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  قرار جملس جامعة الدول العربية بشأن
  لألدوية يف اخلرطوم" الشفاء"القصف األميركي ملصنع 

  .24/8/1998، القاهرة
  

  
ـ إدانة القصف األميركي على مصنع األدوية يف اخلرطوم باعتباره عدواناً على السودان، وانتهاكًا 1  

  .والقوانين الدولية، ويف مقدمها ميثاق األمم املتحدةخطيراً لسيادته وحرمة أراضيه، وخرقاً صارخاً لكل األعراف 
ـ مساندة السودان يف مواجهة ما يهدد سيادته وسالمة أراضيه، ودعم جهوده يف املنظمات واحملافل 2  

  .الدولية واإلقليمية املعنية
لها ـ مطالبة الواليات املتحدة األميركية باعتبارها عضواً دائماً يف جملس األمن ودولة عظمى 3  

مسؤولية عاملية يف حفظ السلم واألمن الدوليين، باحترام الشرعية الدولية والكف عن األعمال التي تشكل تعدياً 
الغضب الشعبي، وتشجع على أعمال العنف والعنف املضاد مما يهدد  على سيادة الدول وتتسبب بتأجيج مشاعر

  .األمن والسلم الدوليين
العسكرية حلل املشاكل بين الدول،  ةواجهة استخدام القوقوف يف موـ دعوة اجملتمع الدويل إىل ال4  

الذي يتأسس على احترام قواعد الشرعية  والدعوة إىل ضبط النفس وانتهاج أسلوب احلوار السياسي واألمني البناء
  .الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية

ادره دولة كانت أو جماعة، أو أفراداً، والعمل على مواجهته ـ إدانة اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله ومص5  
 22/4/1998بكل الوسائل وفقاً لالتفاقات الدولية واالتفاق العربي الذي وقعه وزراء العدل والداخلية العرب يف 

 واخلاص بمكافحة اإلرهاب وعدم اخللط بين اإلرهاب واحلق املشروع للشعوب يف مقاومة االحتالل، ومطالبة
  .األمن باتخاذ القرارات املناسبة التي تتفق مع ميثاق األمم املتحدة وأنظمتها ملكافحة اإلرهاب لسجم

ـ دعوة جملس األمن إىل االضطالع بمسؤولياته يف حفظ األمن والسلم الدوليين واحترام سيادة الدول 6  
حول طبيعة إنتاج مصنع الشفاء وحرمة أراضيها، واالستجابة لطلب السودان بإرسال بعثة فنية لتقصي احلقائق 

  .لألدوية يف اخلرطوم والتأكد من عدم إنتاجه أسلحة كيماوية
  .ـ تكليف األمين العام متابعة املوضوع7  

  

                                                 
 "25/8/1998، )بيروت" (النهار . 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


