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  بيان ملوفد األمين العام لألمم املتحدة،
  تيري رود الرسن، يعلن فيه أن األمم املتحدة

  مع تعديالت اتفاقية الهدنة 1923ستستخدم خط حدود 
  ]مقتطفات[ .4/5/2000، عبداب

  
  

تشرفت والوفد املرافق يل بلقاء رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد إميل حلود ورئيس جملس الوزراء   
 425وقد تم التباحث حول سلسلة من املسائل املتعلقة بتنفيذ قراري جملس األمن [....] ور سليم احلص الدكت

لقد جرى االجتماع يف جو ودي وشامل ومباشر، وقد أثبت لقاؤنا بكل وضوح التزامنا بالعمل سوياً . 426و
  .[....]الستعادة السالم واألمن يف جنوب لبنان 

  [.......]  
ار تباحثنا بمتطلبات األمم املتحدة العمالنية من أجل تأكيد ما إذا كان االنسحاب ويف هذا اإلط  

وقد شرحنا بأن األمم املتحدة . اإلسرائيلي التام قد تم من جميع األراضي اللبنانية إىل احلدود املعترف بها دولياً
وهذه عملية تقنية ). ة الهدنةمع التعديالت التي تم التوافق عليها بعد اتفاقي( 1923سوف تستخدم خطوط سنة 

ولذلك ترون خبير اخلرائط الدويل ضمن  .ننفذها بالتشاور مع الفرقاء على أساس الوثائق املعنية التي زُودنا بها
إنه يجب أن يُفهم بأن أي خط يتم وضعه بواسطة األمم املتحدة ) األول(وكما قلت يوم أمس [....] الوفد املرافق يل 

  .سيكون دون مساس بأي اتفاق الحق حول احلدود الدولية التي يتفق عليها مستقبالً
من . 426و 425وقد بحثنا، على نحو غير نهائي، بعض األوجه املتعددة والعمالنية لتنفيذ القرارين   
أن   تحدةأوالً، إنه من واجب األمم امل: حظنا أن األمم املتحدة تضطلع بمهمتين أساسيتين يف هذا اإلطارجهتنا ال

إن مهمة جنود السالم التابعين لألمم املتحدة أن يساعدوا على استعادة السالم واألمن ثانياً، . تؤكد االنسحاب
املتحدة حلفظ السالم سوف تأتي فقط بعد التأكد بأن  وقد شرحنا بأن إعادة االنتشار التامة لقوات األمم. الدوليين

  .[....]االنسحاب التام قد تم 
  [.......]  
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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
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