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  يف دورته  قراران جمللس جامعة الدول العربية
  ألجزاء  بشأن احتالل إسرائيل 110 ـلالعادية ا

  من اجلنوب اللبناين والبقاع الغربي
  *.17/9/1998القاهرة، 

  
  

  ]القرار األول[
  

ع إدانة إسرائيل يف شدة الحتاللها املستمر أجزاء من اجلنوب اللبناين والبقاع الغربي ودعوة اجملتمـ 1    
القاضي ) 1978( 425الدويل والسيما منه منظمة األمم املتحدة وكل أجهزتها إىل العمل لتنفيذ قرار جملس األمن 

 .احملتلة إىل احلدود املعترف بها دولياً ةبانسحاب إسرائيل الفوري وغير املشروط من جميع األراضي اللبناني
املتكررة على األراضي اللبنانية واحلصار الذي إدانة إسرائيل يف شدة الستمرارها يف االعتداءات ـ 2    

تفرضه على حترك سكان املنطقة احملتلة منها، ومطالبة اجملتمع الدويل والهيئات الدولية والدول األعضاء فيها 
بحمل إسرائيل على دفع التعويضات إىل لبنان عن األضرار الناجتة من اعتداءاتها املتكررة على أرضه، وخرقها 

، والعمل على إيقاف املمارسات اإلسرائيلية التعسفية الالإنسانية ضد 1996] أبريل[فاهم نيسان املستمر لت
 .األهايل العزل يف األراضي اللبنانية والسيما احملتلة منها يف اجلنوب والبقاع الغربي

ملة، بما يف تأكيد الدعم والتأييد جلهود الدولة اللبنانية يف بسط سيادتها وسلطتها على أراضيها كاـ 3    
 .ذلك القسم احملتل من إسرائيل يف جنوب لبنان والبقاع الغربي

التأكيد على الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية تنفيذ قرار جملس جامعة الدول العربية الرقم ـ 4    
 .عمار لبنانالذي خصصه مؤتمر القمة العاشر إل القاضي بتقديم الدعم 5/7/1992تاريخ  5213

جيه الشكر إىل الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية التي قدمت العون واملساهمة املالية إىل توـ 5    
 .عمارهإعادة إومساهمتها لدعم صمود لبنان احلكومة اللبنانية، وحث بقية الدول األعضاء على تقديم 

  
  ]لثاينالقرار ا[

  
سرائيلية حلقوق اإلنسان يف جنوب لبنان اإلدانة الشديدة لالنتهاكات املستمرة لسلطات االحتالل اإلـ 1

املبرح للسكان املدنيين، وتدمير  واملتمثلة باخلطف واالعتقال التعسفي املتمادي والتعذيبوالبقاع الغربي، 
 .مساكنهم ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم من أراضيهم، وقصف القرى واملناطق املدنية اآلمنة

اإلدانة الشديدة لسلطات االحتالل اإلسرائيلية، التخاذها املعتقلين اللبنانيين يف سجونها رهائن، ـ 2
 .القمعية والتعسفية الفرض املساومة يف سياسته

مطالبة اجملتمع الدويل والسيما منه منظمة األمم املتحدة باتخاذ اإلجراءات الضرورية لردع إسرائيل ـ 3
، القاضي بانسحاب إسرائيل الفوري الكامل )1978( 425ت وتنفيذ قرار جملس األمن عن قيامها بهذه االنتهاكا

 .وغير املشروط من جميع األراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان واستقالله وسالمة أراضيه
مطالبة اجملتمع الدويل باتخاذ كل اإلجراءات مع إسرائيل لكي تعمل فوراً على إطالق جميع األسرى ـ 4

الت التي تشرف عليها القوات العميلة لها، خالفاً طوفين اللبنانيين املعتقلين يف سجون إسرائيل واملعتقَواخمل
 .، والبروتوكول األول التابع له1949ألحكام القانون الدويل ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 

إىل اتخاذ كل التدابير حث الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية على السعي لدى املنظمات الدولية ـ 5
 :مع حكومة إسرائيل، بصفتها السلطة احملتلة ألجزاء من األراضي اللبنانية، بهدف

                                                 
 .18/9/1998، )بيروت" (النهار" *
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خرى من التحقيق يف أوضاع املعتقلين ن اللجنة الدولية للصليب األحمر واملنظمات اإلنسانية األُ يتمكأـ     
 .لهم ةوتوفير الرعاية الصحية واإلنساني

 .ين من زيارتهم يف معتقل اخليام بانتظامتمكين ذوي املعتقلب ـ     
املطالبة بإصدار قرار من املنظمات الدولية والسيما منها جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ـ 6

توفوا يف املعتقالت والسجون  نبإجراء التحقيقات التي تفرضها االتفاقات الدولية حول املعتقلين اللبنانيين الذي
  .دفع التعويضات املترتبة للمتضررين وفقاً للقوانين الدولية املرعية اإلجراءاإلسرائيلية، و

  
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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