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  نداء عاجل بشأن
  الوقف الفوري ألعمال العنف واالشتباآات في لبنان

  ــــــــــــــــ
  

ري في دورته غير العادية إن مجلس الجامعة على المستوى الوزا

، وفي ضوء ما ورد من أنباء بشأن تصاعد أعمال 11/5/2008بتاريخ 

العنف واالشتباكات في منطقة جبل لبنان، ومناطق أخرى، يوجه المجلس 

نداًء عاجالً للوقف الفوري ألعمال القصف وإطالق النار وكل أشكال 

لتوتر، وتسهيل ومظاهر العنف المسلح، وانسحاب المسلحين من مناطق ا

  .مهمة الجيش في حفظ األمن حقناً للدماء

  

  

  )11/5/2008 -ع.غ.د/6نداء رقم (

  



 -4-

  

  احتـواء األزمـة اللبنانيـة
  

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي اجتماعـه غيـر العـادي المنعقـد يـوم                   
11/5/2008:  
قبل األمن واالسـتقرار    إدراكا منه لخطورة الوضع الراهن في لبنان، وتداعياته على مست          -

  في لبنان وانعكاساته على األوضاع في المنطقة بكاملها،
لية العربية تجاه لبنان، واستمراراً للجهود العربية المبذولة لمـساعدة          ؤووانطالقا من المس   -

 لبنان على تجاوز وضع األزمة، 
اسي واألمني  بالغة الخطورة والتي من شأنها تصعيد الوضع السي       القائمة  لمستجدات  وإزاء ا  -

 بلبنان للوصول إلى أوضاع يصعب احتواؤها،
 وإذ يؤكد مجدداً على قراراته السابقة بشأن األوضاع في لبنان، -

  یقـــرر    

الدول العربية الكامل لما آلت إليه التطورات في األيام األخيرة في           رفض  التأكيد على    -1
هدد السلم األهلي فـي     لبنان، وبشكل خاص استخدام السالح واللجوء إلى العنف وبما ي         

  .هذا البلد
التأكيد على رفض المجلس استخدام العنف المسلح لتحقيق أهداف سياسية خارج إطار             -2

الشرعية الدستورية، والتأكيد على ضرورة سحب جميع المظاهر المسلحة من الشارع           
اللبناني، وتسوية األزمة السياسية اللبنانية الراهنة بشكل يحفظ لكـل طائفـة دورهـا              

 .لفعال في التركيبة اللبنانيةا

بالتعامل مع القرارين الخاصين بجهـاز      باإلعالن الذي أصدرته قيادة الجيش      الترحيب   -3
وكذلك الترحيب بتفويض   عهدته  أمن المطار وشبكة االتصاالت السلكية ووضعهما في        

وتـأمين عمـل     وتهدئة األوضاع     العام األمنمسؤولية حماية   الحكومة للجيش بتولي    
التأكيد على ضرورة الحفاظ على     ات العامة والخاصة واإلشادة بدور الجيش و      المؤسس
 .صوناً ألمن البالدودعم دوره وتعزيز قدراته  وحدته

التأكيد على ضرورة فتح وتأمين طريق مطار بيروت الدولي بشكل فـوري لعـودة               -4
حركة ، وكذلك فتح ميناء بيروت لتأمين حرية ال        وسائر الطرقات  حركة المالحة الجوية  

 . من وإلى البالد والمسافرينللبنانيين
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 . باعتبارها أساساً ألي حلالمبادرة العربية بكافة عناصرهاالتأكيد على  -5

السيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس الوزراء وقادة المواالة          يدعو المجلس    -6
اقـشة  لحضور جلسة خاصة مع اللجنة الوزارية المشار إليها فيما بعد لمن          والمعارضة  

الوضع واالتفاق على التنفيذ العاجل للمبادرة العربية واإلحاطة بالوضع الخطير الذي           
 .يهدد به استمرار التطورات الجارية

، واألمـين العـام،     رئيس وزراء دولة قطر   الشيخ  تشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي       -7
ربية المتحدة  المملكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات الع      :وزراء خارجية وعضوية  

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهوريـة جيبـوتي           
 .وسلطنة ُعمان والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية

 .الطلب من اللجنة الوزارية السفر إلى بيروت فورياً -8

 .إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات -9
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 االعتداءات اإلرهابية على العاصمة السودانية 

  
  ، 11/5/2008 في دورته غير العادية بتاريخ الوزاريإن مجلس الجامعة على مستوى 

أن استمع إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان حول ما قامت به              بعد   -
تخريبيـة علـى     إرهابيـة لحة من شن عملية      المتمردة المس  )حركة العدل والمساواة  (

العاصمة السودانية الخرطوم انطالقا من األراضـي التـشادية لترويـع المـواطنين             
  وزعزعة االستقرار في السودان، 

 ، دعم السالم والوحدة والتنمية في الـسودان       شأنبقراراته السابقة   كافة  وإذ يؤكد على     -
 :لذي قرر من جملة أمور ا)2008 (وآخرها قرار القمة العربية بدمشق

 دعم مساعي التسوية السياسية لمشكلة دارفور، 

دعوة المجموعات المتمردة التي لم توقع على اتفاق سالم دارفور إلى نبذ التصعيد              
 العسكري،

 مطالبة المجتمع الدولي ببذل الجهود للحيلولة دون مناهضة االتفاق عسكريا، 

طراف المعرقلة للعملية الـسياسية     دعوة مجلس األمن إلى فرض عقوبات على األ        
 في دارفور، 

وإذ يؤكد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقالله ويطلب مـن جميـع               -
الدول تأكيد هذا االلتزام عملياً ودعم المساعي الرامية إلى تحقيـق الـسالم والوفـاق               

 الوطني بين أبنائه،

وإذ يؤكد كذلك على ضرورة تنفيذ اتفاق سالم دارفور الموقع بين حكومـة الوحـدة                -
  ،5/5/2006جيش تحرير السودان بالعاصمة النيجيرية أبوجا بتاريخ /الوطنية وحركة

  یقــرر
 المتمردة بقيادة خليـل     )حركة العدل والمساواة  (إدانة العملية اإلرهابية التي قامت بها        -1

ستقرار في السودان، ومطالبة الحركة نبذ كافة أشكال العنف         إبراهيم بهدف زعزعة اال   
 .وصوره

تأكيد دعم الجامعة العربية للجهود التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الـسلم               -2
ب السودان فـي    ـا إلى جان  ـودان، ووقوفه ـوع الس ـواألمن واالستقرار في كافة رب    

 .قراره وسالمة أراضيهما يتعرض له من اعتداءات تستهدف أمنه واست
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التي تدعم  دول  ال كافة التأكيد على ضرورة االلتزام التام بمبادئ حسن الجوار، ودعوة         -3
المسلحة إلى الكف عن دعمها أو السماح باستخدام أراضـيها          المتمردة  هذه الحركات   

 . منطلقا لتهديد وحدة وامن واستقرار السودان وسالمة أراضيه

اء اتصاالت فورية مع رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقـي         الطلب من األمين العام إجر     -4
لتأمين تحرك مشترك عربي إفريقي يساعد على االلتزام بمبادئ حسن الجوار ونـشر             

 .  االستقرار بالمنطقة

التي لم توقع على اتفاق سـالم دارفـور نبـذ           المسلحة  المتمردة  مطالبة المجموعات    -5
ر كوسيلة وحيدة لتحقيـق الـسالم فـي         خيارات التصعيد العسكري، وااللتزام بالحوا    

دارفور، ومطالبة المجتمع الدولي بذل الجهود للحيلولة دون مناهضة االتفاق عسكرياً           
 .أو من خالل إثارة النعرات القبلية داخل معسكرات النازحين والالجئين

دعوة مجلس األمن الدولي إلى اتخاذ التدابير الالزمة لفرض العقوبات المناسبة علـى              -6
حركات مسلحة، تستهدف تهديد األمن والسلم واالستقرار في الـسودان وتعرقـل             أي

 .  العملية السلمية في دارفور

دعوة المجتمع الدولي إلى اإلسراع باستكمال ما تم االتفاق عليه والعمل علـى تهيئـة                -7
المناخ المالئم لعقد مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري، وتكثيف جهود التنمية وإعادة           

 .إلعمار بدارفور، تنفيذا التفاق السالما

دعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته نحو دعم وإنفـاذ اتفـاق سـالم دارفـور                 -8
والضغط على كافة الحركات المسلحة المتمردة الستئناف العملية السلمية فـي أسـرع       
وقت ممكن، والكف عن كل ما من شأنه أن يهدد وحدة وامـن واسـتقرار الـسودان                 

 .سالمة أراضيهو

الطلب من األمين العام متابعة الموضوع، وإبقاء مجلس الجامعة فـي حالـة انعقـاد                -9
 .لمتابعة تطورات األوضاع
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الوضع المتوتر على الحدود الجيبوتية االريترية في 
 الجيبوتيةمنطقة رأس دوميرا 

  
  ،11/5/2008وزاري في دورته غير العادية بتاريخ الإن مجلس الجامعة على مستوى 

أن استمع إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية جيبـوتي حـول الوضـع               بعد   -
المتوتر على الحدود الجيبوتية االريترية في منطقة رأس دوميرا الجيبوتية، والجهـود            

  سلمية،  المبذولة من طرف جيبوتي لمعالجة التوتر القائم بين البلدين بالطرق ال
وبعد أن استمع إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطـر حـول                -

 المساعي الحميدة التي تقوم بها بالده لتسوية هذه األزمة بين البلدين الجارين،

وبعد أن استمع إلى العرض الذي قدمه السيد األمين العام عن نتائج اجتمـاع مجلـس                 -
، والجهود التي تقـوم     4/5/2008المندوبين بتاريخ   السلم واألمن العربي على مستوى      

 إلـى   8/5/2008بها الجامعة في هذا الشأن، وإيفاده بعثة من األمانة العامة بتـاريخ             
 المنطقة الحدودية للوقوف على طبيعة الموقف،  

  یقــرر
ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين وعـدم المـساس            التأكيد على    -1

 .لدين القائمة عقب االستقالل واحترام الوحدة والسالمة الترابية للدولبحدود الب

ضبط النفس واللجوء إلى الوسائل الـسلمية لمعالجـة هـذه           دعوة البلدين الجارين إلى      -2
 .المشكلة وتفادي اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد الوضع

لتـوتر بـين البلـدين      دعم الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة قطر لمعالجة ا           -3
 .بالطرق السلمية

تأييد اإلجراءات التي اتخذها مجلس السلم واألمن العربي والطلب من دولـة اريتريـا               -4
 .في هذا الشأن التجاوب مع المهمة التي تقوم بها بعثة الجامعة العربية

الطلب من األمين العام االستمرار في جهوده مع الطرفين والتعاون والتنسيق مع دولـة               -5
طر ومع رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي ومجلسي السلم واألمن العربـي واإلفريقـي             ق

 .  لتأمين تحرك مشترك عربي إفريقي يساعد على معالجة األزمة وتحقيق االستقرار بالمنطقة

الطلب من األمين العام تقديم تقرير حول الموضوع إلى مجلس الجامعـة فـي ضـوء                 -6
 .الجهود المبذولة في هذا الشأن

   )11/5/2008 –ع .غ. د– 6917رقم : ق(   


