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S/RES/1288 (2000) 
 2004 ژانويه 31

 1288) 2000(قطعنامه 

 2000 ژانويه 31 شوراي امنيت در تاريخ 4095مصوب جلسه 

 ،شوراي امنيت

 5 مورخ 508، 1982 فوريه 25 مورخ 501، 1978 مارس 19 مورخ 426 و 425هاي   قطعنامهبا يادآوري

، همچنين قطعنامه شورا در مورد 1982بر  سپتام17 مورخ 520 و 1982ئن   ژو6 مورخ 509، 1982ژوئن 

 وضعيت لبنان،

 9 اصول مربوط به كنوانسيون سالمتي كارمندان سازمان ملل و افراد مرتبط با آن كه در تاريخ با يادآوري

  به تصويب رسيده است،1994دسامبر 

نظر بنان و با در  دبيركل درباره نيروهاي موقت سازمان ملل در ل2000 ژانويه 17 گزارش مورخ با مطالعه

  مالحظات بيان شده و موارد ذكر شده در آن،گرفتن

باني در   و تشويق از تالشهاي به عمل آمده از سوي سازمان ملل براي توجه كاركنان صلحبا استقبال

 باني،  ـ ايدز و ديگر بيماريهاي واگيردار در همه مناطق عملياتي صلح وي.آي.پيشگيري و كنترل اچ

  نمايندگي دايم لبنان در سازمان ملل به دبيركل، 1999 دسامبر 28مه مورخ با توجه به نا

 تقاضاي حكومت لبنان،در پاسخ به 
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 مأموريت كنوني نيروي موقت سازمان ملل در لبنان را براي يك برهة گيرد تصميم مي .1

  تمديد كند؛2000 ژوييه 31شش ماهه ديگر تا 

كميت و استقالل سياسي لبنان كه در حمايت جدي خود را از يكپارچگي سرزميني، حا .2

 ؛كند تكرار ميالمللي مورد شناسايي قرار گرفته  درون مرزهاي بين

اي كه در  شيوه كار و اصول مربوط به نيروي موقت سازمان ملل در لبنان را به گونه .3

د  به تصويب رسيده را 426 دبيركل آمده و در قطعنامه 1978 مارس 19گزارش مورخ  مورد تأك

 كه با نيروي موقت سازمان ملل در لبنان خواهد مي، و از همه طرفهاي مربوط دهد ره قرار ميدوبا

 براي اجراي كامل مأموريتش به طور كامل همكاري نمايند،

محكوم آميز به ويژه عليه نيروهاي موقت سازمان ملل را  هاي خشونت هرگونه عمليات .4

 ؛خواند فرا مي و طرفين را به پايان آن كند مي

 كه نيروهاي موقت سازمان ملل بايد دهد مورد تأكيد دوباره قرار ميين موضوع را ا .5

هاي مربوط   و همه ديگر قطعنامه426، 425مأموريتشان را به طور كامل، آنگونه كه در قطعنامه 

 آمده است، اجرا نمايند،

بليت اند را بدون تأثير بر قا قابليت كارآيي بيشتر و حفظ آنچه كه آنها بدست آورده .6

 دهد؛ عملياتي آن نيرو مورد تشويق قرار مي
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كه به مشورتهاي خود با حكومت لبنان و ديگر طرفها كه كند  درخواست مياز دبيركل  .7

گيرند ادامه داده و گزارش از آن به شوراي  به طورمستقيم در ارتباط با اجراي اين قطعنامه قرار مي

 .امنيت ارايه كند
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