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القرار ١٣١٠ (٢٠٠٠)   
 الذي أقره جملس األمن يف جلسته ٤١٧٧ املعقودة يف ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

إن جملس األمن، 
ــــــني ١٩ آذار/  إذ يشــــري إىل قراراتـــــــــه ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨) املؤرخــ
مـــارس ١٩٧٨، و ٥٠١ (١٩٨٢) املـــؤرخ ٢٥ شـــباط/فـــــرباير ١٩٨٢، و ٥٠٨ (١٩٨٢) 
ـــه ١٩٨٢،  املـؤرخ ٥ حزيـران/يونيـه ١٩٨٢، و ٥٠٩ (١٩٨٢) املـؤرخ ٦ حزيـران/يونيــــــــــ
و ٥٢٠ (١٩٨٢) املـؤرخ ١٧ أيلـول/سـبتمرب ١٩٨٢، وكذلـك إىل قراراتـــه بشــأن احلالــة يف 

لبنان وأيضا إىل قراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) املؤرخ ١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 
وإذ يشـــــري أيضـــــا إىل بيانـــــات رئيســـــه املؤرخـــــة ٢٠ نيســـــــان/أبريــــــل ٢٠٠٠ 
(S/PRST/2000/13)، و ١٣ أيــار/مــايو ٢٠٠٠ (S/PRST/2000/18)، و ١٨ حزيـــران/يونيـــه 
(S/PRST/2000/21) بشـأن احلالـة يف لبنـان، وإذ يشـري بوجـه خـــاص إىل تــأييده للعمــل الــذي 

اضطلعت به األمـم املتحـدة علـى حنـو مـا كلفـها بـه جملـس األمـن ممـا يشـمل االسـتنتاج الـذي 
خلص إليه األمني العام من أنه يف ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ سحبت إسرائيل قواـا مـن لبنـان 
وفقـا للقــــــــرار ٤٢٥ (١٩٧٨) ووفـت باملقتضيــــــات احملـددة يف تقريـر األمـني العـام املـــؤرخ 

 ،(S/2000/460) ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠
وإذ يرحب بتقرير األمني العام بشأن قــوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان املـؤرخ ٢٠ 

متوز/يوليه ٢٠٠٠ (S/2000/718) ومبالحظاته وتوصياته الواردة يف ذلك التقرير، 
وإذ يؤكد الطبيعة املؤقتة لقوة األمم املتحدة يف لبنان، 

وإذ يشري إىل املبادئ ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة موظفـي األمـم 
املتحدة واألفراد املرتبطني ا وهي االتفاقية املعتمدة يف ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، 
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ـــب حكومــة لبنــان علــى حنــو مــا جــاء يف الرســالة املؤرخــة ١١  واسـتجابة منـه لطل
ــــه ٢٠٠٠ املوجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثلـــها الدائـــم لـــدى األمـــم املتحـــدة  متــوز/يولي

 ،(S/2000/674)

يؤيد التفاهم املشار إليه يف تقرير األمني العام املؤرخ ٢٠ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠  - ١
ـــا وأن  والـذي مـؤداه أن القـوة ستنشـر وتـؤدي مهامـها بالكـامل يف مجيـع أحنـاء منطقـة عمليا

حكومة لبنان ستعزز وجودها يف هذه املنطقة بنشر قوات إضافية وقوات أمن داخلي؛ 
يقرر، يف هذا السياق، متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان لفـترة  - ٢

أخرى قدرها ٦ أشهر تنتهي يف ٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١؛ 
يكــرر تــأكيد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســــيادته واســـتقالله  - ٣

السياسي داخل حدوده املعترف ا دوليا؛ 
يرحـب مبـا ورد يف رسـالة األمـني العـام إىل رئيـس جملـس األمـن املؤرخــة ٢٤  - ٤
متوز/يوليه ٢٠٠٠ (S/2000/731) من أن إسرائيل أزالت حىت تارخيه مجيع أشكال االنتهاكات 

من على خط االنسحاب؛ 
يطلب إىل الطرفني احترام هذا اخلـط وممارسـة أقصـى قـدر مـن ضبـط النفـس  - ٥

والتعاون بصورة تامة مع األمم املتحدة ومع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛ 
يطلب إىل حكومة لبنان أن تكفل عودة سلطتها الفعلية ووجودها الفعلـي يف  - ٦
ــة  اجلنـوب وأن تشـرع بصفـة خاصـة، يف أقـرب وقـت ممكـن، يف نشـر القـوات املسـلحة اللبناني

على نطاق كبري؛ 
ـــة الــيت مت  يرحـب مبـا قـامت حكومـة لبنـان مـن إقامـة نقـاط تفتيـش يف املنطق - ٧
اجلالء عنها وحيـث حكومـة لبنـان علـى أن تكفـل إشـاعة منـاخ يسـوده اهلـدوء يف مجيـع أحنـاء 

اجلنوب، مبا يف ذلك من خالل السيطرة على مجيع نقاط التفتيش؛ 
يرحب بالتدابري اليت اختذها األمني العام والبلدان املسامهة بقـوات فيمـا يتعلـق  - ٨
باألفراد العسكريني بقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان وفيمـا يتعلـق بنشـر القـوة، علـى النحـو 
املوافق عليه يف بيانات رئيـس الـس املشـار إليـها أعـاله، ويعيـد تـأكيد أن عمليـة إعـادة نشـر 
القـوة، وهـي عمليـة متوقعـة، ينبغـي أن جتـري بالتنسـيق مـع حكومـة لبنـان والقـــوات املســلحة 

اللبنانية؛ 



00-555413

S/RES/1310 (2000)

يعيد تأكيد صالحيات قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة ومبادئـها التوجيهيـة العامـة  - ٩
ـــدة  S) واملعتم بصيغتـها املبينـة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ ١٩ آذار/مـارس ١٩٧٨ (12611/

مبوجب القرار ٤٢٦ (١٩٧٨)؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل مشـاوراته مـع حكومـة لبنـان واألطـــراف  - ١٠

األخرى املعنية مباشرة بتنفيذ هذا القرار وأن يوايف جملس األمن بتقرير يف هذا الشأن؛ 
يتطلع إىل سرعة إجناز والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛  - ١١

ـــاعتزام األمــني العــام تقــدمي تقريــر إىل الــس حبلــول ٣١ تشــرين  يرحـب ب - ١٢
األول/أكتوبر ٢٠٠٠ عن التقدم احملرز صوب حتقيق أهـداف القـرار ٤٢٥ (١٩٧٨) وصـوب 
إجناز قوة األمم املتحدة ملهامها املسندة إليها يف األصل ويطلـب إىل األمـني العـام أن يـدرج يف 
تقريـره توصيـات بشـأن املـــهام الــيت ميكــن أن تؤديــها هيئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة يف 

فلسطني؛ 
ــاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ وأن ينظـر،  يقرر أن يستعرض احلالة يف مستهل تشرين الث - ١٣
يف ضوء ذلك التقرير، يف أي خطوات قد يراها مناسـبة فيمـا يتعلـق بقـوة األمـم املتحـدة، ويف 
نطاق نشر قوة األمم املتحدة واإلجراءات املتخـذة مـن جـانب حكومـة لبنـان إلعـادة سـلطتها 
الفعلية ووجودها الفعلـي يف املنطقـة مـن خـالل القيـام، بوجـه خـاص، بنشـر القـوات املسـلحة 

اللبنانية على نطاق كبري؛ 
يشـدد علـى أمهيـة وضـرورة حتقيـق سـالم شـامل وعـادل يف الشـرق األوســط  - ١٤
ـــع قراراتــه ذات الصلــة مبــا فيــها قــراره ٢٤٢ (١٩٦٧) املــؤرخ ٢٢ تشــرين  اسـتنادا إىل مجي

الثاين/نوفمرب ١٩٦٧ و ٣٣٨ (١٩٧٣) املؤرخ ٢٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٧٣. 
 


