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  يتبنى  لس األمن خاص بلبنانبيان جمل
  425بشأن تنفيذ القرار  ألمم املتحدةتقرير األمين العام ل

  ]مقتطفات[ .23/5/2000، نيويورك
  

  
إن اجمللس . 2000] مايو[أيار  22يف ) املرفوع(يرحب جملس األمن ويؤيد بشدة تقرير األمين العام   

سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط مبني على كل قراراته  يشدد جمدداً على األهمية واحلاجة إىل حتقيق
  ).1973( 338و) 1967( 242ذات الصلة به بما فيها القراران 

إن جملس األمن يرحب بعزم األمين العام على اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لتمكين قوة األمم املتحدة   
سحاب كامل للقوات اإلسرائيلية من لبنان وفقاً لقراره الرقم من التثبت من حصول ان) يونيفيل(املوقتة يف لبنان 

، والتخاذ كل اخلطوات الضرورية من أجل التعامل مع االحتماالت، واضعاً نصب عينيه أن تعاون جميع 425
إن جملس األمن يرحب بعزم األمين العام على رفع تقرير عن انسحاب القوات اإلسرائيلية . األطراف سيكون ضرورياً

  .425لبنان وفقاً لقراره الرقم  من
تأييداً تاماً الشروط التي وضعها األمين العام للتثبت من امتثال كل األطراف إن جملس األمن يؤيد   

، ويدعو كل األطراف املعنيين إىل التعاون التام يف تنفيذ توصيات األمين العام ويطلب 425املعنيين لقراره الرقم 
  .عن االنسحاب من األمين العام رفع تقرير إىل اجمللس عن وفائهم بهذه الشروط عندما سيرفع تقريراً

إن جملس األمن يدعو الدول واألطراف اآلخرين املعنيين إىل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس   
وأن جملس األمن يشارك األمين  426و 425والتعاون مع اليونيفيل واألمم املتحدة لضمان التنفيذ الكامل لقراريه 

ون آخرون بدورهم يف تهدئة الوضع، وضمان سالمة العام الرأي يف أنه ألمر حاسم أن تقوم الدول وأطراف معني
واستعادة األمن والسالم  ،السكان املدنيين، والتعاون التام مع األمم املتحدة يف جهودها لتحقيق االستقرار

  .الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان يف ضمان عودة سلطتها الفاعلة يف املنطقة بعد التثبت من االنسحاب
بقرار األمين العام إرسال مبعوثه اخلاص جمدداً إىل املنطقة فوراً للتأكد من أن  إن جملس األمن يرحب  

كل األطراف املعنيين التعاون التام مع األمم  الشروط التي وضعها األمين العام قد تمت تلبيتها، وللتأكد من التزام
 .425املتحدة يف التنفيذ الكامل لقراره الرقم 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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