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  1978مارس /آذار 19بتاريخ ) 1978( 425رقم جملس األمن قرار 
  دعوة إسرائيل إىل وقف عملها العسكري ضد
  وحدة األراضي اللبنانية، وإىل سحب قواتها

  من األراضي اللبنانية كافة
  

  إن جملس األمن،
إلسرائيل  واملندوب الدائم) S/12606و  S/12600(برسائل املندوب الدائم للبنان  إذ يحيط علماً 

)S/12607(،  
  إىل بيان كل من املندوب الدائم للبنان واملندوب الدائم إلسرائيل،وقد استمع 

  لتدهور الوضع يف الشرق األوسط، وانعكاسات ذلك على حفظ السالم العاملي،وإذ يساوره شديد القلق 
  ط،بأن الوضع احلايل يعرقل التوصل إىل سالم عادل يف الشرق األوسواقتناعاً منه 

إىل االحترام الصارم لوحدة أراضي لبنان ولسيادته والستقالله السياسي داخل حدوده املعترف يدعو   - 1
  بها دوليا؛

من إسرائيل أن توقف فوراً عملها العسكري ضد سالمة األراضي اللبنانية، وأن تسحب فوراً قواتها يطلب   - 2
  من األراضي اللبنانية كافة؛

قوة دولية موقتة يف جنوب لبنان تكون  –بصورة فورية  –ومة لبنان، إنشاء ، يف ضوء طلب حكيقرر  - 3
، وذلك للتأكد من انسحاب القوات اإلسرائيلية وإعادة السالم واألمن الدوليين إىل سابق )جملس األمن( حتت إمرته

عهدهما، ومساعدة حكومة لبنان يف توفير عودة سلطتها الفعالة يف املنطقة، على أن تؤلف القوة من عناصر تابعة 
  لدول أعضاء يف األمم املتحدة؛

  .تقريراً إىل اجمللس، خالل أربع وعشرين ساعة، عن تطبيق هذا القراراألمين العام أن يقدم يرجو   - 4
  

رقم  تبنى اجمللس هذا القرار، يف جلسته
القرار يف مقابل ال أحد  صوتاً مع 12، بـ 2074

  :كاآلتي 2وامتناع  ضده
  ، بوليفيا، غابون، فرنسا)االحتادية –جمهورية (أملانيا : مع القرار

  ململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا فنزويال، كندا، الكويت، ا
  .الشمالية، موريشيوس، نيجيريا، الهند، الواليات املتحدة األميركية

  .ال أحد: ضد القرار
  .احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، تشيكوسلوفاكيا: امتناع

  

                                                 
 بيروت" (1981 – 1975 الثاينئيلي، اجمللد اإلسرا –قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي " :املصدر :

 .272 - 271 ، ص)1994مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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