
 الغربي والبقاع لبنان جنوب من أجزاء إسرائيل احتالل

 425 رقم األمن مجلس قرار وتنفيذ

 

 ،إن مجلس الجامعة

 :بعد إطالعه -

 العامة، األمانة مذكرة على 

 السياسية، الشؤون لجنة توصية وعلى 

 على وسلطاتها سيادتها لبسط اللبنانية الدولة بها قامت التي بالخطوات يشيد وإذ -

 ،الغربي والبقاع الجنوب من قسم في الجيش نشر فيها بما اللبنانية، ياألراض كامل

 على المتكررة الوحشية اإلسرائيلية االعتداءات واالستنكار القلق ببالغ يتابع وإذ -

 اآلمنين األهالي ضد الالإنسانية االحتالل سلطات وممارسات اللبنانية األراضي

 المناطق في واإلدارية القانونية األوضاع تغيير إلى الرامية إسرائيل ومخططات

 الثروة على لالستيالء بها وتقوم قامت التي اإلجراءات خاصة المحتلة، اللبنانية

 الرابعة جنيف التفاقية سافرا انتهاكا يشكل مما اللبناني الجنوب في المائية

 تتكاتف الذي الوقت في لبنان في الحدودي الشريط في للموقف خطيرا وتصعيدا

 ،األوسط الشرق منطقة في ودائم وشامل عادل سالم لبناء الدولية ودالجه فيه

 التضامن حول المجلس وقرارات القمة مؤتمرات قرارات استذكر أن وبعد -

 لبنان، لجنوب اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء اللبنانية، الحكومة مع العربي

 ،21/9/1993 بتاريخ 5324 رقم قراره وآخرها

 االحتالل وجه في اللبناني الشعب لصمود البالغ ديرهتق عن التعبير يجدد وإذ -

 المتكررة، واعتداءاته اإلسرائيلي

 يقــرر

 كامل على سلطتها بسط في اللبنانية الدولة لجهود والدعم التأييد تأكيد -1

 المعروفة الوطني الوفاق وثيقة لتطبيق اتخذتها التي والخطوات أراضيها

 ووحدة أراضيه، وسالمة وسيادته نانلب استقالل على حفاظا الطائف باتفاق

 .ومؤسساته وشعبه أرضه



 اللبنانية األراضي من أجزاء احتالل في الستمرارها إلسرائيل الشديدة اإلدانة -2

 ضد الالإنسانية وممارساتها اللبنانية األراضي على المتكررة والعتداءاتها

 عن واإلفراج التعسفية الممارسات هذه بإيقاف والمطالبة اآلمنين، األهالي

 .اإلسرائيلية السلطات قبل من المحتجزين اللبنانيين

 باالنسحاب القاضي 425 رقم الدولي األمن مجلس قرار تنفيذ على العمل -3

 لبنان حدود وراء ما إلى اللبنانية األراضي جميع من إلسرائيل الكامل

 تعنت على جديدا دليال اإلسرائيلية االعتداءات واعتبار دوليا، بها المعترف

 والدائمة، والشاملة العادلة السلمية التسوية لجهود المعرقل وموقفها إسرائيل

 هذه إيقاف إلى إلسرائيل ومادية عسكرية مساعدات تقدم التي الدول ودعوة

 .عدوانية عسكرية أغراض في تستخدم ألنها المساعدات

 األعضاء الدول بدعوة 5/7/1992 بتاريخ 5213 رقم قراره على التأكيد -4

 إلعمار العاشر العربي القمة مؤتمر خصصه الذي المبلغ بتسديد الملتزمة

 البنية إعادة من اللبنانية الحكومة لتمكين حصصها سداد استكمال إلى لبنان

 األوضاع ومواجهة اإلعمار لياتؤوبمس والنهوض اللبناني لالقتصاد التحتية

 .لبنان في واالجتماعية االقتصادية

 بالطلب ،5/7/1992 بتاريخ 5213 رقم قراره من ب/أ الفقرة على التأكيد -5

 مواصلة العليا العربية الثالثية اللجنة أعضاء الدول خارجية وزراء إلى

 انطالق أجل من والدولي العربي المستويين على ومساعيهم اتصاالتهم

 المبادرة إلى العربية الدول ودعوة لبنان، لمساعدة الدولي الصندوق

 .الصندوق هذا موازنة في مكانياتهاإ حسب كل بالمساهمة

 المالية والمساهمة العون بتقديم بادرت التي األعضاء الدول إلى الشكر توجيه -6

 بقية وحث 5318 رقم الجامعة مجلس لقرار تنفيذا اللبنانية، الحكومة إلى

 .القرار لهذا تنفيذا المالية مساهماتها تقديم في اإلسراع على األعضاء الدول
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