
 العربية الشؤون مجال في

 

 لبنان لجنوب اإلسرائيلي االحتالل

 

 ،إن مجلس الجامعة

 :بعد إطالعه -

 العربية الدول جامعة لدى اللبنانية للجمهورية الدائمة المندوبية مذكرة على 

 ،16/3/1985 بتاريخ 473/7 رقم

 العامة، األمانة مذكرة وعلى 

 4334 رقم والثمانين احدةالو العادية دورته في الجامعة مجلس قرار وعلى 

 ،31/3/1984 بتاريخ الصادر

 4385 رقم والثمانين الثانية العادية دورته في الجامعة مجلس قرار وعلى 

 ،25/9/1984 بتاريخ الصادر

  4430وعلى قرار مجلس الجامعة في دورته العادية الثالثة والثمانين رقم 

 ه، السيما الفقرة الرابعة من28/3/1985الصادر بتاريخ 

 الدول جامعة لدى الدائم لبنان مندوب من المقدمة اإليضاحات وعلى 

 العربية،

 يقــرر

 واإلرهابية التعسفية وممارساته المتكررة واعتداءاته اإلسرائيلي االحتالل إدانة -1

 في الجنوبية القرى باجتياح مؤخرا تجلت والتي اللبناني، الجنوب في

 وفرض أرضها محاصيل وإتالف شبابها وقتل سكانها وتهجير ،18/2/1986

 .1949 لعام جنيف اتفاقية يخالف بما المدنيين السكان على القمعي الحصار

 ولفت ومياهه لبنان جنوب أرض في التوسعية اإلسرائيلية المخططات إدانة -2

 بها تقوم التي المستمرة الصارخة االعتداءات إلى العالمي العام الرأي نظر

 ومطالبته عليها، تعديالت وإجرائها الدولية، الحدود منطقة في إسرائيل

 .فورا وقفها على بالعمل



 تأمين إلى الرامية واإلعالمية الدبلوماسية مساعيها في اللبنانية الحكومة دعم -3

 وإلغاء اللبنانية، األراضي كافة من المشروط وغير الكامل إسرائيل انسحاب

 425 رقم الدولي  األمنمجلس قرارات وتطبيق األمني، بالحزام يسمى ما

 .509 و508و

 الوطنية، ومؤسساته بأرضه وتعلقه الجنوب في اللبناني الشعب صمود دعم -4

 لالحتالل تصديها في اللبنانية الوطنية للمقاومة البطولية باألعمال واإلشادة

 .اإلسرائيلي

 إعادة أجل من األمن مجلس لدى تحركها في اللبنانية الحكومة ومساندة دعم -5

 السلطة وتمكين الدولية الحدود على وانتشارها الدولية واتللق التجديد

 .بها المعترف الدولية الحدود حتى سيادتها بسط من اللبنانية الشرعية

 العربي القمة مؤتمر قررها التي المساعدات تقديم استكمال في اإلسراع -6

 عامي فاس قمتي بقراري والمؤكدة للبنان 1979 عام تونس في العاشر

 .1982 و1981

 يراها التي االتصاالت إجراء إلى العربية الدول لجامعة العام األمين دعوة -7

 .وتنفيذه القرار هذا لتطبيق مناسبة
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