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  ١٩٩٦ /أبريلنيسان ٢٦) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٤ األمن جملسقرار  -  ١٦

اإلجراءات األولية

(اجللســة  ٢٠٠١أيلول/ســبتمرب  ٢٨املقــرر املــؤرخ 
 )٢٠٠١( ١٣٧٢ القرار ):٤٣٨٤

ــ ــودة يف  ٤٣٨٤ة يف اجللســ ــبتمرب  ٢٨املعقــ أيلول/ســ
قـرار  ’’البنـد املعنـون    ، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه  ٢٠٠١
 /أبريلنيســــان ٢٦) املــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٤ األمــــن جملــــس
 . ووجه الرئيس االنتباه إىل مشـروع قـرار مقـدم مـن    ‘‘١٩٩٦

ـــورة   ــا وسنغافــ ـــس وجامايكـ ـــش وتونــ ـــا وبنغالديـ  أوكرانيــ

وطُـرح مشـروع القـرار    ؛ )١(ي وموريشـيوس وكولومبيا ومالــــــ 
ــة    ــد بأغلبي ــع     ١٤للتصــويت، واعتم ــل ال شــئ، م صــوتا مقاب

عـــن التصـــويت، باعتبـــاره القـــرار  املتحـــدة الواليـــاتامتنـــاع 
)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن      ٢٠٠١( ١٣٧٢
  :اجمللس

ن مـن أجـل   اخلطـوات الـيت اختـذهتا حكومـة السـودا      إذ يالحظ
  )،١٩٩٦( ١٠٧٠) و ١٩٩٦( ١٠٤٤ ينلقراراالمتثال ألحكام ا
 ٤و  ٣اإللغاء الفوري للتـدابري املشـار إليهـا يف الفقـرتني      يقرر

  ).١٩٩٦( ١٠٧٠من القرار  ٣) والفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٤من القرار 
واململكـة املتحـدة    الروسـي  االحتادوأدىل ببيانات ممثلو 

  و أيرلندا، وكذلك ممثل السودان. املتحدة الوالياتو
توقـع أن تـربهن   ي إن بلـده  املتحـدة  الوالياتممثل وقال 

ــاب       ــة اإلره ــل مبحارب ــا الكام ــى التزامه ــة الســودان عل حكوم
شــترك يف مناقشــات  يأن الســودان وإن كــان يقــدر  الــدويل، 

ــة مــع حكومــ  املتحــدة بشــأن طــرق مكافحــة   الواليــاتة جدي
الشـديد  القلق ب تشعر الواليات املتحدة. كما قال إن اإلرهاب

شتبه فيهم املطلوبني فيما يتصـل باحملاولـة الـيت وقعـت     أن املمن 
ــا عــام   املصــريالغتيــال الــرئيس  مل يــتم  ١٩٩٥يف أديــس أباب
__________ 

  )١(  S/2001/916. 

إىل إىل الســلطات املختصــة، وحــث اجملتمــع الــدويل  تســليمهم 
مـا   الواليات املتحـدة أن أيضا والحظ تقدميهم إىل يد العدالة. 

 يتعـرض هلـا   شـواغل بشـأن املعانـاة اهلائلـة الـيت      هازالت تساور
 منـذ  يف السـودان املسـتمرة  احلرب األهلية  يف الشعب السوداين

، أمهيـة  الروسي االحتاد. غري أنه أكد، إىل جانب عاما ١٨حنو 
إثيوبيا ومصر، ومها ضحيتا احلادث الـذي   الدعوة املوجهة من

ــيت       ــودان، وال ــراءات إزاء الس ــن إج ــس األم ــاذ جمل أدى إىل اخت
، رغـم  ءات املفروضـة مـن ِقبـل اجمللـس    تطالبان فيها برفع اجلـزا 

أهنمــا مهــا مــن طالــب بفــرض اجلــزاءات أصــال. وقــال إنــه، يف  
فقــد امتنعــت الواليــات املتحــدة عــن  ضــوء هــذه االعتبــارات، 

  .)٢(التصويت على القرار
ــدة      ــة املتحـ ــي واململكـ ــاد الروسـ ــو االحتـ ــرب ممثلـ وأعـ
وأيرلنــدا عــن تقــديرهم للجهــود الــيت تبــذهلا حكومــة الســودان 

ــة الطلبـــــات الـــــواردة يف القـــــرارين    ل ) ١٩٩٦( ١٠٥٤تلبيـــ
)، ورحبوا بوفاء السودان بالشـروط احملـددة   ١٩٩٦( ١٠٧٠و

ــع اجلــزاءات  ــل   )٣(لرف ــا أشــار ممث إىل أن  الروســي االحتــاد. كم
منظمة الوحدة األفريقية واملكتب التنسيقي حلركة بلدان عـدم  

يــة بيانــات رمسقــد أصــدرت  االحنيــاز وجمموعــة الــدول العربيــة
وقـــال إن . تأييـــدا لرفـــع اجلـــزاءات املوقعـــة علـــى الســـودان     

ــة طلبــات      ــزم فيهــا بتلبي ــة الــيت الت الســودان، مــن خــالل العملي
ــدأ اجمللــس ــه تــدرجييا مــع الــدول اجملــاورة   ، قــد ب تطبيــع عالقات

  .)٤(واملنطقة بصفة عامة
__________ 

  )٢(  S/PV.4384 ،٣ الصفحة. 

 ٣)؛ والصـــفحة االحتـــاد الروســـي( ٢الصـــفحة املرجـــع نفســـه،   )٣(  
 .)أيرلندا ( ٤)؛ والصفحة اململكة املتحدة(

 .٢ نفسه، الصفحة املرجع  )٤(  
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واململكــة املتحــدة عــن  الروســي االحتــادوأعــرب ممــثال 
ــديرمها لتصــديق الســودان   ــة     تق ــات الدولي ــع االتفاقي ــى مجي عل

. وأشـــار ممثـــل اململكـــة املتحـــدة إىل أن )٥(ملكافحـــة اإلرهـــاب
يبعث بإشـارة واضـحة علـى اسـتعداد اجمللـس للتصـرف       القرار 

فور تأكده مـن امتثـال أحـد البلـدان للطلبـات احملـددة يف قـرار        
لدول األخـرى الـيت تـدعم اإلرهـاب أن     كما دعا ا ،من قراراته

  .)٦(لك وأن حتتذي باملثال الذي ضربه السودانحتيط علما بذ
وشــدد ممــثال اململكــة املتحــدة و أيرلنــدا كــذلك علــى   
ــة يف الســودان،       ضــرورة إجيــاد تســوية ســلمية للحــرب األهلي
وعلــى ضــرورة تــوفر الــدعم الــدويل لتســويتها، وحثــا حكومــة 

ــى   ــودان علـــ ــات الســـ ــدخول يف مفاوضـــ ــبيل   الـــ ــى ســـ علـــ
  .)٧(االستعجال

__________ 

 ٤(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ٢نفســـه، الصـــفحة  املرجـــع  )٥(  
 .)اململكة املتحدة(

 .٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٦(  

 (اململكة املتحدة،  أيرلندا). ٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٧(  

القــرار جـاء مثــرة جملهـود كــبري    اعتمـاد دان إن وقـال ممثـل الســو  
وخاصــة  ،للتعــاون مــع اجملتمــع الــدويل حكومتــهبــه  تاضــطلع
ــا مــن  اجمللــس ــا، انطالق ــوفري أســباب الســلم واألمــن    التزامه بت

. كمـــا توجـــه بشـــكر خـــاص لتجمـــع حركـــة عـــدم الـــدوليني
جـرى الكـثري مـن احلـوارات     . وأضـاف أنـه   اجمللـس االحنيـاز يف  

ــة  ــة وجياإلالثنائيـ ــدة، املابيـ ــيت فيـ ــاءة   الـ ــية بنـ ــزت بدبلوماسـ متيـ
رغــم أهنــا قــد  ،اجمللــس وبــني أعضــاء الســودان بــني ،واحترافيــة

. وأعـرب عـن اعتقـاده أن    بعض الوقـت لـ القرار  اعتمادأخرت 
يف للمضـي قـدما والتعـاون     للسـودان يشكل دفعـة قويـة   القرار 

لقضاء على اإلرهـاب، خللـق   جماالن أوسع، وخباصة يف ميدان ا
  .)٨(امل تسوده العدالة والسالم واألمن واالستقرارع

__________ 

 .٥ و ٤تان نفسه، الصفح املرجع  )٨(  

  
  موجهة ٢٠٠١ /أبريلنيسان ٣٠رسالة مؤرخة    -  ١٧      
  األمن جملسإىل رئيس  العام األمنيمن          

اإلجراءات األولية
ــؤرخ   ــرر امل  ٢٠٠١األول/ديســمرب  كــانون ١٩املق

 بيان من الرئيس): ٤٤٤٠(اجللسة 
ــة  ٢٠٠١ ل/أبرينيســان ٣٠رســالة مؤرخــة  يف  موجه
، اجمللـس إىل تأييد  العام األمني، أشار )١(األمن جملسإىل رئيس 

ــؤرخ     ــان رئيســه امل ــن خــالل بي ــانون ٢١م  األول/ديســمرب ك
إليفــاد بعثــة مشــتركة بــني الوكــاالت إىل غــرب      ، )٢(٢٠٠٠

__________ 

  )١(  S/2001/434. 

  )٢(  S/PRST/2000/41. 

بلــدا مــن  ١١قامــت بزيــارة  الــيت أفريقيــا، وقــدم تقريــر البعثــة 
آذار/ مــارس  ٢٧إىل  ٦بلــدان غــرب أفريقيــا يف الفتــرة مــن     

. ودعت البعثة املشتركة بـني الوكـاالت، يف تقريرهـا،    ٢٠٠١
ــامل  ــاع هنـــج شـ ــتدامة   إىل إتبـ ــة ومسـ ــول دائمـ ــاد حلـ إزاء إجيـ

. لالحتياجـــات والتحـــديات ذات األولويـــة يف غـــرب أفريقيـــا 
إنشـاء آليـة إلجـراء     وتضمن التقرير عـدة توصـيات، مـن بينـها    

زة منظومة األمم املتحـدة  مشاورات منهجية ومنتظمة بني أجه
واجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا وغريهـــا مـــن       

ــدرات   ــز قـ ــة. ولتعزيـ ــماملنظمـــات دون اإلقليميـ ــدة األمـ  املتحـ


