت ــة إىل بســط نطــاق ســلطتها يف جنــوب البل الرامي

  القوة.
ويعــرب اجمللــس عــن قلقــه إزاء اســتمرار العنــف يف جنــوب         

، كمــا يعــرب عــن أســفه ملــا يقــع مــن خســائر يف أرواح املــدنيني،  لبنــان
  وحيث األطراف كافة على ممارسة ضبط النفس.

__________ 

  )٥٣(  S/PRST/1997/40.  
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وينتهز اجمللس هذه الفرصـة كـي يعـرب عـن تقـديره للجهـود         
املتواصــلة الــيت يبــذهلا األمــني العــام وموظفــوه يف هــذا الشــأن. ويالحــظ 

وقعـت بـني صـفوف    اجمللس ببالغ القلق ارتفاع مستوى اإلصابات الـيت  
القوة ويشيد بصفة خاصة بذكرى كل أولئك الذين جـادوا بـأرواحهم   
ــدان املســامهة       ــوة والبل ــود الق ــى جن ــثين عل ــوة. وي ــهم يف الق ــاء خدمت أثن
بقوات فيها لتضحياهتم والتزامهم بقضية السلم واألمن الدوليني يف ظـل  

  ظروف صعبة.
  

 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ٣٠املقــــرر املــــؤرخ   
ــة (اجل ــرار ٣٨٥٢لســــ ) ١٩٩٨( ١١٥١): القــــ

  وبيان من الرئيس
، وعمــال بــالقرار  ١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير   ٢٠يف   
)، قـدم األمـني العــام إىل جملـس األمـن تقريــرا     ١٩٩٧( ١١٢٢

. )٥٤(عن التطورات اليت اسـتجدت منـذ إعـداد تقريـره السـابق     
وذكر األمني العام يف تقريره أن احلالة يف جنـوب لبنـان ظلـت    

لبـة خـالل فتــرة السـتة أشــهر املنصـرمة، ومل تــزل تـثري قلقــا      متق
بالغــا. فقــد ارتفــع مســتوى األعمــال احلربيــة كمــا أن ارتفــاع  
عدد املدنيني الذين قُتلـوا أو ُجرحـوا يبعـث علـى القلـق بوجـه       
خاص. وأعـرب أيضـا عـن القلـق إزاء مضـايقة مـوظفي األمـم        

ــد أعربـــت    ــرائيل قـ ــار إىل أن إسـ ــه أشـ ــد أنـ ــدة. بيـ ــن  املتحـ عـ
)، رهنـــا بعـــدد مـــن ١٩٧٨( ٤٢٥اســـتعدادها لتنفيـــذ القـــرار 

الشروط. وعلـى الـرغم مـن اسـتمرار منـع قـوة األمـم املتحـدة         
ــة  ــإ  املؤقت ــها، ف ــذ واليت ــان مــن تنفي ــق  يف لبن ن إســهامها يف حتقي

االستقرار وتوفري احلمايـة لسـكان املنطقـة ظـل إسـهاما مهمـا،       
لـس علـى طلـب    ولذا فقـد أوصـى األمـني العـام بـأن يوافـق اجمل      

حكومة لبنان وميدد والية القوة لفترة ستة أشهر أخرى تنتـهي  
  .١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٣١يف 

 كــانون الثــاين/ ٣٠، املعقــودة يف ٣٨٥٢ويف اجللســة   
كـان قـد مت التوصـل إليـه يف     وفقا للتفـاهم الـذي    ١٩٩٨يناير 

 السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  مشاورات اجمللس
__________ 

  )٥٤(  S/1998/53.  

جدول أعماله. وعقب إقـرار جـدول األعمـال، وجـه الـرئيس      
ــة     ــالة مؤرخــ ــس إىل رســ ــاه اجمللــ ــا) انتبــ ــانون  ١٦(فرنســ كــ

موجهة إىل األمني العام من منـدوب لبنـان    ١٩٩٨الثاين/يناير 
يطلــب فيهــا إىل اجمللــس متديــد واليــة القــوة لفتــرة ســتة أشــهر   

  .)٥٥(أخرى
ــاه ا     ــرئيس انتب جمللــس إىل ويف اجللســة نفســها، وّجــه ال

ــاورات اجمللـــس     ــاء مشـ ــد يف أثنـ ــد أُعـ ــان قـ ــرار كـ مشـــروع قـ
. وبعــد ذلــك، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت )٥٦(الســابقة

ــاع ب  ــد باإلمجــــ ــرار  واعُتمــــ ــفه القــــ )، ١٩٩٨( ١١٥١وصــــ
  يلي نصه:  ما  ويف

  إن جملس األمن،  
) ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥إىل قراراتــــــه  إذ يشــــــري  

ــ ١٩املــــــــؤرخني  ) املــــــــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠١و  ١٩٧٨ارس آذار/مــــــ
حزيران/يونيـه   ٥) املـؤرخ  ١٩٨٢( ٥٠٨، و ١٩٨٢شباط/فرباير  ٢٥

 ٥٢٠، و ١٩٨٢حزيران/يونيـه   ٦) املؤرخ ١٩٨٢( ٥٠٩، و ١٩٨٢
، فضـال عـن مجيـع قراراتـه     ١٩٨٢أيلول/سـبتمرب   ١٧) املؤرخ ١٩٨٢(

  بشأن احلالة يف لبنان،
نـاير  كـانون الثاين/ي  ٢٠تقرير األمني العام املـؤرخ   وقد درس  
ــا    ١٩٩٨ ــان، وإذ حيـــيط علمـ عـــن قـــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـ

  باملالحظات املبداة والتعهدات املذكورة فيه،
ــا    ــيط علمـ ــالة امل وإذ حيـ ــة بالرسـ ــاير   ٦ؤرخـ ــانون الثاين/ينـ كـ
املوجهة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم للبنـان لـدى األمـم          ١٩٩٨
  املتحدة،

  لبنان، حكومة واستجابة منه لطلب  
متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتـة   يقرر  - ١  

متوز/يوليـــه  ٣١يف لبنـــان لفتـــرة أخـــرى مـــدهتا ســـتة أشـــهر، أي حـــىت  
  ؛١٩٩٨

اإلعراب عن تأييده القوي للسـالمة اإلقليميـة    يكرر  - ٢  
  للبنان وسيادته واستقالله السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛

ــد مـــ   - ٣   ــرىيؤكـ ــا   رة أخـ ــوة ومبادئهـ ــالحيات القـ صـ
ــؤرخ     ــام املـ ــر األمـــني العـ ــواردة يف تقريـ ــيغتها الـ ــة بصـ ــة العامـ التوجيهيـ

__________ 

  )٥٥(  S/1998/7.  
  )٥٦(  S/1998/80.  
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)، ١٩٧٨( ٤٢٦واملعتمـــدة مبوجـــب القـــرار  ١٩٧٨آذار/مـــارس  ١٩
ويهيب جبميع األطراف املعنيـة التعـاون التـام مـع القـوة مـن أجـل تنفيـذ         

  واليتها على الوجه الكامل؛
العنـف الـيت ترتكـب، وال سـيما      مجيع أعمـال  يدين  - ٤  

  ضد القوة، وحيث األطراف على وضع حد لتلك األعمال؛
أنـــه ينبغـــي للقـــوة أن تنفـــذ واليتـــها  تأكيـــد يكـــرر  - ٥  

ــرارين     ــدد يف القــــ ــو احملــــ ــى النحــــ ــل علــــ ) و ١٩٧٨( ٤٢٥بالكامــــ
  )، ومجيع القرارات األخرى ذات الصلة؛١٩٧٨( ٤٢٦

الوفــورات علــى حتقيــق مزيــد مــن الكفــاءة و يشــجع  - ٦  
  شريطة أال يؤثر ذلك يف القدرة التنفيذية للقوة؛

إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته مــع    يطلــب  - ٧  
حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن 

  يقدم تقريراً إىل جملس األمن يف هذا الشأن.
نيابــة  ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل  

  :)٥٧(عن اجمللس
الحــظ جملــس األمــن مــع التقــدير تقريــر األمــني العــام املــؤرخ    

عن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان       ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٢٠
  .١٩٩٧متوز/يوليه  ٢٩) املؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٢واملقدم وفقا للقرار 

ــان        ــيادة لبنـ ــل سـ ــه بكامـ ــد التزامـ ــن جديـ ــد اجمللـــس مـ ويؤكـ
السياسي وسالمته اإلقليمية ووحدتـه الوطنيـة داخـل حـدوده      واستقالله

املعترف هبا دوليا. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس أن على مجيع الـدول  
أن متتنـــع عـــن التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتعماهلا ضـــد الســـالمة  

االســتقالل السياســي ألي دولــة، أو بــأي أســلوب آخــر       اإلقليميــة أو
  م املتحدة.يتفق مع مقاصد األم ال

وإذ ميدد اجمللـس واليـة القـوة لفتـرة مؤقتـة أخـرى اسـتناداً إىل          
ــرار  ــة حاجــة     ١٩٧٨( ٤٢٥الق ــى أن مث ــرة أخــرى عل ــه يشــدد م )، فإن

عاجلة لتنفيذ ذلك القرار من مجيـع جوانبـه. وهـو يكـرر اإلعـراب عـن       
 ١٩٨٩تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢كامل تأييده التفاق الطائف املؤرخ 

تمرة اليت تبذهلا احلكومة اللبنانية من أجـل توطيـد السـالم    وللجهود املس
ــاجح      ــد، مــع االضــطالع علــى حنــو ن ــة واألمــن يف البل والوحــدة الوطني
ــة جلهودهــا الناجحــة     ــتعمري. ويشــيد اجمللــس باحلكومــة اللبناني ــة ال بعملي

ــلطتها    ــاق سـ ــط نطـ ــة إىل بسـ ــام   الراميـ ــيق التـ ــد بالتنسـ ــوب البلـ يف جنـ
  القوة.  مع

__________ 

  )٥٧(  S/PRST/1998/2.  

س عــن قلقــه إزاء اســتمرار العنــف يف جنــوب     ويعــرب اجمللــ   
لبنــان، كمــا يعــرب عــن أســفه ملــا يقــع مــن خســائر يف أرواح املــدنيني،  

  وحيث األطراف كافة على ممارسة ضبط النفس.
وينتهز اجمللس هذه الفرصـة كـي يعـرب عـن تقـديره للجهـود         

املتواصــلة الــيت يبــذهلا األمــني العــام وموظفــوه يف هــذا الشــأن. ويالحــظ 
لس ببالغ القلق ارتفاع مستوى اإلصابات الـيت وقعـت بـني صـفوف     اجمل

القوة ويشيد بصفة خاصة بذكرى كل أولئك الذين جـادوا بـأرواحهم   
ــدان املســامهة       ــوة والبل ــود الق ــى جن ــثين عل ــوة. وي ــهم يف الق ــاء خدمت أثن
بقوات فيها لتضحياهتم والتزامهم بقضية السلم واألمن الدوليني يف ظـل  

  ظروف صعبة.
  

ــؤرخ  امل   ــرر املـ ــه  ٣٠قـ ــة  ١٩٩٨متوز/يوليـ (اجللسـ
) وبيـــان مـــن  ١٩٩٨( ١١٨٨): القـــرار ٣٩١٣
  الرئيس

ــه  ١٦يف    ــالقرار ١٩٩٨متوز/يوليـ  ١١٥١، وعمـــال بـ
)، قـــدم األمـــني العـــام إىل جملـــس األمـــن تقريـــرا عـــن ١٩٩٨(

. )٥٨(التطــورات الــيت اســتجدت منـــذ إعــداد تقريــره الســـابق     
اسـتمرار القتـال يف جنـوب     إىل تقريـره  يفاألمـني العـام    أشارو

لبنان وتعريض املدنيني مرة أخرى للخطر بالرغم مـن اخنفـاض   
جهودها الرامية إىل احلـد  واصلت القوة قال إن عدد القتلى. و

من الرتاع ومحايـة السـكان. وبـالرغم مـن اسـتمرار منـع القـوة        
من تنفيـذ واليتـها، فـإن إسـهامها يف حتقيـق االسـتقرار وتـوفري        

املنطقـة ظـل إسـهاما مهمـا، ولـذا فقـد أوصـى         احلماية لسكان
األمني العام بأن يوافق اجمللس على طلب حكومة لبنـان وميـدد   

ــرة ســتة أشــهر أخــرى تنتــهي يف     ــة القــوة لفت كــانون  ٣١والي
  .١٩٩٩الثاين/يناير 

متوز/يوليـــــه  ٣٠، املعقـــــودة يف ٣٩١٣ويف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد مت التوصـــل  وفقـ ــان قـ ــه كـ يف إليـ

يف  السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام اجمللس  مشاورات
الـرئيس (االحتـاد الروسـي)    جدول أعماله. وبعـد ذلـك، وجـه    
 ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٦انتبــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة    

__________ 

  )٥٨(  S/1998/652.  
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موجهة إىل األمني العام من ممثل لبنان يطلـب فيهـا إىل اجمللـس    
  .)٥٩(متديد والية القوة لفترة ستة أشهر

ــاه اجمللــس إىل  ويف اجللســة نفســها، وجـّـ    ــرئيس انتب ه ال
ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف كـ ــاء أُعـ ــاورات اجمللـــس أثنـ مشـ

ــرار للتصــويت    )٦٠(الســابقة ــرح مشــروع الق ــك، طُ ــد ذل . وبع
ــرار   يف )، و١٩٩٨( ١١٨٨واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  :يلي نصه  ما
  إن جملس األمن  
) ١٩٧٨( ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥إىل قراراتــــــه  إذ يشــــــري  

 ٢٥) املـــــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠١و  ١٩٧٨آذار/مـــــارس  ١٩املـــــؤرخني 
حزيران/يونيـــــه  ٥) املـــــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠٨، و ١٩٨٢شـــــباط/فرباير 

 ٥٢٠، و ١٩٨٢حزيران/يونيـه   ٦) املؤرخ ١٩٨٢( ٥٠٩، و ١٩٨٢
، فضـال عـن مجيـع قراراتـه     ١٩٨٢أيلول/سـبتمرب   ١٧) املؤرخ ١٩٨٢(

  بشأن احلالة يف لبنان،
 ١٩٩٨متوز/يوليـه   ١٦األمني العـام املـؤرخ   تقرير  وقد درس  

عــن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، وإذ حيــيط علمــا باملالحظــات 
  املبداة والتعهدات املذكورة فيه،

 ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٢٦بالرسـالة املؤرخـة    وإذ حييط علما  
  املوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة،

  منه لطلب حكومة لبنان، واستجابة  
متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتـة   يقرر  - ١  

 كــانون الثــاين/ ٣١يف لبنــان لفتــرة أخــرى مــدهتا ســتة أشــهر، أي حــىت 
  ؛١٩٩٩يناير 

عـن تأييـده القـوي لوحـدة أراضـي       اإلعـراب  يكرر  - ٢  
  ترف هبا دوليا؛لبنان وسيادته واستقالله السياسي داخل حدوده املع

ــرى   - ٣   ــرة أخـ ــد مـ ــا   يؤكـ ــوة ومبادئهـ ــالحيات القـ صـ
ـــ   ــواردة يف تقري ــيغتها الـ ــة بصـ ــة العامـ ــؤرخ  التوجيهيـ ــام املـ ر األمـــني العـ

)، ويهيــب ١٩٧٨( ٤٢٦واملعتمــدة بــالقرار   ١٩٧٨آذار/مــارس  ١٩
جبميع األطراف املعنية التعـاون التـام مـع القـوة مـن أجـل تنفيـذ واليتـها         

  على الوجه الكامل؛
مجيع أعمـال العنـف الـيت ترتكـب، وال سـيما       يدين  - ٤  

  ضد القوة، وحيث األطراف على وضع حد لتلك األعمال؛
__________ 

  )٥٩(  S/1998/584.  
  )٦٠(  S/1998/682.  

أنه ينبغي للقوة أن تنفذ واليتـها تنفيـذاً    تأكيد يكرر  - ٥  
 ٤٢٦) و ١٩٧٨( ٤٢٥كــــامالً علــــى النحــــو احملــــدد يف القــــرارين     

  ) ومجيع القرارات األخرى ذات الصلة؛١٩٧٨(
على حتقيق املزيـد مـن الكفـاءة والوفـورات،      يشجع  - ٦  

  شريطة أال يؤثر ذلك يف القدرة التنفيذية للقوة؛
إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته مــع    يطلــب  - ٧  

حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن 
  يقدم تقريراً إىل جملس األمن يف هذا الشأن.

ها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســ  
  :)٦١(عن اجمللس

املــؤرخ  الحــظ جملــس األمــن مــع التقــدير تقريــر األمــني العــام   
عن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان والـذي        ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٦
ــ ــرار  قُــ ــا للقــ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥١دم وفقــ ــاين/  ٣٠) املــ ــانون الثــ  كــ
  .١٩٩٨  يناير

ــد ا     ــن جديـ ــد اجمللـــس مـ ــان   ويؤكـ ــيادة لبنـ ــل سـ ــه بكامـ لتزامـ
واستقالله السياسي وسالمته اإلقليمية ووحدتـه الوطنيـة داخـل حـدوده     
املعترف هبا دوليا. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس أن على مجيع الـدول  
أن متتنـــع عـــن التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتعماهلا ضـــد الســـالمة  

أي أســلوب آخــر  ي ألي دولــة، أو بــ اإلقليميــة أو االســتقالل السياســ  
  يتفق مع مقاصد األمم املتحدة. ال

وإذ ميدد اجمللـس واليـة القـوة لفتـرة مؤقتـة أخـرى اسـتنادا إىل          
)، فإنــه يؤكــد مــرة أخــرى أن مثــة حاجــة عاجلــة  ١٩٧٨( ٤٢٥القــرار 

لتنفيذ ذلك القرار مـن مجيـع جوانبـه. وهـو يكـرر اإلعـراب عـن كامـل         
ــؤرخ    ــائف املـ ــاق الطـ ــده التفـ ــرين ا ٢٢تأييـ ــوبر تشـ  ١٩٨٩ألول/أكتـ

وللجهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة اللبنانية من أجـل توطيـد السـالم    
ــاجح      ــد، مــع االضــطالع علــى حنــو ن ــة واألمــن يف البل والوحــدة الوطني
ــة جلهودهــا الناجحــة     ــتعمري. ويشــيد اجمللــس باحلكومــة اللبناني ــة ال بعملي

ــلطتها    ــاق سـ ــط نطـ ــة إىل بسـ ــيق الراميـ ــد بالتنسـ ــوب البلـ ــام  يف جنـ التـ
  القوة.  مع

ويعــرب اجمللــس عــن قلقــه إزاء اســتمرار العنــف يف جنــوب         
لبنــان، كمــا يعــرب عــن أســفه ملــا يقــع مــن خســائر يف أرواح املــدنيني،  

  وحيث األطراف كافة على ممارسة ضبط النفس.
وينتهز اجمللس هذه الفرصـة كـي يعـرب عـن تقـديره للجهـود         

فــوه يف هــذا الشــأن. ويالحــظ املتواصــلة الــيت يبــذهلا األمــني العــام وموظ
اجمللس ببالغ القلق ارتفاع مستوى اإلصابات الـيت وقعـت بـني صـفوف     

__________ 

  )٦١(  S/PRST/1998/23.  
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القوة ويشيد بصفة خاصة بذكرى كل أولئك الذين جـادوا بـأرواحهم   
ــدان املســامهة       ــوة والبل ــود الق ــى جن ــثين عل ــوة. وي ــهم يف الق ــاء خدمت أثن

لدوليني يف ظـل  بقوات فيها لتضحياهتم والتزامهم بقضية السلم واألمن ا
  ظروف صعبة.

  
ــؤرخ  امل   ــرر املـ ــاير   ٢٨قـ ــانون الثاين/ينـ  ١٩٩٩كـ

ــة  ــرار ٣٩٧٠(اجللســـ ) ١٩٩٩( ١٢٢٣): القـــ
    وبيان من الرئيس

، وعمــال بــالقرار  ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير   ١٩يف   
)، قـدم األمـني العــام إىل جملـس األمـن تقريــرا     ١٩٩٨( ١١٨٨

. )٦٢(ه السـابق عن التطورات الـيت اسـتجدت منـذ إعـداد تقريـر     
اسـتمرار القتـال يف جنـوب    إىل األمني العـام يف تقريـره   وأشـار 

علـى الـرغم مـن مواصـلة منـع      قـال إنــه   لبنان بوترية متزايدة. و
ظـــل قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان مــن تنفيــذ واليتــها،   

إســهامها يف حتقيــق االســتقرار وتــوفري احلمايــة لســكان املنطقــة 
فقد أوصى األمني العام بأن يوافـق اجمللـس    إسهاما مهما، ولذا

على طلب حكومة لبنان وميدد واليـة القـوة لفتـرة سـتة أشـهر      
  .١٩٩٩متوز/يوليه  ٣١أخرى تنتهي يف 

كـــــــانون  ٢٨، املعقـــــــودة يف ٣٩٧٠ويف اجللســـــــة   
توصــل كــان قــد مت الوفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٩الثاين/ينــاير 

اجمللـس تقريـر األمـني    لس السابقة، أدرج اجمل إليه يف مشاورات
ه ـالعام يف جدول أعماله. وعقب إقرار جـدول األعمـال، وجَّـ   

كـانون   ٨الرئيس (الربازيـل) انتبـاه اجمللـس إىل رسـالة مؤرخـة      
موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل لبنــان،  ١٩٩٩الثاين/ينــاير 

يطلــب فيهــا إىل اجمللــس متديــد واليــة القــوة لفتــرة ســتة أشــهر   
  .)٦٣(أخرى

ه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل  ـلســة نفســها، وجَّــ ويف اجل  
ــرار ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف  كـ ــاء أُعـ ــاورات اجمللـــس أثنـ مشـ

__________ 

  )٦٢(  S/1999/61.  
  )٦٣(  S/1999/22.  

ــرار للتصــويت     . )٦٤(ةالســابق ــرح مشــروع الق ــك، طُ ــد ذل وبع
ــرار   يف )، و١٩٩٩( ١٢٢٣واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصـه:  ما
  ،إن جملس األمن  
) ١٩٧٨( ٤٢٦ ) و١٩٧٨( ٤٢٥إىل قراراتــــــه  إذ يشــــــري  

ــؤرخني  ــارس  ١٩املـــــ ــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠١ ، و١٩٧٨آذار/مـــــ ) املـــــ
حزيران/يونيـه   ٥) املـؤرخ  ١٩٨٢( ٥٠٨ ، و١٩٨٢شباط/فرباير  ٢٥

 ٥٢٠ ، و١٩٨٢حزيران/يونيـه   ٦) املؤرخ ١٩٨٢( ٥٠٩ ، و١٩٨٢
، وإىل مجيـع قراراتـه بشـأن    ١٩٨٢أيلول/سبتمرب  ١٧) املؤرخ ١٩٨٢(

  احلالة يف لبنان،
كـانون الثاين/ينـاير    ١٩ني العام املـؤرخ  تقرير األم وقد درس  
ــا    ١٩٩٩ ــان، وإذ حيـــيط علمـ عـــن قـــوة األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـ

  باملالحظات املبداة والتعهدات املذكورة فيـه،
ــا    ــيط علمـ ــة   وإذ حيـ ــالة املؤرخـ ــاير   ٨بالرسـ ــانون الثاين/ينـ كـ
ــدى       ١٩٩٩ ــان لـ ــدائم للبنـ ــل الـ ــن املمثـ ــام مـ ــني العـ ــة إىل األمـ املوجهـ
  املتحدة، األمم

  منـه لطلب حكومة لبنان، واستجابة  
متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة  يقـرر  - ١  

متوز/يوليـــه  ٣١يف لبنـــان لفتـــرة أخـــرى مـــدهتا ســـتة أشـــهر، أي حـــىت  
  ؛١٩٩٩

عـن تأيــيده القـوي لوحـدة أراضـي       يكرر اإلعراب  - ٢  
  املعترف هبا دوليا؛لبنان وسيادته واستقالله السياسي داخل حدوده 

ــرى   - ٣   ــرة أخـ ــد مـ ــا   يؤكـ ــوة ومبادئهـ ــالحيات القـ صـ
ــؤرخ     ــام املـ ــر األمـــني العـ ــواردة يف تقريـ ــيغتها الـ ــة بصـ ــة العامـ التوجيهيـ

)، ويهيـب  ١٩٧٨( ٤٢٦واملعتمـدة يف القـرار    ١٩٧٨آذار/مارس  ١٩
جبميع األطراف املعنية التعـاون التـام مـع القـوة مـن أجـل تنفيـذ واليتـها         

  لكامل؛على الوجه ا
سـيما   مجيع أعمال العنـف الـيت ترتكـب، وال    يديـن  - ٤  

  ضد القوة، وحيـث األطراف على وضع حد لتلك األعمال؛
أنـه ينبغي للقوة أن تنفذ واليتها تنفيـذا   يكرر تأكيد  - ٥  

 ٤٢٦ ) و١٩٧٨( ٤٢٥كــــامال علــــى النحــــو احملــــدد يف القــــرارين     
  ) وسائر القرارات ذات الصلة؛١٩٧٨(

على حتقيق املزيـد مـن الكفـاءة والوفـورات،      يشجع  - ٦  
  يؤثر ذلك يف القدرة التنفيذية للقـوة؛  شريطة أال

__________ 

  )٦٤(  S/1997/75.  
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إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته مــع    يطلــب  - ٧  
حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن 

  يقدم تقريرا إىل جملس األمن يف هذا الشـأن.
أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة ســها، ويف اجللســة نف  

  :)٦٥(عن اجمللس
ــظ   ــس الحـ ــؤرخ      اجمللـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــدير تقريـ ــع التقـ مـ

عن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان       ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ١٩
ــرار    ــا للقـ ـــدم وفقـ ــذي قُـ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٨٨الـ ــه  ٣٠) املـ متوز/يوليـ

١٩٩٨،  
ــد     ــن جديـ ــد اجمللـــس مـ ــان   التزا ويؤكـ ــيادة لبنـ ــل سـ ــه بكامـ مـ

واستقالله السياسي وسالمته اإلقليمية ووحدتـه الوطنيـة داخـل حـدوده     
املعترف هبا دوليا. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس أن على مجيع الـدول  
أن متتنـــع عـــن التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتعماهلا ضـــد الســـالمة  

ســلوب آخــر  اإلقليميــة أو االســتقالل السياســي ألي دولــة، أو بــأي أ    
  يتفق مع مقاصد األمم املتحدة، ال

ـــدد   ــتنادا       وإذ مي ــة أخــرى اس ــرة مؤقت ــوة لفت ــة الق ــس والي اجملل
)، فـــإنه يؤكــد مــرة أخــرى أن مثـــة حاجــة       ١٩٧٨( ٤٢٥القــرار  إىل

عاجلة لتنفيذ ذلك القرار من مجيـع جوانبـه. وهـو يكـرر اإلعـراب عـن       
 ١٩٨٩ول/أكتـوبر  تشـرين األ  ٢٢كامل تأييده التفاق الطائف املؤرخ 

وللجهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة اللبنانية من أجـل توطيـد السـالم    
ــاجح      ــد، مــع االضــطالع علــى حنــو ن ــة واألمــن يف البل والوحــدة الوطني
بعمليـــة إعـــادة الـــتعمري. ويشـــيد اجمللـــس باحلكومـــة اللبنانيـــة جلهودهـــا  

التــام   الناجحــة الراميــة إىل بســط ســلطتها يف جنــوب البلــد بالتنســيق      
  القوة،  مع

اجمللــس عــن قلقــه إزاء اســتمرار العنــف يف جنــوب       ويعــرب  
يقـع مـن خسـائر يف أرواح املدنيــني،      لبنان، كمـا يعـرب عـن أسفــه ملـا     

  وحيث األطراف كافة على ممارسة ضبط النفس،
اجمللس هذه الفرصة كـي يعـرب عـن تقـديره للجهـود       وينتهـز  

موظفــوه يف هــذا الشــأن. ويالحــظ املتواصــلة الــيت يبــذهلا األمــني العــام و
اجمللس بـبالغ القلق ارتفاع مستوى اإلصابات اليت تكبدهتا القوة ويشـيد  
بصفة خاصة بذكرى كل أولئك الذين جادوا بأرواحهم أثناء خدمتهم 
يف القـــوة. ويـــثين علـــى جنـــود القـــوة والبلـــدان املســـامهة بقـــوات فيهـــا 

ــد     ــن الــ ــلم واألمــ ــية الســ ــزامهم بقضــ ــحياهتم والتــ ــل لتضــ وليني يف ظــ
  صعبة.  ظروف

  __________ 

  )٦٥(  S/PRST/1999/4.  

(اجللســـة  ١٩٩٩متوز/يوليــه   ٣٠املقــرر املــؤرخ     
) وبيـــان مـــن ١٩٩٩( ١٢٥٤): القـــرار ٤٠٢٨
  الرئيس

ــه  ٢١يف    ــالقرار ١٩٩٩متوز/يوليـ  ١٢٢٣، وعمـــال بـ
)، قـــدم األمـــني العـــام إىل جملـــس األمـــن تقريـــرا عـــن ١٩٩٩(

. وذكـر  )٦٦(التطورات اليت استجدت منذ إعداد تقريره السابق
ألمـــني العـــام يف تقريـــره أن احلالـــة يف املنطقـــة ظلـــت متقلبـــة  ا

ارتفـع مسـتوى األعمـال احلربيـة     فقـد  تزل تثري قلقا بالغـا.   ومل
ــئن بــذلت القــوة      وجــرى مــرة أخــرى اســتهداف املــدنيني. ول

ــدنيني، فــ       ــة الســكان امل ــف ومحاي ــن العن ن إقصــاراها للحــد م
كــثريا لــت رهينــة بــاألطراف الــيت قــدرهتا علــى القيــام بــذلك ظ

خرقت التزاماهتا يف هذا الصدد. وشدد علـى أن اسـتهداف    ما
أعمــال هــي القــوة ذاهتــا ومقتــل أحــد أفرادهــا وجــرح آخــرين  

بالرغم مـن التصـعيد   قائال إنـه تستوجب إدانة قوية. واستدرك 
الذي ُسجل مؤخرا يف األعمـال احلربيـة، هنـاك بعـض البـوادر      
اإلجيابية. ففي حزيران/يونيه، اسـتعادت احلكومـة اللبنانيـة مـن     
جديد سيطرهتا الكاملة على جـزين، وكـان هنـاك أمـل جديـد      
يف أن حيدث نفس الشيء قريبا بالنسبة جلزء لبنان الـذي كـان   

سـرائيل. وبـالرغم مـن مواصـلة منـع      يزال خاضعا لسـيطرة إ  ال
القــوة مــن تنفيــذ واليتــها، فــإن إســهامها يف حتقيــق االســتقرار   
وتوفري احلماية لسـكان املنطقـة ظـل إسـهاما مهمـا، ولـذا فقـد        
أوصــى األمــني العــام بــأن يوافــق اجمللــس علــى طلــب حكومــة   
لبنــان وميــدد واليــة القــوة لفتــرة ســتة أشــهر أخــرى تنتــهي يف   

  .٢٠٠٠/يناير كانون الثاين  ٣١
متوز/يوليـــــه  ٣٠املعقـــــودة يف  ،٤٠٢٨ويف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجمل مشاورات
جدول أعماله. وعقب إقرار جدول األعمـال، وجـه  الـرئيس    

__________ 

  )٦٦(  S/1999/807.  
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حزيران/يونيــه  ٢٥(ماليزيــا) انتبــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة  
موجهة إىل األمني العام من ممثل لبنان يطلب فيهـا إىل   ١٩٩٩

  .)٦٧(اجمللس متديد والية القوة لفترة ستة أشهر أخر
ــاه اجمللــس إىل  ويف اجللســة نفســها، وجَّــ    ــرئيس انتب ه ال

ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف كـ ــاء أُعـ ــاورات اجمللـــس أثنـ مشـ
ــرار لل   . )٦٨(الســابقة ــرح مشــروع الق ــك، طُ ــد ذل تصــويت وبع

ــرار   يف )، و١٩٩٩( ١٢٥٤واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  :هــنص  يلي  ما

  ،إن جملس األمن  
) ١٩٧٨( ٤٢٦ ) و١٩٧٨( ٤٢٥إىل قراراتــــــه  إذ يشــــــري  

ــؤرخني  ــارس  ١٩املــ ــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠١ ، و١٩٧٨آذار/مــ  ٢٥) املــ
حزيران/يونيـــــه  ٥) املـــــؤرخ ١٩٨٢( ٥٠٨ ، و١٩٨٢شـــــباط/فرباير 

 ٥٢٠ ، و١٩٨٢حزيران/يونيـه   ٦خ ) املؤر١٩٨٢( ٥٠٩ ، و١٩٨٢
، وإىل مجيـع قراراتـه بشـأن    ١٩٨٢أيلول/سبتمرب  ١٧) املؤرخ ١٩٨٢(

  احلالة يف لبنان،
 ١٩٩٩متوز/يوليـه   ٢١تقرير األمني العـام املـؤرخ    وقد درس  

حيــيط علمــا باملالحظــات  عــن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، وإذ
  املبداة والتعهدات املذكورة فيـه،

 ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ٢٥بالرسـالة املؤرخـة    وإذ حييط علما  
  املوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة،

  منـه لطلب حكومة لبنان، واستجابة  
متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة  يقـرر  - ١  

كانون الثاين/ينـاير   ٣١ يف لبنان لفترة أخرى مدهتا ستة أشهر، أي حىت
  ؛٢٠٠٠

عـن تأيــيده القـوي لوحـدة أراضـي       يكرر اإلعراب  - ٢  
  لبنان وسيادته واستقالله السياسي داخل حدوده املعترف هبا دوليا؛

ــرى   - ٣   ــرة أخـ ــد مـ ــا   يؤكـ ــوة ومبادئهـ ــالحيات القـ صـ
ــؤرخ     ــام املـ ــر األمـــني العـ ــواردة يف تقريـ ــيغتها الـ ــة بصـ ــة العامـ التوجيهيـ

)، ويهيـب  ١٩٧٨( ٤٢٦واملعتمـدة يف القـرار    ١٩٧٨آذار/مارس  ١٩
جبميع األطراف املعنية التعـاون التـام مـع القـوة مـن أجـل تنفيـذ واليتـها         

  على الوجـه الكامل؛
__________ 

  )٦٧(  S/1999/720.  
  )٦٨(  S/1999/826.  

سـيما   مجيع أعمال العنـف الـيت ُترتكـب، وال    يديـن  - ٤  
  األعمال؛  ضد القوة، وحيـث األطراف على وضع حد لتلك

وة أن تنفذ واليتها تنفيـذا  أنـه ينبغي للق يكرر تأكيد  - ٥  
 ٤٢٦ ) و١٩٧٨( ٤٢٥كــــامال علــــى النحــــو احملــــدد يف القــــرارين     

  ) وسائر القرارات ذات الصلة؛١٩٧٨(
على حتقيق املزيـد مـن الكفـاءة والوفـورات،      يشجع  - ٦  
  يؤثر ذلك يف القدرة التنفيذية للقوة؛  شريطة أال
إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاوراته مــع    يطلــب  - ٧  

ومة لبنان واألطراف األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار، وأن حك
  يقدم تقريرا إىل جملس األمن يف هذا الشأن.

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٦٩(عن اجمللس

جملــس األمــن مــع التقــدير تقريــر األمــني العــام املــؤرخ   الحــظ  
املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان املقــدم  عــن قــوة األمــم ١٩٩٩متوز/يوليــه  ٢١

  ،١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٣وفقا للقرار 
التزامـــه بكامــل ســيادة لبنــان واســتقالله  ويعيــد اجمللــس تأكيــد  

السياسي وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية داخل حدوده املعترف هبـا  
يـع الـدول أن متتنـع    دوليا. ويف هـذا السـياق، يؤكـد اجمللـس أن علـى مج     

عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعماهلا ضــد الســالمة اإلقليميــة أو   
ــع        ــاىف م ــة، أو عــن أي شــكل آخــر يتن ـــة دول االســتقالل السياســي ألي

  مقاصد األمم املتحدة،
إذ ميدد واليـة القـوة لفتـرة مؤقتـة أخـرى اسـتنادا        وإن اجمللس،  

اجــة امللحــة لتنفيــذ ذلــك  )، يؤكـــد جمــددا احل١٩٧٨( ٤٢٥إىل القــرار 
القــرار جبميــع جوانبـــه، ويكــرر تأكيــد دعمــه الكامــل التفــاق الطــائف   

فتئت تبـذهلا   وللجهود اليت ما ١٩٨٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٢املؤرخ 
احلكومة اللبنانية لتوطيد السلم والوحـدة الوطنيـة واألمـن يف البلـد، مـع      

ويـثين اجمللـس علـى     اضطالعها يف الوقت نفسـه بعملية الـتعمري بنجـاح.  
تبذله من جهود ناجحة من أجل بسـط سـلطتها يف    احلكومة اللبنانية ملا

  جنوب البلد بتنسيق تام مع القوة،
اجمللــس عــن قلقــه إزاء اســتمرار العنــف يف جنــوب       ويعــرب  

لبنان، ويــأسف لسـقوط ضـحايا مـن املـدنيني، وحيــث مجيـع األطـراف         
  على ضبط النفس،

يبذلــه  فرصــة لإلعــراب عــن تقــديره ملــااجمللــس هــذه ال ويغتــنم  
ــة يف هــذا الصــدد. ويالحــظ      األمــني العــام وموظفــوه مــن جهــود دؤوب
اجمللــس مــع بــالغ القلــق ارتفــاع عــدد اخلســائر يف األرواح الــيت تكبــدهتا  

__________ 

  )٦٩(  S/PRST/1999/24.  
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القوة ويشيد إشادة خاصة بذكرى كل أولئك الذين لقوا حـتفهم أثنـاء   
لبلــدان املســامهة بقــوات  اخلدمــة يف القــوة. ويثنـــي علــى أفــراد القــوة وا  

يبذلوه من تضـحيات واللتـزامهم بقضـية السـلم واألمـن الـدوليني يف        ملا
  ظل ظروف صعبة.

  
  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك -جيم 

ــؤرخ     ــرر املـ ــايوأيار/ ٣٠املقـ ــة  ١٩٩٦ مـ (اجللسـ
) وبيـــان مـــن ١٩٩٦( ١٠٥٧): القـــرار ٣٦٦٩
  الرئيس

 ١٠٢٤بــــالقرار وعمـــال   ،١٩٩٦أيار/مـــايو   ٢٣يف   
)، قـــدم األمـــني العـــام إىل جملـــس األمـــن تقريـــرا عـــن ١٩٩٥(

ــة فــض االشــتباك    أفــاد . و)٧٠(أنشــطة قــوة األمــم املتحــدة ملراقب
أن وقـــف إطـــالق النـــار يف قطـــاع بـــاألمـــني العـــام يف تقريـــره 

سوريا قد روعي دون وقوع حـوادث خطـرية وأن    - إسرائيل
ت القــوة يف منطقــة عمليــات القــوة قــد ظلــت هادئــة. واســتمر

اإلشراف علـى املنطقـة الفاصـلة لضـمان عـدم نشـر أي قـوات        
ــاع       ــاد قطـ ــذي سـ ــدوء الـ ــن اهلـ ــالرغم مـ ــا. وبـ ــكرية فيهـ عسـ

ســوريا، ظلــت احلالــة يف الشــرق األوســط تنطــوي  - إســرائيل
على خطر مـع تـرجيح بقائهـا كـذلك إىل أن يـتم التوصـل إىل       
تسوية شاملة تغطـي مجيـع جوانـب مشـكلة الشـرق األوسـط.       

يف ظــل الظــروف الســائدة، ارتــأى األمــني العــام أن اســتمرار و
فقد أوصـى بـأن   لذلك وجود القوة يف املنطقة أمر ضروري. و

ميدد جملس األمن والية القـوة لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى تنتـهي       
 . وأشـار إىل أن حكـوميتْ  ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠يف 

عـن موافقتـهما   اجلمهورية العربية السورية وإسرائيل قد أعربتا 
  ذلك.  على

ــة    ــودة يف ٣٦٦٩ويف اجللســـ ــايو  ٣٠، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجمل مشاورات
__________ 

  )٧٠(  S/1996/368.  

ــاه       ــرئيس (الصــني) انتب ــك، وجــه ال ــد ذل ــه. وبع جــدول أعمال
ــرار  ــاء  أُعــد يفكــان قــد  اجمللــس إىل مشــروع ق مشــاورات أثن

وطُرح مشروع القـرار للتصـويت واعُتمـد    . )٧١(ةاجمللس السابق
  :نصهيف ما يلي )، و١٩٩٦( ١٠٥٧باإلمجاع بوصفه القرار 

  ،إن جملس األمن  
 ١٩٩٦أيار/مـايو   ٢٣يف تقرير األمني العام املـؤرخ   وقد نظر  

  عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فـض االشتباك،
  :يقــرر  
إىل األطـراف املعنيـة أن تنفـذ فـورا قـراره       أن يطلب  (أ)  

  ؛١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨
أن جيـــدد واليــــة قـــوة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة فـــض   (ب)  

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠االشتباك لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى، أي حـىت      
  ؛١٩٩٦

أن يطلـب إىل األمــني العـام أن يقــدم، يف هنايـة هــذه      (ج)  
 ٣٣٨تــرة، تقريــرا عــن تطــور احلالــة والتــدابري املتخــذة لتنفيــذ القــرار  الف
)١٩٧٣.(  

ويف اجللسة نفسها، وفيما يتعلق بـالقرار املُتخـذ، أدىل     
  :)٧٢(الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

كمــــا هــــو معــــروف، فـــــإن تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ    
ــوة األ  ١٩٩٦أيار/مــايو  ٢٣ ــة فــض االشــتباك مــم املتحــدة ملراق عــن ق  ب

ـــه ١٤يــذكر يف الفقــرة  ـــه أن ــالرغم مــن اهلــدوء احلــايل يف قطــاع   : ’من ب
ــة يف الشــرق األوســط تنطــوي علــى    ســوريا، ال - إســرائيل ــزال احلال ت
مل يتسـّن التوصـل إىل تسـوية شـاملة     ويرجـَّـح بقاؤها كذلك، ماخطر. 

ــتم ذلــك    ــع جوانــب مشــكلة الشــرق األوســط، وإىل أن ي ، ‘تغطــي مجي
  ا البيان من األمني العام ميثِّـل رأي جملس األمن.وهذ

  
ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٧املق  ١٩٩٦تشــرين الث

  )١٩٩٦( ١٠٨١): القرار ٣٧١٥(اجللسة 
، وعمــال بــالقرار ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨يف   
ــرا   ١٩٩٦( ١٠٥٧ )، قــدم األمــني العــام إىل جملــس األمــن تقري

__________ 

  )٧١(  S/1996/363.  
  )٧٢(  S/PRST/1996/27.  
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. وأفـاد  )٧٣(اقبـة فـض االشـتباك   عن أنشطة قوة األمم املتحـدة ملر 
سـوريا   -  األمني العام يف تقريـره بـأن احلالـة يف قطـاع إسـرائيل     

قد ظلت هادئة ومل ُتسجل أيـة حـوادث خطـرية. لكـن يف ظـل      
الظروف السائدة، ارتأى األمني العام أن استمرار وجـود القـوة   
يف املنطقة أمر ضروري، ولـذلك فقـد أوصـى بـأن ميـدد اجمللـس       

أيار/مــايو  ٣١لفتــرة ســتة أشــهر أخــرى تنتــهي يف  واليــة القــوة
ــة الســورية    ١٩٩٧ ــة العربي . وأشــار إىل أن حكــومْيت اجلمهوري

  وإسرائيل قد أعربتا عن موافقتهما على ذلك.
 تشــرين الثــاين/ ٢٧، املعقــودة يف ٣٧١٥ويف اجللســة   
توصــل إليــه كــان قــد مت الوفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٦نــوفمرب 

سابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  لس الاجمل يف مشاورات
ــرئيس (إندونيســيا)      ــك، وجــه ال ــد ذل ــه. وبع يف جــدول أعمال

ــرار    ــروع قـ ــس إىل مشـ ــاه اجمللـ ــد  انتبـ ــان قـ ــد يف  كـ أثنـــاء أُعـ
وطُــــرح مشــــروع القــــرار . )٧٤(مشــــاورات اجمللــــس الســــابقة

)، ١٩٩٦( ١٠٨١للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
  :نصهيف ما يلي و

  ،لس األمنإن جم  
تشــــرين  ١٨يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فـض االشتباك، ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
  :يقــرر  
أن يطلب إىل األطـراف املعنيـة أن تنفـذ فـورا قـراره        (أ)  

  ؛١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨
املتحـــدة ملراقبـــة فـــض أن جيـــدد واليــــة قـــوة األمـــم   (ب)  

  ؛١٩٩٧أيار/مايو  ٣١االشتباك لفترة ستة أشهر أخرى، أي حىت 
أن يطلـب إىل األمــني العـام أن يقــدم، يف هنايـة هــذه      (ج)  

 ٣٣٨الفتــرة، تقريــرا عــن تطــور احلالــة والتــدابري املتخــذة لتنفيــذ القــرار  
)١٩٧٣.(  

__________ 

  )٧٣(  S/1996/959  وCorr.1.  
  )٧٤(  S/1996/975.  

ويف اجللسة نفسها، وفيما يتعلق بـالقرار املُتخـذ، أدىل     
  :)٧٥(رئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللسال

فيما يتعلق بالقرار الذي اتُّـخذ منـذ قليـل بشـأن جتديـد واليـة        
ــان      ــأن أديل بالبي ـــي ب ــة فــض االشــتباك، أُذن ل ــوة األمــم املتحــدة ملراقب ق

  التكميلي التايل بالنيابة عن جملس األمن:
ن تشـري  ١٨هو معروف، فإن تقرير األمني العام املـؤرخ  كما   

عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يـذكر   ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
 - بالرغم من اهلدوء احلايل يف قطـاع إسـرائيل  ’منـه أنـه:  ١٣ يف الفقرة
تـزال احلالة يف الشرق األوسط تنطوي على خطـر، ويـرجح    سوريا، ال

ــع     بقاؤهــا كــذلك مــا  مل يتســـّن التوصــل إىل تســوية شــاملة تغطــي مجي
، وهـذا البيـان مـن    ‘ب مشكلة الشرق األوسط، وإىل أن يتم ذلـك جوان

  األمني العام ميثل رأي جملس األمن.
  

(اجللســــة  ١٩٩٧أيار/مــــايو  ٢٨املقــــرر املــــؤرخ   
) وبيـــان مـــن  ١٩٩٧( ١١٠٩): القـــرار ٣٧٨٢
  الرئيس

 ١٠٨١، وعمـــال بــــالقرار  ١٩٩٧أيار/مـــايو   ١٦يف   
قريـــرا عـــن )، قـــدم األمـــني العـــام إىل جملـــس األمـــن ت١٩٩٦(

ــة فــض االشــتباك    وأفــاد . )٧٦(أنشــطة قــوة األمــم املتحــدة ملراقب
سـوريا   - األمني العام يف تقريره بأن احلالـة يف قطـاع إسـرائيل   

قد ظلت هادئة ومل ُتسجل أية حوادث خطـرية. لكـن يف ظـل    
ــام أن اســتمرار وجــود      ــأى األمــني الع الظــروف الســائدة، ارت

فقـد أوصـى بـأن ميـدد     لـذلك  القوة يف املنطقة أمر ضـروري. و 
ــهي يف       ــرى تنتـ ــهر أخـ ــتة أشـ ــرة سـ ــوة لفتـ ــة القـ ــس واليـ اجمللـ

 . وأشـــار إىل أن حكـــومْيت١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠
اجلمهورية العربية السورية وإسرائيل قد أعربتا عـن موافقتـهما   

  على ذلك.
ــة    ــودة يف ٣٧٨٢ويف اجللســـ ــايو  ٢٨، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف مت الكـ توصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجمل مشاورات
__________ 

  )٧٥(  S/PRST/1996/45.  
  )٧٦(  S/1997/372.  



نممارسات جملس األم مرجع 
 

1106  
 

جدول أعماله. وبعد ذلـك، وجـه الـرئيس (مجهوريـة كوريـا)      
ــرار   ــروع قـ ــس إىل مشـ ــاه اجمللـ ــد   انتبـ ــان قـ ــد يف كـ ـــاء أُعـ أثنـ

وطُــــرح مشــــروع القــــرار . )٧٧(ةمشــــاورات اجمللــــس الســــابق
)، ١٩٩٧( ١١٠٩قـرار  للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه ال

  :هـنصيف ما يلي و
  ،إن جملس األمن  
 ١٩٩٧أيار/مـايو   ١٦يف تقرير األمني العام املـؤرخ   وقد نظر  

  عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فـض االشتباك،
  :يقــرر  
أن يطلــب إىل األطــراف املعنيــة أن تنفــذ فــورا قــرار    (أ)  

ــن   ــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨جملــــس األمــ ــرين األول/أك ٢٢) املــ ــوبر تشــ تــ
  ؛١٩٧٣

أن جيـــدد واليــــة قـــوة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة فـــض   (ب)  
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠االشتباك لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى، أي حـىت      

  ؛١٩٩٧
أن يطلـب إىل األمــني العـام أن يقــدم، يف هنايـة هــذه      (ج)  

 ٣٣٨الفتــرة، تقريــرا عــن تطــور احلالــة والتــدابري املتخــذة لتنفيــذ القــرار  
)١٩٧٣.(  

اجللسة نفسها، وفيما يتعلق بـالقرار املُتخـذ، أدىل    ويف  
  :)٧٨(الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

هــو معــروف، فــإن تقريــر األمــني العــام عــن قــوة األمــم   كمــا   
بـالرغم  ’منــه أنــه:    ١٣ املتحدة ملراقبة فض االشـتباك، يـذكر يف الفقـرة   

ال احلالة يف الشرق تـز سوريا، ال - من اهلدوء احلايل يف قطاع إسرائيل
مل يـتم التوصـل    األوسط تنطوي على خطر، ويرجح بقاؤها كذلك مـا 

إىل تسوية شاملة تغطـي مجيـع جوانـب مشـكلة الشـرق األوسـط، وإىل       
  وبيان األمني العام هذا يعبِّـر عـن رأي جملس األمن.‘. أن يتم ذلك

  
(اجللســة  ١٩٩٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١املقــرر املــؤرخ 

  ) وبيان من الرئيس١٩٩٧( ١١٣٩لقرار ): ا٣٨٣٥
، وعمـال بـالقرار   ١٩٩٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٤يف   
)، قـدم األمـني العــام إىل جملـس األمـن تقريــرا     ١٩٩٧( ١١٠٩

__________ 

  )٧٧(  S/1997/396.  
  )٧٨(  S/PRST/1997/30.  

وأفـاد   .)٧٩(عن أنشطة قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشـتباك 
 - األمــني العــام يف تقريــره بــأن احلالــة يف القطــاع اإلســرائيلي  

ظلــت هادئــة ومل ُتســجل أيــة حــوادث خطــرية.   الســوري قــد
ــام أن     ــني العـ ــأى األمـ ــائدة، ارتـ ــروف السـ ــل الظـ ــن يف ظـ لكـ
اســتمرار وجــود القــوة يف املنطقــة أمــر ضــروري. وهلــذا فقــد    
أوصــى بــأن ميــدد جملــس األمــن واليــة القــوة لفتــرة ســتة أشــهر 

. وأشـــــار إىل أن ١٩٩٨أيار/مـــــايو  ٣١أخـــــرى تنتـــــهي يف 
بية السورية وإسـرائيل قـد أعربتـا عـن     حكوميت اجلمهورية العر

  موافقتهما على ذلك.
 تشــرين الثــاين/ ٢١، املعقــودة يف ٣٨٣٥ويف اجللســة   
إليــه  كــان قــد مت التوصــلوفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٧نــوفمرب 

السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  اجمللس يف مشاورات 
نتبـاه  يف جدول أعمالـه. وبعـد ذلـك، وجـه الـرئيس (الصـني) ا      

ــرار   ــاءأُعــد يف كــان قــد اجمللــس إىل مشــروع ق مشــاورات  أثن
وطُرح مشروع القرار للتصـويت واعُتمـد    .)٨٠(اجمللس السابقة

  :يف ما يلي نصه)، و١٩٩٧( ١١٣٩باإلمجاع بوصفه القرار 
  إن جملس األمن،  
تشــــرين  ١٤يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  املتحدة ملراقبة فض االشتباك، عن قوة األمم ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 
  يقرر:  
أن يطلــب إىل األطــراف املعنيــة أن تنفــذ فــورا قــرار    (أ)  

ــن   ــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨جملــــس األمــ ــوبر   ٢٢) املــ ــرين األول/أكتــ تشــ
  ؛١٩٧٣

أن جيـــدد واليـــة قـــوة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة فـــض    (ب)  
  ؛١٩٩٨أيار/مايو  ٣١االشتباك لفترة ستة أشهر أخرى، أي حىت 

يطلـب إىل األمــني العـام أن يقــدم، يف هنايـة هــذه     أن  (ج)  
 ٣٣٨الفتــرة، تقريــرا عــن تطــور احلالــة والتــدابري املتخــذة لتنفيــذ القــرار  

)١٩٧٣.(  
__________ 

  )٧٩(  S/1997/884.  
  )٨٠(  S/1997/904.  
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وفيما يتعلق بـالقرار املُتخـذ، أدىل    ويف اجللسة نفسها،  
  :)٨١(الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

ــر األمــني العــام عــن قــو       ة األمــم كمــا هــو معــروف فــإن تقري
بـالرغم مـن   ”منـه أنـه:    ٩املتحدة ملراقبة فض االشتباك يذكر يف الفقرة 

ســوريا، ال تــزال احلالــة يف الشــرق  -اهلــدوء احلــايل يف قطــاع إســرائيل 
األوسط تنطوي على خطر، ويرجح بقاؤها كذلك مـا مل يـتم التوصـل    
إىل تسوية شاملة تغطـي مجيـع جوانـب مشـكلة الشـرق األوسـط، وإىل       

  . وبيان األمني العام هذا يعرب عن رأي جملس األمن.“ذلك أن يتم
  

(اجللســــة  ١٩٩٨أيار/مــــايو  ٢٧املقــــرر املــــؤرخ   
) وبيـــان مـــن  ١٩٩٨( ١١٦٩): القـــرار ٣٨٨٥
  الرئيس

 ١١٣٩، وعمـــال بــــالقرار  ١٩٩٨أيار/مـــايو   ١٤يف   
)، قـــدم األمـــني العـــام إىل جملـــس األمـــن تقريـــرا عـــن ١٩٩٧(

وأفــاد  .)٨٢(راقبــة فــض االشــتباك أنشــطة قــوة األمــم املتحــدة مل 
ــة يف القطــاع اإلســرائيلي     ــأن احلال ــره ب ــام يف تقري -األمــني الع

الســوري قــد ظلــت هادئــة ومل ُتســجل أيــة حــوادث خطــرية.   
ــام أن     ــني العـ ــأى األمـ ــائدة، ارتـ ــروف السـ ــل الظـ ــن يف ظـ لكـ

قـد  د القـوة يف املنطقـة أمـر ضـروري. ولـذلك ف     استمرار وجـو 
يــة القــوة لفتــرة ســتة أشــهر أوصــى بــأن ميــدد جملــس األمــن وال

. وأشـار إىل  ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠أخرى تنتهي يف 
أن حكوميت اجلمهوريـة العربيـة السـورية وإسـرائيل قـد أعربتـا       

  عن موافقتهما على ذلك.
ــة    ــودة يف ٣٨٨٥ويف اجللســـ ــايو  ٢٧، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــه وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ يف  كـ

السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف   لساجمل مشاورات
جدول أعماله. وبعد ذلك، وجه الرئيس (كينيا) انتباه اجمللـس  

ــاءأُعــد يف  كــان قــد إىل مشــروع قــرار مشــاورات اجمللــس  أثن
__________ 

  )٨١(  S/PRST/1997/53.  
  )٨٢(  S/1998/391.  

ــابقة وطُـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت واعُتمـــد      .)٨٣(السـ
  :نصهيف ما يلي )، و١٩٩٨( ١١٦٩باإلمجاع بوصفه القرار 

  جملس األمن، إن  
 ١٩٩٨أيار/مـايو   ١٤يف تقرير األمني العام املـؤرخ   وقد نظر  

  عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك؛
  يقرر أن:  
يهيــب جبميــع األطــراف املعنيــة أن تنفــذ فــورا قــرار     (أ)  

ــن   ــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨جملــــس األمــ ــوبر   ٢٢) املــ ــرين األول/أكتــ تشــ
  ؛١٩٧٣

تحدة ملراقبـة فـض االشـتباك    جيدد والية قوة األمم امل  (ب)  
ــة     ــرى، أي إىل غايـ ــهر أخـ ــتة أشـ ــرة سـ ــاين/نوفمرب   ٣٠لفتـ ــرين الثـ تشـ

  ؛١٩٩٨
يطلب إىل األمني العام أن يقدم يف هناية تلك الفتـرة    (ج)  

 ٣٣٨تقريــرا عــن التطــور يف احلالــة وعــن التــدابري املتخــذة تنفيــذ القــرار 
)١٩٧٣.(  

ملُتخـذ، أدىل  ويف اجللسة نفسها، وفيما يتعلق بـالقرار ا   
  :)٨٤(الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

مـن تقريـر األمـني     ١٠كما هو معروف، فقـد ورد يف الفقـرة     
علـى الـرغم   ”العام عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك ما يلي: 

من اهلدوء احلايل السائد يف القطاع اإلسرائيلي السوري، ال تزال احلالـة  
خطرية، وحيتمل أن تظل كذلك ما مل يتسـن وحـىت    يف الشرق األوسط

يــتم التوصــل إىل تســوية شــاملة تتنــاول مجيــع جوانــب مشــكلة الشــرق   
  ويعكس بيان األمني العام هذا رأي جملس األمن.“. األوسط

  
ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٥املق  ١٩٩٨تشــرين الث

ــة  ــرار ٣٩٤٧(اجللســــ ) ١٩٩٨( ١٢١١): القــــ
  وبيان من الرئيس

ــالقرار  ١٩٩٨رين الثــاين/نوفمرب تشــ ١٤يف    وعمــال ب
)، قـدم األمـني العــام إىل جملـس األمـن تقريــرا     ١٩٩٨( ١١٦٩

وأفـاد   .)٨٥(عن أنشطة قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشـتباك 
__________ 

  )٨٣(  S/1998/422.  
  )٨٤(  S/PRST/1998/15.  
  )٨٥(  S/1998/1073.  
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 - األمــني العــام يف تقريــره بــأن احلالــة يف القطــاع اإلســرائيلي  
الســوري قــد ظلــت هادئــة ومل ُتســجل أيــة حــوادث خطــرية.   

ــن يف ــام أن     لكـ ــني العـ ــأى األمـ ــائدة، ارتـ ــروف السـ ــل الظـ ظـ
فقـد  ولـذلك  استمرار وجـود القـوة يف املنطقـة أمـر ضـروري.      

أوصــى بــأن ميــدد جملــس األمــن واليــة القــوة لفتــرة ســتة أشــهر 
. وأشـــــار إىل أن ١٩٩٩أيار/مـــــايو  ٣١أخـــــرى تنتـــــهي يف 

حكوميت اجلمهورية العربية السورية وإسـرائيل قـد أعربتـا عـن     
  على ذلك.موافقتهما 

تشـــــــرين  ٢٥، املعقـــــــودة يف ٣٩٤٧ويف اجللســـــــة   
 كـان قـد مت التوصـل   وفقا للتفاهم الـذي   ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني     ت اجمللسإليه يف مشاورا

العام يف جدول أعماله. وبعد ذلـك، وجـه الـرئيس (الواليـات     
 أثنـاء أُعـد يف   كـان قـد  املتحدة) انتباه اجمللس إىل مشروع قرار 

وطُــــرح مشــــروع القــــرار  .)٨٦(مشــــاورات اجمللــــس الســــابقة
)، ١٩٩٨( ١٢١١للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

  :نصهيف ما يلي و
  إن جملس األمن،  
تشــــرين  ١٤يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
  ر أن:قري  
يهيــب بــاألطراف املعنيــة أن تنفــذ فــورا قــرار جملــس   (أ)  

  ؛١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨األمن 
جيدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك      (ب)  

  ؛١٩٩٩أيار/مايو  ٣١لفترة ستة أشهر أخرى، أي حىت 
الفتـرة   يطلب إىل األمني العام أن يقدم يف هناية تلك  (ج)  

 ٣٣٨تقريرا عـن التطـور يف احلالـة وعـن التـدابري املتخـذة لتنفيـذ القـرار         
)١٩٧٣.(  

ويف اجللسة نفسها، وفيما يتعلق بـالقرار املُتخـذ، أدىل     
  : )٨٧(الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

__________ 

  )٨٦(  S/1998/1115.  
  )٨٧(  S/PRST/1998/33.  

مــن تقريــر األمــني  ٨كمــا هــو معــروف، فقــد ورد يف الفقــرة   
علـى الـرغم   ”ملراقبة فض االشتباك ما يلي: العام عن قوة األمم املتحدة 

من اهلدوء احلايل السائد يف القطاع اإلسرائيلي السوري، ال تزال احلالـة  
يف الشرق األوسط خطرية وحيتمل أن تظل كـذلك مـا مل يتسـن وحـىت     
يــتم التوصــل إىل تســوية شــاملة تتنــاول مجيــع جوانــب مشــكلة الشــرق   

  ا رأي جملس األمن.ويعكس بيان األمني العام هذ“. األوسط
  

(اجللســــة  ١٩٩٩أيار/مــــايو  ٢٧املقــــرر املــــؤرخ   
) وبيـــان مـــن  ١٩٩٩( ١٢٤٣): القـــرار ٤٠٠٩
  الرئيس

 ١٢١١، وعمـــال بــــالقرار  ١٩٩٩أيار/مـــايو   ١٨يف   
)، قـــدم األمـــني العـــام إىل جملـــس األمـــن تقريـــرا عـــن ١٩٩٨(

وأفــاد  .)٨٨(أنشــطة قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك  
سـوريا   - لعام يف تقريره بأن احلالـة يف قطـاع إسـرائيل   األمني ا

قد ظلت هادئة ومل ُتسجل أية حوادث خطـرية. لكـن يف ظـل    
ــام أن اســتمرار وجــود      ــأى األمــني الع الظــروف الســائدة، ارت

فقـد أوصـى بـأن ميـدد      ولـذلك القوة يف املنطقة أمر ضـروري.  
ــهي يف       ــرى تنتـ ــهر أخـ ــتة أشـ ــرة سـ ــوة لفتـ ــة القـ ــس واليـ اجمللـ

ــ ٣٠ . وأشـــار إىل أن حكـــوميت ١٩٩٩رين الثـــاين/نوفمرب تشـ
اجلمهورية العربية السورية وإسرائيل قد أعربتا عـن موافقتـهما   

  على ذلك.
ــة    ــودة يف ٤٠٠٩ويف اجللســـ ــايو  ٢٧، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــه وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ يف  كـ

يف  السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام اجمللس مشاورات 
ــاه       ــابون) انتب ــرئيس (غ ــك، وجــه ال ــد ذل ــه. وبع جــدول أعمال

ــرار   ــاءأُعــد يف كــان قــد اجمللــس إىل مشــروع ق مشــاورات  أثن
وطُرح مشروع القرار للتصـويت واعُتمـد    .)٨٩(اجمللس السابقة

  نصه:يف ما يلي )، و١٩٩٩( ١٢٤٣باإلمجاع بوصفه القرار 
  

__________ 

  )٨٨(  S/1996/575.  
  )٨٩(  S/1996/609..  
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  ،إن جملس األمن  
عـن   ١٩٩٩مـايو/  ١٨املؤرخ  يف تقرير األمني العام وقد نظر  

  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.
  :يقرر أن  
بــاألطراف املعنيــة أن تنفــذ فــورا قــرار جملــس  يهيــب  (أ)  

  ؛١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨اآلمن 
واليــة قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك    جيــدد(ب)   

  ؛١٩٩٩نوفمرب تشرين الثاين/ ٣٠ ر أخرى، أي حىتلفترة ستة أشه
إىل األمــني العــام أن يقــدم، يف هنايــة تلــك      يطلــب  (ج)  

الفترة، تقريرا عن التطور يف احلالـة وعـن التـدابري املتخـذة لتنفيـذ القـرار       
١٩٧٣( ٣٣٨.(  

ويف اجللسة نفسها، وفيما يتعلق بـالقرار املُتخـذ، أدىل     
  :)٩٠(الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

مـن تقريـر األمـني العـام      ١١كما هو معـروف، تـنص الفقـرة      
علـى الـرغم   ”عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك على ما يلـي:  
ال تـزال احلالـة   من اهلدوء السائد حاليا يف القطاع اإلسـرائيلي السـوري   

يف الشرق األوسط خطرية وحيتمل أن تظل كـذلك مـا مل يتسـن وحـىت     
ية شــاملة تتنــاول مجيــع جوانــب مشــكلة الشــرق  يــتم التوصــل إىل تســو

  ويعكس بيان األمني العام هذا رأي جملس األمن. “.األوسط
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٤املق  ١٩٩٩تشــرين الث
ــة  ــرار ٤٠٧١(اجللســــ ) ١٩٩٩( ١٢٧٦): القــــ

  وبيان من الرئيس
، وعمـال بـالقرار   ١٩٩٩تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٥يف   
العــام إىل جملـس األمـن تقريــرا    )، قـدم األمـني  ١٩٩٩( ١٢٤٣

وأفـاد   .)٩١(عن أنشطة قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشـتباك 
سـوريا   - األمني العام يف تقريره بأن احلالـة يف قطـاع إسـرائيل   

قد ظلت هادئة ومل ُتسجل أية حوادث خطـرية. لكـن يف ظـل    
ــام أن اســتمرار وجــود      ــأى األمــني الع الظــروف الســائدة، ارت

أوصى بأن ميدد اجمللـس واليـة   ونطقة أمر ضروري. القوة يف امل
__________ 
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ــهي يف      ــرى تنتـ ــهر أخـ ــتة أشـ ــرة سـ ــوة لفتـ ــايو  ٣١القـ أيار/مـ
. وأشــار إىل أن حكــوميت اجلمهوريــة العربيــة الســورية ٢٠٠٠

  وإسرائيل قد أعربتا عن موافقتهما على ذلك.
 تشــرين الثــاين/ ٢٤، املعقــودة يف ٤٠٧١ويف اجللســة   
إليــه كــان قــد مت التوصــل م الــذي وفقــا للتفــاه ١٩٩٩نــوفمرب 

السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام   اجمللس يف مشاورات
يف جدول أعماله. وبعد ذلك، وجه الـرئيس (سـلوفينيا) انتبـاه    

ــرار   ــاءأُعــد يف كــان قــد اجمللــس إىل مشــروع ق مشــاورات  أثن
وطُرح مشروع القرار للتصـويت واعُتمـد    .)٩٢(اجمللس السابقة

  نصه:يف ما يلي )، و١٩٩٩( ١٢٧٦بوصفه القرار باإلمجاع 
  إن جملس األمن،  
تشــــرين  ١٥يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
  يقرر أن:  
يهيــب بــاألطراف املعنيــة أن تنفــذ فــورا قــرار جملــس   (أ)  

  ؛١٩٧٣ين األول/أكتوبر تشر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨األمن 
جيدد والية قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك      (ب)  

  ؛٢٠٠٠أيار/مايو  ٣١لفترة ستة أشهر أخرى، أي حىت 
يطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم، يف هنايـــة تلـــك   (ج)  

الفترة، تقريرا عن التطور يف احلالـة وعـن التـدابري املتخـذة لتنفيـذ القـرار       
١٩٧٣( ٣٣٨.(  

يف اجللسة نفسها، وفيما يتعلق بـالقرار املتخـذ، أدىل   و  
  :)٩٣(الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

مـن تقريـر األمـني العـام      ١٠كما هو معـروف، تـنص الفقـرة      
علـى الـرغم   ”عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك على ما يلـي:  

ي ال تـزال احلالـة   من اهلدوء السائد حاليا يف القطاع اإلسـرائيلي السـور  
يف الشرق األوسط خطرية وحيتمل أن تظل كـذلك مـا مل يتسـن وحـىت     
يــتم التوصــل إىل تســوية شــاملة تتنــاول مجيــع جوانــب مشــكلة الشــرق   

  ويعكس بيان األمني العام هذا رأي جملس األمن.“. األوسط
  

__________ 
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