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  جمموعة املراقبة  نص االتفاق على تأليف
  لوقف إطالق  "تفاهم نيسان"املنبثقة من 

  .النار يف اجلنوب اللبناين
  
  

  :ـ جمموعة املراقبة1
من مندوبين يرئسهم ممثل ] أبريل[أ ـ تتألف جمموعة املراقبة التي تأسست بناء على تفاهم نيسان 

إن عمل اجملموعة موقت إىل . وفرنسا وسورية ولبنان وإسرائيلعسكري لكل من الدول اخلمس الواليات املتحدة 
  .إىل حل سلمي من خالل املفاوضات ولن تكون جزءاً من هذه املفاوضات حين التوصل

ب ـ يكون للمجموعة رئيس ورئيس مناوب وهما مندوبا الواليات املتحدة وفرنسا بالتناوب، على أن 
ون فرنسا الرئيس املناوب ويرئس املندوب األميركي اجملموعة حتى تعين الواليات املتحدة الرئيس األول وتك

ويعمل الرئيس والرئيس . ، بعدها يتناوب كل منهما الرئاسة مدة خمسة أشهر]ديسمبر[األول من كانون األول 
  .املناوب بالتعاون والتنسيق بينهما

اء ويدعو الرئيس إىل عقد ث ـ يتسلم رئيس اللجنة الشكاوى من لبنان وإسرائيل ويوزعها على األعض
  .اجتماع

ج ـ يجب أن يكون الرئيس حاضراً لتسلم الشكاوى من لبنان وإسرائيل يف أي وقت وعليه أن يعين العنوان 
  .يف بعثة دبلوماسية مناسبة

ساعة إىل أعضاء اجملموعة فوراً يف حال ادعاء  24ح ـ على رئيس اجملموعة تقديم الشكاوى خطياً خالل 
  .ويدعو فوراً إىل اجتماع يف الناقورة خرق التفاهم

  
  :ـ مهمات اجملموعة 2

  .من التفاهم 4و 3و 2و 1أ ـ تطبيق املواد 
  ).اآللية(ب ـ النظر يف الشكاوى بحسب اإلجراءات املنصوص عليها أدناه 

  
  :ـ اآللية 3

ن ووفودهم أ ـ بدعوة من رئيس اجملموعة أو بطلب من أي عضو من األعضاء يجتمع املمثلون العسكريو
  ].أبريل[من الدول اخلمس يف الناقورة من أجل االضطالع بمسؤولياتهم بموجب تفاهم نيسان 

تمت املوافقة على أن املمثلين العسكريين الذين يمثلون بلدانهم يجب أن يكونوا ذوي مستوى رفيع، وأن 
  .يف الناقورة) يونيفيل(خلمس يف مركز القوة املوقتة لألمم املتحدة تقتصر االجتماعات على الدول ا

  .ب ـ على أعضاء جمموعة املراقبة أن يحددوا ما إذا كانت املسألة حتتاج إىل حتقق
  .ث ـ إن التحقق يف لبنان تقوم به الواليات املتحدة وفرنسا ولبنان وسورية إذا رغبت يف ذلك

  .ن للواليات املتحدة وفرنسا وإسرائيلويف إسرائيل يتوىل التحقق ممثلو

                                                 
 "لبنان (وآان هذا االتفاق قد توصل إليه ممثلو الدول الخمس األعضاء في مجموعة المراقبة  .25/7/1996، )بيروت" (النهار

/ تموز  12، بعد مفاوضات شاقة وجلسات عدة ُعقدت في واشنطن، وآان آخرها في )وفرنساالمتحدة   وإسرائيل وسورية والواليات
  .1996يوليو 
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وخالل عمل بعثة التحقق، على لبنان وإسرائيل تسهيل حترك بعثة التحقق وأمنها وسالمتها لتمكينها من 
  .املتعلق بالشكوى القيام بواجبها

ج ـ على أساس التزام إسرائيل ولبنان التفاهم ومن غير االنتقاص من أي شرط، على إسرائيل ولبنان 
اإلجراءات الضرورية لتسهيل عمل اجملموعة وضمان أمنها، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو ردود فعل  اتخاذ

وعلى لبنان وإسرائيل يف فترة مراجعة الشكوى ولكي تعمل اجملموعة بفاعلية أن يسعيا . تعرض اجملموعة للخطر
  .إىل إيجاد جو من الهدوء واالستقرار

فإذا كان هناك إجماع . ساعة بعد تقديم الشكوى 72كوى يف غضون وتضع اجملموعة تقريرها عن الش
بين األعضاء يحدد التقرير الطرف املسؤول عن عدم التزام التفاهم ويعالج الوضع ويتضمن توصيات لدعم التزام 

ق وصف حمادثات اجملموعة يف شأن الشكوى ونتائج بعثة التحق التقرير وإذا مل يكن هناك إجماع يتضمن. التفاهم
وحتال املسألة على وزراء خارجية الواليات املتحدة وفرنسا وسورية للمتابعة، آخذاً يف االعتبار أن الوزراء الثالثة 

  .سيبذلون اجلهود للمساعدة على حل املشكلة بالتشاور مع وزيري الدولتين املعنيتين
 .ح ـ على كل طرف أن يتحمل نفقات ممثليه

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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