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 2002 ژانويه 28

 

 1391)2002(قطعنامه 

 2002 ژانويه 28 شوراي امنيت در تاريخ 4458مصوب جلسه 

 شوراي امنيت،

 426 و 425هاي  هاي پيشين شوراي امنيت در مورد لبنان، به ويژه قطعنامه  همه قعطنامهبا يادآوري

 مورخ 1365 و 2001 ژانويه 30ورخ  م1337، 2000 ژوييه 27 مورخ 1310، 1978 مارس 19مورخ 

  ژوئن،18، همچنين بيانيه رئيس شوراي امنيت پيرامون وضعيت لبنان، به ويژه بيانيه 2001 ژوييه 31

  رئيس شوراي امنيت به دبيركل،2001 مه 18 نامه مورخ به عالوه با يادآوري

 اسراييل نيروهايش را از  مبني بر اينكه2000 ژوئن 16گيري دبيركل در   نتيجههمچنين با يادآوري

 22 عقب كشيده و به ضروريات تعيين شده در گزارش دبيركل در تاريخ 425لبنان بر طبق قطعنامه 

متحد در لبنان  گيري دبيركل مبني براينكه نيروهاي موقت سازمان ملل  متعهد بوده و به نتيجه2000مه 

خويش را به انجام رسانده و در حال گانه مأموريت  به طور كلي دو جزء از اجزاي سه) يونيفيل(

 باشد تمركز نموده است، المللي مي حاضر به انجام وظيفه باقي مانده كه شامل صلح و امنيت بين

  بر ماهيت موقت يونيفيل،با تأكيد

  شورا،2000 ژوييه 17 مورخ 1308 قطعنامه با يادآوري
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ان سازمان ملل و افراد مرتبط با آن  اصول مربوط به كنوانسيون سالمتي كارمندهمچنين با يادآوري

  به تصويب رسيده است،1994 دسامبر 9كه در تاريخ 

 نمايندگي دايم آن كشور 2002 ژانويه 9اي كه در نامه   به درخواست حكومت لبنان به شيوهدر پاسخ

 در سازمان ملل به دبيركل ارايه شده است،

، و مالحظات و كند تقبال مياس دبيركل درباره يونيفيل 2002 ژانويه 16از گزارش  .1

 ؛كند تأييد ميهايش را  توصيه

 تا مأموريت كنوني يونيفيل در لبنان را به ترتيبي كه دبيركل توصيه كرده گيرد تصميم مي .2

  تمديد كند؛2002 ژوييه 31ماهه ديگر تا  است، براي يك برهه شش

اي كه در  فيل به گونه تا به اتخاذ تدابير الزم براي بازآرايي يونيخواهد مياز دبيركل  .3

 در پرتو تحوالتي 2001 مه 18گزارش وي و در تأييد نامه رئيس شوراي امنيت در تاريخ 

دهي  كه رخ داده است و با مشورت با حكومت لبنان و كشورهاي مشاركت كننده در شكل

 اين نيرو، ادامه دهد؛

 لبنان كه در حمايت جدي  خود را از يكپارچگي سرزميني، حاكميت و استقالل سياسي .4

 ؛كند تكرار ميالمللي مورد شناسايي قرار گرفته  درون مرزهاي بين

 كه گامهاي بيشتري در بازگرداندن حاكميت مؤثر خود بر خواهد مياز حكومت لبنان  .5

 جنوب لبنان، شامل استقرار نيروهاي مسلح لبنان بردارد؛
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اي مأموريتشان در سراسر  كه آزادي كامل نقل مكان يونيفيل در راستخواهد مياز طرفين  .6

 منطقه عملياتي را اجرا نمايند؛

 ؛كند تشويق ميحكومت لبنان را به استقرار آرامش در سراسر منطقه جنوب  .7

 را از طرفين براي ادامه پايبندي به تعهد در زمينه لزوم احترام كامل به خط در خواست خود .8

 دبيركل آمده 2000 ژوئن 16نشيني كه سازمان ملل تعيين نموده است و در گزارش  عقب

داري را نشان دهند و  خواهد كه باالترين درجه خويشتن  و از طرفين ميكند تكرار مياست 

 با سازمان ملل و يونيفيل همكاري كامل نمايند؛

، نسبت به تجاوزهاي جدي، تجاوزهاي هوايي، كند محكوم ميكليه اعمال خشونت آميز را  .9

 و طرفين را به پايان آنها و كند ار نگراني شديد مياظهبس  دريايي و زميني در خط آتش

 ؛كند ترغيب مياحترام به سالمت كاركنان يونيفيل 

نشيني از طريق  بس در امتداد خط عقب از تالشهاي مستمر يونيفيل به منظور حفاظت از آتش .10

گشتيهاي سيار و انجام مراقبت از طريق پايگاههاي ثابت از طريق ارتباطات مطمئن با 

ين و به منظور جلوگيري از تجاوزها و حل مشكالت و پيشگيري از افزايش آنها را طرف

 كند؛ حمايت مي

 و افزايش كمكهاي استقبال كردهسازي مينها  از مشاركت مستمر يونيفيل درعمليات پاك .11

سازمان ملل به حكومت لبنان در زمينه اقدامات مربوط به مينها در راستاي حمايت از توسعه 

سازي مينها در  ن داخلي اين كشور در جهت اجراي اين فعاليتها و اقدام به پاكمستمر توا
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از كشورهاي اهدا كننده به دليل . دهد تشويق قرار ميالعاده را مورد  جنوب در حالتهاي فوق

 و از تشكيل نمايد داني مي قدرحمايتشان از اين تالشها از طريق كمكهاي مالي و جنسي 

گذاري شده به  ها و اطالعات مين كند و از رساندن نقشه  استقبال ميالمللي گروه حمايت بين

 و بر ضرورت فراهم آوردن هرگونه نقشه يا اطالعات مطلع شدهحكومت لبنان و يونيفيل 

 كند؛ تأكيد ميگذاري شده براي حكومت لبنان و يونيفيل  بيشتر از اماكن مين

كومت لبنان و طرفهاي ديگر مورد  به مشورتهاي خويش با حكند درخواست مياز دبيركل  .12

 نظر در راستاي اجراي اين قطعنامه به صورت مستقيم ادامه دهد؛

 پس از مشورتهاي الزم، از جمله مشورت با حكومت لبنان و خواهد  مي از دبيركل همچنين .13

كشورهاي مشاركت كننده در ارسال نيرو، گزارش كاملي در مورد فعاليتهاي يونيفيل و 

ي فني آن و مأموريتي كه هم اكنون توسط هيأت حفاظت از آرامش سازمان همچنين بازساز

در حال انجام است، تا پيش از پايان دوره كنوني آن به شوراي امنيت ارايه ) يونستو(ملل 

 نمايد؛

  گزارش فعاليتهاي يونيفيل در اسرع وقت است؛در انتظار .14

 خاورميانه با استناد بر كليه بر اهميت و ضرورت تحقق صلحي كامل، عادالنه و هميشگي در .15

 338 و 1967 نوامبر 22 مورخ 242هاي  هاي مرتبط شوراي امنيت از جمله قطعنامه قطعنامه

 .كند تأكيد مي 1973 اكتبر 22مورخ 

 


