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 القرار ١٣٩١ (٢٠٠٢) 
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٤٥٨، املعقودة يف ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ 

 
إن جملس األمن، 

إذ يشري إىل مجيع قراراته السابقة املتعلقة بلبنان، وال سيما القـرارات ٤٢٥ (١٩٧٨) 
و ٤٢٦ (١٩٧٨) املؤرخني ١٩ آذار/مارس ١٩٧٨، و ١٣١٠ (٢٠٠٠) املـؤرخ ٢٧ متـوز/ 
ـــــاين/ينــــاير ٢٠٠١، و ١٣٦٥  يوليـــه ٢٠٠٠، و ١٣٣٧ (٢٠٠١) املـــؤرخ ٣٠ كـــانون الث
(٢٠٠١) املؤرخ ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠١، وكذلـك إىل بيانـات رئيسـه بشـأن احلالـة يف لبنـان، 

 ،(S /PRST/2000/21) وخباصة البيان املؤرخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠
/S) املوجهـة  وإذ يشري كذلك إىل الرسالة املؤرخة ١٨ أيــار/مـايو ٢٠٠١ (2001/500

إىل األمني العام من رئيسه، 
وإذ يشري أيضــا إىل االسـتنتاج الــذي خلـص إليــــه األمـني العـــــام ومفـــــــاده أنـــه يف 
١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ سـحبت إسـرائيل قواـــا مــن لبنــان وفقــا للقــرار ٤٢٥ (١٩٧٨) 
ووفّـــت باملقتضيــــات احملــــددة يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ ٢٢ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٠ 
(S/2000/460)، وكذلـك إىل االسـتنتاج الـذي خلـص إليـه األمـني العـام ومفـاده أن قـوة األمــم 
املتحدة املؤقتة يف لبنان أجنزت بشكل أساسي جزأين من األجزاء الثالثة لواليتها، وهـي تركـز 

اهتمامها اآلن على مهمتها املتبقية وهي إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني، 
وإذ يؤكد الطبيعة املؤقتة لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان،  

وإذ يشري إىل قراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) املؤرخ ١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 
وإذ يشري كذلك إىل املبادئ ذات الصلة الواردة يف االتفاقية املتعلقة بسـالمة موظفـي 

األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا واملعتمدة يف ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، 
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واستجابة منه لطلب حكومة لبنـان علـى حنـو مـا جـاء يف الرسـالة املؤرخـة ٩ كـانون 
الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢ املوجهــــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثلـــها الدائـــم لـــدى األمـــم املتحـــدة 

 ،(S/2002/40)
يرحب بتقرير األمني العــــام عـن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان املـؤرخ  - ١

١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ (S/2002/55) ويؤيد مالحظاته وتوصياته؛ 
يقّـرر متديـد الواليـة احلاليـة لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان علـــى النحــو  - ٢
الذي أوصى به األمني العام، لفترة أخرى مدا ستة أشهر تنتهي يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٢؛ 

يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لتنفيـذ إعـادة تشـكيل  - ٣
قوة األمــم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان علـى النحـو الـوارد يف تقريـره ووفقـا لرسـالة رئيـس جملـس 
األمـن املؤرخـة ١٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١، يف ضـوء التطـورات علـى أرض الواقـع وبالتشـاور مــع 

حكومة لبنان والبلدان املسامهة بقوات؛ 
يكــرر تــأكيد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســــيادته واســـتقالله  - ٤

السياسي داخل حدوده املعترف ا دوليا؛ 
يطلب إىل حكومة لبنان أن تتخذ مزيدا من اخلطوات لضمان عــودة سـلطتها  - ٥

الفعلية إىل كافة أرجاء اجلنوب، مبا يف ذلك نشر القوات املسلحة اللبنانية؛ 
يطلب إىل الطرفني أن يضمنـا متتـع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان حبريـة  - ٦

احلركة الكاملة يف قيامها بواليتها يف كافة أرجاء منطقة عمليتها؛ 
يشــجع حكومــة لبنــان علــى ضمــان وجــود حالــة هادئــة يف كافــة أرجـــاء  - ٧

اجلنوب؛ 
يكرر طلبه إىل الطرفني مواصلة اإليفاء مبا تعـهدا بـه مـن التزامـات بـاالحترام  - ٨
الكامل خلــــط االنسحاب الذي حددتـــه األمم املتحدة، والذي بيـَّـــنه األمـني العـام يف تقريـره 
املؤرخ ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (S/2000/590)، وأن ميارسا أقصى درجة مـن ضبـط النفـس 

وأن يتعاونا تعاونا كامال مع األمم املتحدة ومع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛ 
يديـن مجيـــع أعمــال العنــف، ويعــرب عــن القلــق الشــديد إزاء اخلروقــات  - ٩
واالنتهاكات اجلوية والبحريـة والربيـة اخلطـرية خلـط االنسـحاب، وحيـث الطرفـني علـى وضـع 

حد هلذه االنتهاكات وعلى احترام سالمة أفراد قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛ 
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ـــى  يؤيـد اجلـهود املسـتمرة لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان للمحافظـة عل - ١٠
وقف إطالق النار على امتـداد خـط االنسـحاب عـن طريـق تسـيري دوريـات متحركـة والقيـام 
بأعمال مراقبة مـن مواقـع ثابتـة وعـن طريـق االتصـاالت الوثيقـة مـع الطرفـني ـدف تصحيـح 

االنتهاكات وحل املشاكل الناشئة عن احلوادث ومنع تصعيدها؛ 
ـــات  يرحـب باملسـامهة املسـتمرة لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان يف عملي - ١١
إزالة األلغام، ويشجع علـى زيـادة املسـاعدة الـيت تقدمـها األمـم املتحـدة إىل حكومـة لبنـان يف 
ــال  جمـال األعمـال املتعلقـة باأللغـام دعمـا للتطويـر املسـتمر لقدرـا الوطنيـة علـى القيـام باألعم
املتعلقـة باأللغـام، واالضطـالع بأنشـطة إزالـة األلغـام يف اجلنـوب يف حـــاالت الطــوارئ، علــى 
السـواء، ويثـين علـى البلـدان املاحنـة لدعمـها هـذه اجلـهود بتقدميـها تربعـات ماليـــة وعينيــة هلــا 
ويرحب يف هذا الصدد بتشكيل فريق الدعم الدويل؛ وحييط علما بتزويد حكومـة لبنـان وقـوة 
األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان بـاخلرائط واملعلومـات الـيت تتعلـق مبواقـع األلغـام ويشــدد علــى 
ضرورة تزويد حكومة لبنان وقوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان بـأي خرائـط ووثـائق إضافيـة 

تتعلق مبواقع األلغام؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل مشـاوراته مـع حكومـة لبنـان واألطـــراف  - ١٢

األخرى املعنية مباشرة بشأن تنفيذ هذا القرار؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف أعقاب إجراء املشاورات الالزمة، مبـا يف  - ١٣
ذلك مع حكومـة لبنـان والبلـدان املسـامهة بقـوات، تقريـرا شـامال إىل الـس عـن أنشـطة قـوة 
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان قبـل انتـهاء واليتـها احلاليـة، وعـن إعـادة تشـكيلها التقـين، وعـن 

املهام اليت تؤديها هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة اآلن؛ 
يتطلـع إىل إجنـاز واليـة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـــة يف لبنــان يف أقــرب وقــت  - ١٤

ممكن؛ 
يشـدد علـى أمهيـة وضـرورة حتقيـق ســـالم شــامل وعــادل ودائــم يف الشــرق  - ١٥
األوسـط، اسـتنادا إىل مجيـع قراراتــــــه ذات الصلـــــة، مبـا فيـها قـراراه ٢٤٢ (١٩٦٧) املـــؤرخ 
٢٢ تشــرين الثــــاين/نوفمـــرب ١٩٦٧ و ٣٣٨ (١٩٧٣) املـــؤرخ ٢٢ تشـــرين األول/أكتوبـــر 

 .١٩٧٣
 


