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  قراران بشأن لبنان صادران عن الدورة
  السابعة بعد املئة جمللس جامعة الدول العربية

  .31/3/1997، القاهرة
  

  القرار األول
  

ـ إدانة إسرائيل بشدة الحتاللها املستمر ألجزاء من اجلنوب اللبناين والبقاع الغربي، ودعوة اجملتمع 1
والقاضي ) 1978( 425كافة إىل العمل لتنفيذ قرار جملس األمن  الدويل وال سيما منظمة األمم املتحدة وأجهزتها

  .بانسحاب إسرائيل الفوري وغير املشروط من جميع األراضي اللبنانية احملتلة إىل احلدود املعترف بها دولياً
ـ إدانة إسرائيل بشدة الستمرارها يف االعتداءات املتكررة على األراضي اللبنانية، مطالبة اجملتمع 2

ويل والهيئات الدولية والدول األعضاء فيها، بالضغط على إسرائيل لتقديم التعويضات إىل لبنان عن األضرار الد
الناجتة عن اعتداءاتها املتكررة على أرضه، وال سيما العدوان الذي شنته إسرائيل ضد لبنان خالل شهر نيسان 

سفية الالإنسانية ضد األهايل العزل يف األراضي ، والعمل على إيقاف املمارسات اإلسرائيلية التع1996 ]أبريل[
  .اللبنانية احملتلة من اجلنوب والبقاع الغربي

، يف بسط سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها بما يف ـ تأكيد الدعم والتأييد جلهود الدولة اللبنانية3
  .ذلك القسم احملتل من قِبل إسرائيل يف جنوبي لبنان والبقاع الغربي

بتاريخ  5213يد على الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية، لتنفيذ قرار جملس اجلامعة رقم ـ التأك4
  .، القاضي بتقديم الدعم الذي خصصه مؤتمر القمة العربي العاشر إلعمار لبنان5/7/1992

إىل  ـ توجيه الشكر إىل الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية، التي قدمت العون واملساهمة املالية5
  .احلكومة اللبنانية، وحث بقية الدول األعضاء على تقديم مساهمتها لدعم صمود لبنان وإعادة إعماره

  
  القرار الثاين

  
ان، يف املنطقة احملتلة من جنوبي لبنان والبقاع ـ إدانة االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة حلقوق اإلنس1  

الغربي، واملتمثلة يف اخلطف واالعتقال التعسفي للسكان املدنيين، وتدمير مساكنهم ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم 
  .من أراضيهم، وقصف القرى واملناطق املدنية اآلمنة

اذ اإلجراءات الضرورية لردع إسرائيل عن ـ مطالبة اجملتمع الدويل، وال سيما منظمة األمم املتحدة، اتخ2  
، القاضي بانسحاب إسرائيل الفوري الكامل )1978( 425قيامها بهذه االنتهاكات، وتنفيذ قرار جملس األمن رقم 

  .وغير املشروط من جميع األراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان واستقالله وسالمة أراضيه
افة اإلجراءات مع إسرائيل، لكي تعمل فوراً على إطالق سراح جميع ـ مطالبة اجملتمع الدويل اتخاذ ك3  

األسرى واخملطوفين املعتقلين يف سجون إسرائيل، واملعتقالت التي تشرف عليها القوات التابعة لها، خالفاً 
  .1907، واتفاقية الهاي للعام 1949ألحكام القانون الدويل، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 

التدابير  األعضاء يف جامعة الدول العربية على السعي لدى املنظمات الدولية، التخاذ كافة ـ حث الدول4  
ة رمع حكومة إسرائيل، السلطة احملتلة، بهدف تمكين الصليب األحمر الدويل، واملنظمات اإلنسانية األُخرى، من زيا

يف أوضاعهم، وتوفير الرعاية الصحية املعتقلين يف معتقل اخليام ومرجعيون، بصورة دورية ومنتظمة، والتحقيق 
  .واإلنسانية لهم، والسماح لذويهم بزيارتهم بشكل منتظم

ـ املطالبة بإجراء التحقيقات التي تفرضها االتفاقات الدولية، حول املعتقلين اللبنانيين الذين توفوا يف 5  
  .اً للقوانين الدولية املرعية اإلجراءاملعتقالت والسجون اإلسرائيلية، ودفع التعويضات املترتبة للمتضررين، وفق
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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