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S/RES/1310(2000) 
 2000 ژوييه 27

 1310) 2000(قطعنامه 

 2000 ژوييه 27 شوراي امنيت به تاريخ 4177مصوب جلسه 

 ،شوراي امنيت

 2 مـورخ    508،  1982 فوريـه    25 مـورخ    501،    1978 مارس   19 مورخ   426 و   425هاي     قطعنامه با يادآوري 

هـاي مربـوط بـه        ، به عالوه قطعنامه   1982 سپتامبر   17 مورخ   520 و   1982 ژوئن   6 مورخ   509،  1982ژوئن  

 ؛2000 ژوييه 17 مورخ 1308وضعيت لبنان وهمچنين قطعنامه 

 2000 ژوئـن   18 و   2000 مـه    23،  2000 آوريل   20شوراي امنيت به تاريخ        بيانيه رييس  همچنين با يادآوري  

نده شوراي امنيت از جمله     در مورد وضعيت لبنان، به ويژه پشتيبانيهاش از عملكرد سازمان ملل به عنوان نماي             

نشيني نيروهـاي اسـراييل از لبنـان بـر طبـق               در مورد عقب   2000 ژوئن   16گيري دبيركل در تاريخ       نتيجه

 ،2000 مه 22 و با توجه به توضيحات دبيركل در گزارش 425قطعنامه 

 ژوييـه  20خ مـور ) يونيفيـل ( از گزارش دبيركل در مورد نيروهاي موقت سازمان ملل در لبنـان              با استقبال 

 هايش كه در اين گزارش ذكر شده است،  و مالحظات و توصيه2000

  بر ماهيت موقت يونيفيل،با تأكيد

 9 اصول مربوط به كنوانسيون سالمتي كاركنان سازمان ملل و افراد مرتبط با آن كـه در تـاريخ               با يادآوري 

  به تصويب رسيده است،1994دسامبر 
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 نماينـدگي دايـم آن     2000 ژوييـه    11اي كه در نامه مـورخ         ن، به شيوه   به درخواست حكومت لبنا    در پاسخ 

 كشور در سازمان ملل به دبيركل ارايه شده است،

درك دبيركل از اينكه نيروها به طور كامل در تمام منطقه عملياتي عمـل خواهنـدكرد و اينكـه                    .1

 افزايش خواهـد    حكومت لبنان حضور كنوني خود را در منطقه با گسترش نيروهاي امنيتي داخلي            

 ،دهد مورد تأييد قرار مي دبيركل آمده است 2000 ژوييه 20گونه كه در كزارش مورخ  داد، آن

 ژانويـه   31 مأموريت يونيفيل را براي يك برهه شش ماهه ديگر تا            گيرد  مي  تصميم در اين زمينه،     .2

 ، تمديد كند؛2001

 سياسـي لبنـان كـه در درون         حمايت جدي خود را از يكپارچگي سرزميني، حاكميت و استقالل          .3

 ؛كند تكرار ميالمللي مورد شناسايي قرار گرفته  مرزهاي بين

 كه  كند  استقبال  مي   2000 ژوييه   24اش به رييس شوراي امنيت به تاريخ          از بيانات دبيركل در نامه     .4

 نشيني را ترك كرده است؛ در آن تاريخ، حكومت اسراييل همه تجاوزهاي خط عقب

 كه به آن احترام گذاشته و بدون محدوديت به همكاري كامل با سازمان ملـل                دخواه  مياز طرفين    .5

 و يونيفيل ادامه دهند؛

 كه بازگشت مؤثر خويش و حضور در جنوب لبنان را تضمين كنـد و  خواهد مياز حكومت لبنان     .6

 به ويژه هر چه زودتر يك گسترش مؤثر از نيروهاي مسلح لبنان در آنجا داشته باشد؛

، و حكومت لبنـان  كند استقبال ميي كنترل و بازرسي توسط حكومت لبنان در آن منطقه    از برقرار  .7

 كند؛ تشويق ميرا به تضمين محيطي آرام در سراسر جنوب شامل كنترل همه مناطق بازرسي 
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هاي مربوط به كشورهاي حاضر در كاركنـان          از تدابير اتخاذ شده از سوي دبيركل و تدارك دسته          .8

، و استقرار   كند  استقبال مي اي كه در بيانيه رييس آن آمده است           يفيل به گونه  نظامي و گسترش يون   

دوباره قابل انتظار از يونيفيل كه بايد در هماهنگي با حكومت لبنان و نيروهاي مسلح لبناني باشد را                  

 ؛كند دوباره تأييد مي

 دبيركل آمـده    1978 مارس   19اي كه در گزارش       شيوه كار و اصول مربوط به يونيفيل را به گونه          .9

 ؛دهد مورد تأييد دوباره قرار مي به تصويب رسيده را 426و در قطعنامه 

 كه به مشورتهاي خود با حكومت لبنان و ديگر طرفها كه به طـور               كند  درخواست مي  از دبيركل    .10

گيرند ادامـه داده و آنگـاه گزارشـي از آن را بـه                مستقيم در ارتباط با اجراي اين قطعنامه قرار مي        

 راي امنيت ارايه كند؛شو

  گزارش فعاليتهاي يونيفيل در اسرع وقت است؛در انتظار .11

از ابتكار دبيركل در ارسال گزارش به شوراي امنيت از پيشـرفتهاي بـه عمـل آمـده در راسـتاي                     .12

هايش   كند كه در گزارش خود توصيه       كند، و از دبيركل درخواست مي       اهداف قطعنامه استقبال مي   

 اسـت را   UNSTOملـل سازمان ناظر بـر آتـش بـس سـازمان     ه به عهده را درباره وظايفي ك

 بگنجاند؛

 مورد بازبيني قرار داده و هرگونه گامي در راستاي          2000 كه وضعيت را تا نوامبر       گيرد  تصميم مي  .13

يونيفيل را مورد توجه قرار داده، و برپايه اين گزارش، تمديد و گسترش يونيفيل و عملياتي كه از                  
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ان براي استقرار حاكميت مؤثر خود و حضور در منطقه است، به ويژه اسـتقرار               سوي حكومت لبن  

 كند؛ مؤثر نيروهاي مسلح لبنان را تأييد مي

بر اهميت و نياز به دستيابي به يك صـلح جـامع، عادالنـه و پايـدار در خاورميانـه برپايـه همـه                         .14

تأكيـد   1973 اكتبر   22ورخ   م 338 و   1967 نوامبر   22 مورخ   242هاي مرتبط شورا از جمله        قطعنامه

 .كند مي
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