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  يعتبر االنسحاب اإلسرائيلي بيان رئاسي جمللس األمن
  ]مقتطفات[ .425من لبنان تطبيقاً للقرار 

  
 

، ويؤيد (S/2000/590) 2000يونيه / حزيران 16 يرحب جملس األمن بتقرير األمين العام املؤرخ  
يه ـلك االستنتاج الذي خلص إلا يف ذـالعمل الذي أجنزته األمم املتحدة وفقاً للوالية الصادرة من جملس األمن، بم

، سحبت إسرائيل قواتها من لبنان وفق القرار 2000يونيه / حزيران 16تى ـاألمين العام الذي يشير إىل أنه ح
/ أيار 22، وأوفت بالشروط احملددة يف تقرير األمين العام املؤرخ 1978مارس / آذار 19املؤرخ ) 1978( 425
الصدد، يالحظ اجمللس أن إسرائيل ولبنان قد أكدا لألمين العام، على  ويف هذا. (S/2000/460) 2000مايو 

، أن األمم املتحدة هي اجلهة (S/2000/590) 2000يونيه  /حزيران 16النحو املشار إليه يف تقريره املؤرخ 
لقلق ويالحظ اجمللس مع ا. الوحيدة املسؤولة عن حتديد خط االنسحاب، وأنهما سيحترمان اخلط على نحو ما حدد

، ويدعو األطراف إىل احترام اخلط الذي 2000يونيه / حزيران 16الشديد أنباء االنتهاكات التي حدثت منذ يوم 
  .حددته األمم املتحدة

ويرحب جملس األمن باخلطوات التي اتخذتها األطراف لتنفيذ توصيات األمين العام الواردة يف تقريره   
  .2000مايو / أيار 22املؤرخ 

س األمن بجميع األطراف املعنيين مواصلة التعاون بشكل كامل مع األمم املتحدة وقوة األمم ويهيب جمل  
ويؤكد اجمللس من جديد احلاجة إىل االحترام . املتحدة املوقتة يف لبنان، وأن يمارسوا أقصى درجات ضبط النفس

  .رف بها دولياًاملطلق لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته واستقالله السياسي ضمن حدوده املعت
املؤرخين ) 1978( 426والقرار ) 1978( 425ويدعو جملس األمن حكومة لبنان، إذ يشير إىل القرار   

ويشير اجمللس إىل أن . نوب، أن تكفل استعادة سلطتها ووجودها بصورة معينة يف اجل1978مارس / آذار 19
ويف . م ألنها من مسؤولية حكومة لبنان ذاتهااملتحدة ال تستطيع أن تضطلع بمهمات فرض القانون والنظااألمم 

هذا الشأن يرحب اجمللس باخلطوات األوىل التي اتخذتها حكومة لبنان ويطلب إليها أن تمضي قدماً يف نشر القوات 
ي املسلحة اللبنانية بأسرع وقت ممكن بمساعدة قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان يف األراضي اللبنانية الت

  .انسحبت منها إسرائيل يف اآلونة األخيرة
ويرحب جملس األمن بالتدابير التي اتخذها األمين العام والبلدان املساهمة بقوات واملتصلة بتعزيز قوة   

ويؤكد . 2000مايو / أيار 22من تقرير األمين العام املؤرخ  32األمم املتحدة املوقتة يف لبنان وفقاً للفقرة 
نشر قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان ينبغي أن جتري بالتنسيق مع حكومة لبنان ومع القوات اجمللس أن إعادة 

ويف . 2000يونيه / حزيران 16من تقرير األمين العام املؤرخ  21املسلحة اللبنانية على النحو الوارد يف الفقرة 
لتدابير املتخذة حتقيقاً لتلك الغاية والتدابير األمين العام إىل تقديم تقرير للمجلس عن ا يدعو اجمللس ،هذا السياق

 426و) 1978( 425التي اتخذتها حكومة لبنان الستعادة سيطرتها الفعلية يف املنطقة، وذلك وفقاً لقراريه 
ويتطلع اجمللس قدماً إىل إكمال والية قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان، وسيعرض احلاجة إىل تمديد ). 1978(

، مع مراعاة تقرير األمين 2000يوليه / تموز 31حلالية لقوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان بحلول الوالية ا
حكومة لبنان ي يتضمن اإلجراءات التي اتخذتها الذ) 1978( 426والقرار ) 1978( 425العام عن تنفيذ القرار 

  .الستعادة سلطتها الفعلية يف املنطقة
  [.......]  
مرة أُخرى أهمية حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط وضرورته على ويؤكد جملس األمن   

 1967مبر ـنوف/ تشرين الثاين 22املؤرخ ) 1967( 242راريه ـأساس جميع قراراته ذات الصلة وال سيما ق
  .1973أكتوبر / تشرين األول 22ؤرخ ـامل) 1973( 338و

                                                 
 "19/6/2000، )بيروت" (النهار.  
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