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 )1978( 425 رقم األمنوتنفيذ قرار مجلس 

 

 ،إن مجلس الجامعة

 :بعد إطالعه -

 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ـاع        أجزاء الحتاللها   إسرائيل يذكر بمواصلة    وإذ - ـاني والبق  من الجنـوب اللبن
 القانون الدولي، وتجاهال متماديا لقرار      ألحكام، بما يشكل انتهاكا سافرا      الغربي
 ،)1978 (425 األمنمجلس 

 اللبنانيـة   األراضـي  اليوميـة علـى      اإلسرائيلية يالحظ بقلق االعتداءات     وإذ -
 والحصار الذي تفرضه على تحرك سكان المنطقة المحتلة،

له لبنان، وبشكل خـاص،      الذي تعرض    اإلسرائيلي يستذكر بأسف العدوان     وإذ -
ـان (مناطق الجنوب والبقاع الغربي خالل شهر ابريل         ـا   1996) نيس  وخرقه

 المستمر للتفاهم الذي نتج عن هذا العدوان،

دها مـن      واألضـرار  يؤكد حق لبنان بالتعويض عن الضحايا البشرية         وإذ - ي يتكـب  الـت
ـتالل         اإلسرائيليةجراء االعتداءات     مـن   إلسـرائيلي ا المتكررة، وما ينتج عـن االح

 ، اآلمنين خاصة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربياألهاليممارسات تعسفية ضد 

 إلنهـاء  يستذكر قراراته حول التضامن العربي مـع الحكومـة اللبنانيـة             وإذ -

ـا، القـرار        لألراضي اإلسرائيلياالحتالل   ع . د5683 اللبنانية المحتلة وآخره
 الذي اتخـذه المجلـس فـي        5573  والقرار رقم  21/9/1997تاريخ  ) 108(

، وقرارات مؤتمرات القمـة العربيـة   17/4/1996دورته غير العادية بتاريخ   
العاشرة والحادية عشر والثانية عشر، والبيان الختامي لمؤتمر القمـة العربـي            

ـادة ، والمتضمنة دعم ومساعدة الحكومة اللبنانية       )1996حزيران  / يونيو(  إلع

 مستمرة على أرضه  إسرائيليةما يواجهه من اعتداءات      لبنان ومساندته في   إعمار
 وشعبه وسيادته،



 يقــرر

ـاع       ألجزاء بشدة الحتاللها المستمر     إسرائيل إدانة -1  من الجنوب اللبنـاني والبق
 كافة  وأجهزتها المتحدة   األممالغربي، ودعوة المجتمع الدولي والسيما منظمة       

والقاضـي بانسـحاب   ) 1978 (425 األمـن  العمل لتنفيذ قرار مجلـس      إلى
 إلـى  اللبنانية المحتلـة     األراضي الفوري وغير المشروط من جميع       إسرائيل

 .الحدود المعترف بها دوليا

 اللبنانية  األراضي بشدة الستمرارها باالعتداءات المتكررة على       إسرائيل إدانة -2
والحصار الذي تفرضه على تحرك سكان المنطقة المحتلة منهـا، ومطالبـة            

 إسرائيل فيها بالضغط على     األعضاءالمجتمع الدولي والهيئات الدولية والدول      

 الناتجة عن اعتـداءاتها المتكـررة     األضرار لبنان عن    إلىلتقديم التعويضات   
/  ضد لبنان خالل شهر ابريل  إسرائيلعلى أرضه، السيما العدوان الذي شنته       

، والعمل علـى    1996) نيسان( وخرقها المستمر لتفاهم ابريل      1996نيسان  
 العـزل فـي     األهالي ضد   إنسانية  التعسفية الال  اإلسرائيلية الممارسات   إيقاف

 . اللبنانية خاصة المحتلة منها في الجنوب والبقاع الغربياألراضي

تأكيد الدعم والتأييد لجهود الدولة اللبنانية في بسط سـيادتها وسـلطتها علـى      -3
ـان     إسرائيل من قبل    ، بما في ذلك القسم المحتل     أراضيهاكامل    في جنوب لبن

 .والبقاع الغربي

 تـاريخ   5213 تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقـم        األعضاءالتأكيد على الدول     -4
 إلعمار، القاضي بتقديم الدعم الذي خصصه مؤتمر القمة العاشر          5/7/1992

 .لبنان

 إلـى  التي قدمت العون والمساهمة الماليـة        األعضاء الدول   إلىتوجيه الشكر    -5

ـاهمتها لـدعم        األعضاءومة اللبنانية، وحث بقية الدول      الحك  على تقـديم مس
 .إعماره وإعادةصمود لبنان 
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