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  لألمم  بيان رئاسي جمللس األمن يفوض إىل األمين العام
  خطط لدور  املتحدة، كويف أنان، الشروع يف إعداد

  املنظمة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان
  .20/4/2000نيويورك، 

  
  

) 2000/294/اس( 2000أبريل / نيسان 6يرحب جملس األمن برسالتي األمين العام إىل رئيسه يف   
املتضمنتين اإلشعار بقرار حكومة إسرائيل، كما ورد يف رسالة ) 2000/322/اس( 2000أبريل / نيسان 17و

أبريل إىل األمين العام، لسحب قواتها املوجودة يف لبنان بالتطابق / نيسان 16وزير اخلارجية اإلسرائيلي يف 
، ونيتها التعاون 1978مارس / آذار 19ي ـف) 1978( 426و) 1978( 425التام مع قراري جملس األمن 

  .الكامل مع األمم املتحدة يف تطبيق قراريها
إن جملس األمن يؤيد قرار األمين العام بإطالق التحضيرات لتمكين األمم املتحدة من حتمل مسؤولياتها   

  .2000أبريل / نيسان 16كما وردت يف رسالته املؤرخة يف  426و 425يف ظل القرارين 
أبريل / نيسان 6ن العام وجهة نظره الواردة يف رسالته املؤرخة يف إن جملس األمن يشارك األمي  

ويرحب بقراره إرسال . بهدف تفادي تدهور املوقف ،  يف أن تعاون كل األطراف املعنية سيكون مطلوبا2000ً
مبعوثه اخلاص إىل املنطقة، يف أقرب وقت ممكن، وتشجيع كل األطراف على التعاون التام يف التنفيذ الكامل 

  .426و 425للقرارين 
وينتظر جملس األمن تقرير األمين العام يف أسرع وقت بشأن التطورات الوثيقة الصلة، بما يف ذلك نتيجة   

ملهتمة، وتلك املساهمة يف القوة املوقتة لألمم املتحدة يف لبنان املشاورات مع األطراف ومع كل الدول األعضاء ا
وكل القرارات  426و 425، واستنتاجاته وتوصياته بالنسبة إىل خطط ومتطلبات تنفيذ القرارين )اليونيفيل(

  .األُخرى ذات الصلة
الشرق  إن جملس األمن يشدد على األهمية واحلاجة إىل الوصول إىل سالم شامل وعادل ودائم يف  

  ).1973( 338والقرار ) 1967( 242األوسط، باالستناد إىل كل قرارات جملس األمن ذات الصلة، بما فيها القرار 
  

                                                 
  موقع لوزارة الخارجية األميرآية في اإلنترنتالنص مترجم عن اإلنكليزية من :http://usinfo.state.gov 



 

 
 

  

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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