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موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل  ١٩٩٦  كانون الثاين/ يناير ٩رسالة مؤرخة   -  ٩
الدائم إلثيوبيا لدى األمم املتحدة بشأن تسليم املشتبه فيهم املطلوبني يف حماولة اغتيال 

  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦ورية مصر العربية يف أديس أبابا، إثيوبيا، يف رئيس مجه
  اإلجراءات األولية    

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــاير   ٣١املقـ ــانون الثاين/ينـ  ١٩٩٦كـ

    )١٩٩٦( ١٠٤٤): القرار ٣٦٢٧(اجللسة 
موجهـة   ١٩٩٦كانون الثاين/ينـاير   ٩برسالة مؤرخة   

للمــادة  ، طلــب ممثــل إثيوبيــا، وفقــا)١(إىل رئــيس جملــس األمــن
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، عقــد اجتمــاع عاجــل جمللــس     ٣٥

ــال      ــة الســودان االمتث ــة مجهوري األمــن يف ضــوء رفــض حكوم
ملطالب متكررة بأن تسـلم إىل إثيوبيـا اإلرهـابيني املطلـوبني ملـا      
كــان هلــم مــن دور يف حماولــة اغتيــال الــرئيس املصــري حســين  

ن آثـار خطـرية.   مبارك وملا يترتب على عدم االمتثال لـذلك مـ  
ويف هـذا الصـدد، أشـارت الرسـالة أيضـا إىل االجتمـاع الــذي       

كـــانون   ٢١عقـــد بـــني إثيوبيـــا وأعضـــاء جملـــس األمـــن يف      
ــات    ١٩٩٥األول/ديســمرب  ــالة أيضــا معلوم . وتضــمنت الرس

عن حماولة االغتيـال، وكـذلك البيانـات الـيت صـدرت يف هنايـة       
ــانون األول/  ١٩اجتمــــــــــــاعي أيلول/ســــــــــــبتمرب و  كــــــــــ

ــم ــدة      ١٩٩٥ ربديسـ ــة الوحـ ــة منظمـ ــزي آلليـ ــاز املركـ للجهـ
  األفريقية ملنع الرتاعات وإدارهتا وحلها.  

كـــــــانون  ٣١، املعقـــــــودة يف ٣٦٢٧ويف اجللســـــــة   
استجابة للطلـب الـوارد يف رسـالة مؤرخـة      ١٩٩٦الثاين/يناير 

ــاير   ٩ ــانون الثاين/ين ــن إثيوبيــا   ١٩٩٦ك ، أدرج )٢(موجهــة م
ول أعمالـــه، بـــدون أي جملـــس األمـــن تلـــك الرســـالة يف جـــد 

ــس،       ــة اجملل ــرئيس، مبوافق ــا ال ــا، دع ــراض. ويف اجللســة ذاهت اعت
__________ 

  )١(  S/1996/10.  
  املرجع نفسه.    )٢(  

ــهم، إىل       ــى طلب ــاء عل ــودان، بن ــتان والس ــا وباكس ــي إثيوبي ممثل
  املشاركة يف املناقشة، بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت.  

ــى اجمللـــس       ــا علـ ــان معروضـ ــها، كـ ــة نفسـ ويف اجللسـ
 -تسوانا وشيلي وغينيـا  مشروع قرار مقدم من إندونيسيا وبو

  .)٣(بيساو ومصر وهندوراس
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

 ١٩٩٦كانون الثاين/ينـاير   ١٥الرسائل التالية: رسالة مؤرخة 
، فيمـا يتعلـق   )٤(موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل إثيوبيـا 

 عـن عـدوان إثيـويب   “ اهتامات كاذبة مـن جانـب السـودان   ”بـ 
ــة    ــالة مؤرخـ ــوم؛ ورسـ ــاير   ١١مزعـ ــانون الثاين/ينـ  ١٩٩٦كـ

حييـل هبـا   ، )٥(موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل السـودان 
رد احلكومة السودانية علـى ادعـاءات احلكومـة اإلثيوبيـة ضـد      
بلــده بشــأن حماولــة اغتيــال الــرئيس املصــري؛ ورســالة مؤرخــة  

ــاير   ١٢ ــر خارجيــ   ١٩٩٦كــانون الثاين/ين ــن وزي ــة م ة موجه
، بشـأن  )٦(السودان إىل األمـني العـام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة     

حماولة اغتيـال الـرئيس مبـارك رئـيس مجهوريـة مصـر؛ ورسـالة        
موجهـــة إىل رئـــيس  ١٩٩٦كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٢مؤرخـــة 

يطلـب فيهـا عقـد اجتمـاع      )٧(جملس األمـن مـن ممثـل السـودان    
تحـدة وواليـة   عاجل جمللس األمن، وفقا ملبادئ ميثاق األمـم امل 

__________ 

  )٣(  S/1996/69.  
  )٤(  S/1996/30.  
  )٥(  S/1996/22.  
  )٦(  S/1996/25.  
  )٧(  S/1996/29.  
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جملــس األمــن يف صــون الســلم واألمــن الــدوليني، للتعامــل مــع  
  مسألة العدوان اإلثيويب على اجملال اجلوي للسودان وأراضيه.  

وذكر ممثل إثيوبيـا أن اجلهـود الـيت يبـذهلا بلـده لتنميـة         
عالقــات جيــدة مــع الســودان واحملافظــة عليهــا مل تــؤد إىل أي   

يتمتـع بعالقـات ممتـازة مـع      نتائج، وذلـك علـى الـرغم مـن أنـه     
ــة يف      ــم لألزم ــزال يســهم يف إجيــاد حــل دائ ــه ال ي ــه، وأن جريان
الصومال. وأشار إىل أن ذلك راجع إىل أن القـوى الـيت توجـه    
ــة دون     الســودان وضــعت نفســها يف مســار صــدامي يف املنطق
ــيت اســتهدفت      ــال ال ــة االغتي ــال إن حماول ــها. وق ــة برمت اإلقليمي

ألمــة وهــزت العــامل، وال ســيما يف  الــرئيس املصــري فاجــأت ا 
أفريقيا، اليت كان قادهتا جيتمعون يف أديس أبابـا يف مـؤمتر قمـة    
منظمة الوحدة األفريقية. وعلى الرغم من أن حماولـة االغتيـال   
فشلت، فإن األدلة املتزايدة اليت اكتشفها فريق التحقيـق التـابع   
 هلــا، الــذي أشــار إىل تــورط حكومــة الســودان، تــبني بوضــوح
التهديد املستمر للسلم واألمن يف املنطقـة. وأعـرب عـن أسـفه     
ألن املسألة ُعرضت على اجمللس، قائال إن نية حكومته كانـت  
حل املشكلة على املستوى الثنائي. وبعـد أن كشـف التحقيـق    
أن ثالثـة مــن اإلرهــابيني املشـتبه يف تــورطهم يف اجلرميــة كــانوا   

املعلومـات املتصـلة    خيتبئون يف السودان، قدمت حكومـة بلـده  
ــها تســليم هــؤالء     ــاألمر إىل احلكومــة الســودانية، وطلبــت من ب
اإلرهــابيني الثالثــة علــى أســاس معاهــدة تســليم اجملــرمني لعــام   

ــدويل     ١٩٦٤ ــال اإلرهــاب ال ــن أعم . وأكــد، أن أي عمــل م
الذي ترعاه دولة مـا والـذي يرتكـب يف أراضـي دولـة أخـرى       

دوليني، قـائال إن بلـده،   يشكل هتديدا واضحا للسلم واألمن ال
نظــرا إىل فشــل جهــوده أن جهــودهم علــى املســتوى الثنــائي،   
يوجه مناشدته إىل اجمللس. وأعـرب عـن اعتقـاد حكومـة بلـده      
ــدعو الســودان       ــرار مــن جملــس األمــن ي ــأن صــدور ق القــوي ب
لالمتثال للطلب الذي سبق أن قدمته إثيوبيا مث منظمة الوحـدة  

الثالثة سيضع السلطات السـودانية   األفريقية لتسليم اإلرهابيني
أمام حتد مباشر. فعلى احلكومة السودانية أن تقبل وتنفذ قـرار  

مــن  ٢٥جملــس األمــن، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة  
ــن       ــذا م ــائال إن إجــراء كه ــم املتحــدة. وأضــاف ق ــاق األم ميث
جانب جملـس األمـن لـدعم قـرارات منظمـة الوحـدة األفريقيـة        

ز مواصلة وتعزيز التعاون والتكامل بني األمـم  من شأنه أن يعز
ــة يف جمــال صــون الســلم واألمــن     املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
الـــدوليني. وأشـــار إىل أن بعـــض البلـــدان الـــيت قـــدمت بعـــض 
التفاصيل يف التحقيق الذي أجرتـه إثيوبيـا مـذكورة يف الطلـب     
املقدم. وهـذه البلـدان هـي باكسـتان وكينيـا واململكـة العربيـة        
السعودية واليمن، وقـال إنـه شـدد علـى أنـه مل يكـن ألي مـن        
هـــذه الـــدول، باســـتثناء الســـودان، ضـــلع يف دعـــم أنشـــطة       

  .  )٨(اإلرهابيني بأي شكل من األشكال
وأفــاد ممثــل الســودان بــأن إثيوبيــا اهتمــت، يف الطلــب    

الذي قدمته إىل جملـس األمـن، حكومـة السـودان بـإيواء ثالثـة       
ن اجلنسية املصـرية، وطلبـت أن يـدعى    من املشتبه فيهم وهم م

السودان إىل التعاون يف هذا الشـأن بـدون أن تـوىل أي اعتبـار     
ــذه        ــن أجــل حــل ه ــه م ــد بذل ــيت كــان الســودان ق للجهــود ال
ــة.      ــة اجلاري ــدون أن تنتظــر نتيجــة اجلهــود اإلقليمي املســألة، وب
وأكد أن السـودان يـدين، بـأقوى العبـارات، اإلرهـاب جبميـع       

ه. وأشـار إىل أن السـودان أكـد باسـتمرار أنـه      أشكاله ومظاهر
لــن يســمح بــأن ُتســتخدم أراضــيه أو مواطنيــه أو مؤسســاته       

ــأي ــة      ب ــام بأنشــطة إرهابي ــن األشــكال ألغــراض القي شــكل م
مباشــرة أو غــري مباشــرة وأنــه علــى اســتعداد إلنــزال أقصــى        
العقوبات جبميع األشخاص الضالعني يف هذه األعمـال. وأفـاد   

ــأن الســودان شــع  ر بغضــب شــديد مــن جــراء هــذا احلــادث    ب
املأساوي وهو حماولة االغتيال اإلرهابيـة الـيت اسـتهدفت حيـاة     
ــل يف مناســبات       ــن قب ــل م ــا فع ــه، كم ــرئيس املصــري، وأدان ال
كثرية أخرى انطوت على االعتداء على حيـاة رؤسـاء ووزراء   
مصريني آخرين. وأشار إن وزير خارجيـة السـودان اسـتعرض    

__________ 

  )٨(  S/PV.3627 ٣ و ٢، ص.  
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جتماع غري رمسي مع أعضاء جملس األمـن،  قبل أسبوعني، يف ا
قـام بـه السـودان بشـأن الطلبـات املتعلقـة باملصـريني الثالثـة          ما

املشتبه فيهم، وقال إن وفـد بلـده يـرى أن مـن املفيـد الرجـوع       
اختــذه الســودان مــن خطــوات، وذلــك هبــدف إظهــار     إىل مــا
أبدته السلطات السودانية من تعـاون، ومـدى رغبتـها     مدى ما

ــتبه      يف كشــف  ــك املصــريني املش ــة بأولئ ــائق املتعلق ــع احلق مجي
فــــيهم. وأكــــد جمــــددا أن الســــلطات املختصــــة يف الســــودان 
تصــرفت عنــد تســلمها الطلــب اإلثيــويب، علــى وجــه الســرعة   
لالستجابة للطلب. وأبلغ اجمللس أن رئيس مجهوريـة السـودان   
نفسه أصدر مرسوما بإنشاء جلنة حتقيق على مستوى عال مـن  

ذات الصـــلة، ووهبـــها كـــل الســـلطات الالزمـــة  الصـــالحيات
إلجراء حتقيقات دقيقـة. وقـد أُبلغـت حكومـة إثيوبيـا بـالتقرير       
الصادر عـن التحقيقـات يف غضـون عشـرة أيـام مـن صـدوره.        
وكـــان التقريـــر قـــد توصـــل إىل اســـتنتاج عـــدم وجـــود أي       
مؤشــرات إطالقــا علــى أن اثــنني مــن اإلرهــابيني قــد دخــال        

ل وقــــوع احلــــادث أو بعـــــده.   الســــودان يف أي وقــــت قبــــ   
يتعلــق باملتــهم الثالــث، فقــد أكــد التحقيــق أن شخصــا    وفيمــا

حيمل أحد األمساء الثالثـة الـيت قدمتـها السـلطات اإلثيوبيـة قـد       
ــة لشــركة اخلطــوط        ــة منتظم ــنت رحل ــى م دخــل الســودان عل
اجلويــة الســودانية قادمــة مــن أديــس أبابــا، وأن بطاقــة بيانــات   

ــة. و    ــدمت حبســن ني ــه قُ ــيت    دخول ــرة ال ــرا لطــول الفت لكــن نظ
ــة ال تســتطيع أن حتــدد     انقضــت منــذ ذلــك احلــني، فــإن اللجن
بشكل قاطع مكان املشتبه به، وقد أبلغت السـلطات اإلثيوبيـة   
بذلك. وذكر أنه بلده، باإلضـافة إىل ذلـك، أعـاد فـرض قيـود      
على منح تأشـريات لـدخول السـودان، وهـي قيـود كانـت قـد        

د اعتمـدت هـذه القيـود لقـاء     رفعت عن بعض اجلنسـيات. وقـ  
مثن باهظ دفعه السودان على حساب عالقاته الودية مـع عـدد   
ــاة         ــود مراع ــذه القي ــد فرضــت ه ــك فق ــع ذل ــدان، وم ــن البل م
للشواغل اليت أعربـت عنـها احلكومـة اإلثيوبيـة وللتأكيـد علـى       
تعــاون الســودان وحســن نيتــه. وأشــار إىل أن حكومــة إثيوبيــا  

أكثـر  ”ا من املعلومات مبا هـو  ردت على طلب السودان مزيد
، وآثـــرت أن ترفـــع األمـــر إىل منظمـــة الوحـــدة  “مـــن رفـــض

اإلفريقية. وقـد قامـت املنظمـة، قبـل أن تـدعو السـودان رمسيـا        
ــا يف   ــدار قرارهـ ــاع، بإصـ ــور االجتمـ ــبتمرب  ١١حلضـ أيلول/سـ

ــادئ األساســية للقواعــد   ١٩٩٥ ــهاك واضــح ألهــم املب ، يف انت
ــة يف املنظمـــ  ــة املتبعـ ــية  اإلجرائيـ ــادئ األساسـ ــة واملبـ ات الدوليـ

للعدالة الطبيعية. وأفاد بـأن السـودان، رغـم إصـابته خبيبـة أمـل       
إزاء نتــائج اجتمــاع اجلهــاز املركــزي، قبــل ذلــك احلكــم والء  
ــيت زارت      ــة املنظمــة، ال ــاون باســتجابته لبعث ــه، وواصــل التع من
السـودان برئاســة مبعــوث األمــني العـام للمنظمــة. وقــد عــرض   

 العام أمام اجتماع اجلهـاز املركـزي هلـذه املنظمـة     تقرير األمني
، ووجهــت الــدعوة إىل ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب  ١٩يف 

وزير اخلارجية حلضور االجتماع وخماطبته. وتابع قائال إن ممـا  
ــافر إىل      ــا سـ ــة إثيوبيـ ــة أن نائـــب وذلـــك خارجيـ ــثري الدهشـ يـ

عـرض  نيويورك، يف اليوم نفسه الذي اعتمد فيه بيان املنظمة، ل
املسألة أمام جملـس األمـن الـذي ألقـى كلمـة أمامـه بصـفة غـري         

. واستفســر عــن ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب  ٢١رمسيــة يف 
انتظــار نتيجــة اجلهــود “ بعــض أعضــاء اجمللــس”ســبب رفــض 

الـــيت تبـــذهلا منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة بشـــأن هـــذه املســـألة؟ 
ضغوطا على جملس األمـن لينظـر   وتساءل عن سبب ممارستهم 

يف هذه املسألة يف الوقت نفسه الـذي كانـت املنظمـة تناقشـها     
وقال إن املشكلة مل تنشـأ بسـبب عـدم وجـود أي تعـاون      فيه؟ 

من جانب السلطات السودانية، وأن السودان اختذ، بنـاء علـى   
قرارات املنظمـة، تـدابري ملموسـة وعمليـة، وطلـب إىل األمـني       

بغيـة تنفيـذ هـذه    العام للمنظمة االتصال بالسـلطات السـودانية   
ــرارات       ــا بق ــزم دائم ــددا أن الســودان يلت ــرارات. وأكــد جم الق
ــر أن     ــدة. وذكـ ــم املتحـ ــذها األمـ ــرارات تتخـ ــة قـ ــة وأيـ املنظمـ
مشـروع القـرار يســعى إىل حتقيـق هــدفني رئيسـيني مهــا: أوال،     
إرســال رســالة واضــحة وهــي أن اجملتمــع الــدويل مصــمم علــى 

مثـول مـرتكيب هـذه     التعامل حبزم مع اإلرهاب، وثانيا، ضمان
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ــد بشــدة هــذين      ــال إن الســودان يؤي ــة. وق ــة أمــام العدال احملاول
ــدد مـــن     ــوازن لعـ ــرار غـــري متـ اهلـــدفني. غـــري أن مشـــروع القـ
األســباب منــها أنــه مل يأخــذ يف االعتبــار املوقــف الــذي كــرر    
الســودان اإلعــراب عنــه، وهــو اســتعداده للتعــاون التــام بــدون  

تسـرعة الـيت كـان قـد أعـد      شروط. وأشار أيضا إىل الطريقة امل
مل يـدخروا  ” هبا مشروع القـرار. وقـال إن مـن تولـوا صـياغته     

جهــدا حلقــن املشــروع جبميــع العناصــر الســلبية، ســواء كانــت  
ذات صلة باألمر أو مل تكن، فلـم يكـن أمـامهم سـوى هـدف      
ــاب     ــزا لإلرهـ ــاره رمـ ــودان، باعتبـ ــوريط السـ ــو تـ ــد، وهـ واحـ

(ب) مثـــال واضـــح   (أ) و ٤وقـــال إن الفقـــرتني  “. الـــدويل
جــدال فيــه علــى النوايــا احلقيقيــة لواضــعي مشــروع القــرار    ال

ــرة   ــة الفقـ ــاز   ٤األصـــليني. فلغـ ــرار اجلهـ ــا قـ (أ) تتجاهـــل متامـ
، وكــان ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ١٩املركــزي املــؤرخ 

ذلــك يف آخــر اجتمــاع عقدتــه املنظمــة، الــذي طُلــب فيــه إىل   
ة، وإلقـــاء القـــبض الســـودان حتديـــد مكـــان اإلرهـــابيني الثالثـــ 

عليهم، وتسليمهم إن كان قد مت العثـور علـيهم. وذكـر أيضـا     
أن مشروع القرار يعكس بعدا جديدا لقرارات جملـس األمـن،   

ــتند إىل  ــات ”إذ يسـ ــيات وافتراضـ ــرض أن  “. فرضـ ــو يفتـ فهـ
الثالثة املشـتبه فـيهم هـم يف يـد احلكومـة السـودانية، وأن كـل        

هــو اختــاذ إجــراءات هــو مطلــوب مــن احلكومــة القيــام بــه   مــا
ــودان     ــات بـــني السـ ــق بالعالقـ ــا يتعلـ ــليمهم. وفيمـ ــة لتسـ فوريـ

(ب)، قــال إن  ٤وجريانــه، علــى حنــو مــا هــو وارد يف الفقــرة  
الســـودان لـــيس بالبلـــد الـــذي اعتـــدى علـــى أراضـــي جريانـــه  

احتــل جــزءا مــن أراضــيهم. وطلــب مــن اجمللــس أن يتــذكر   أو
نية. وأشـار  أعمال العـدوان الـيت شـنت علـى األراضـي السـودا      

إىل أن مجيع الدول األفريقية ملزمة على قدم املسـاواة بـاحترام   
ميثـــاقي منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة واألمـــم املتحـــدة وســـيادة  
ــزاعم       ــع امل ــى مجي ــأن رد الســودان عل ــغ اجمللــس ب ــدول. وأبل ال
يتمثل يف الدعوة اليت وجهها وزيـر اخلارجيـة إىل األمـني العـام     

وإنشاء بعثة لتقصـي احلقـائق تتـألف    للمنظمة لزيارة السودان، 

مــن مجيــع البلــدان األفريقيــة املهتمــة هبــذا األمــر، للتحقــق مــن   
املــزاعم الــيت تــذهب إىل أن الســودان يقــوم مبســاعدة األنشــطة  
اإلرهابيــة ودعمهــا وتســهيلها وتــوفري امللجــأ واملــالذ للعناصــر   
اإلرهابية. ويف اخلتام، ناشد مرة أخرى األطـراف املعنيـة علـى    

ختاذ موقف قائم على التعـاون، وذلـك مـن أجـل التوصـل إىل      ا
حـــل ســـلمي للـــرتاع وناشـــد جملـــس األمـــن إقنـــاع األطـــراف 
ــه يف أن      األخــرى علــى أن حتــذو حــذوها. وأعــرب عــن رغبت
يسجل أمام اجلميع أن السـودان ملتـزم مبيثـاق األمـم املتحـدة،      
وأنــه يقبــل بــأن مجيــع قــرارات جملــس األمــن ملزمــة وجيــب        

هلا، ورحب بالدور الذي كان منتظـرا أن يضـطلع بـه     االمتثال
ــد      ــده يتعهـ ــريا إىل أن بلـ ــألة، مشـ ــل املسـ ــام يف حـ ــني العـ األمـ

  .  )٩(بالتعاون التام معه
وأعرب ممثل إندونيسيا عن استيائه من حماولـة اغتيـال     

رئيس مجهورية مصر العربية، واصـفا إياهـا بأهنـا حماولـة بشـعة      
يـا، مشـكّلة بـذلك انتـهاكا     بوجه خـاص ألهنـا حـدثت يف إثيوب   

صارخا لسيادة تلك الدولة وسالمة أراضـيها. وقـال إن الوفـد    
اإلندونيسي يـدين بشـدة أعمـال العنـف واإلرهـاب، الـيت هـي        
انتهاك صارخ حلقـوق اإلنسـان، ويـدعو إىل تكثيـف التعـاون،      
ــة    علــــى الصــــعيد الــــوطين والــــدويل واإلقليمــــي، يف مكافحــ

وقوعـه. وأكـد أن أسـرع    اإلرهاب، بصرف النظر عـن مكـان   
طريقة لتسوية هـذه املسـألة هـي أن يقـدم جملـس األمـن الـدعم        
الكامل للجهود الثنائية املتواصلة اليت ُبـذلت بالفعـل، قـائال إن    
هذه املساعي حباجة إىل أن تدعمها منظمة الوحـدة األفريقيـة،   
ألن اجلهــود اإلقليميــة تشــكل أيضــا مســامهة كــبرية يف هــذا       

مــن منطــوق  ٧تأييــد بلــده التــام للفقــرة  الصــدد. وأعــرب عــن
مشروع القرار، اليت تطلب إىل األمني العام أن يلـتمس تعـاون   
حكومة السودان. وقال إن هناك وجاهة يف هذا االقتـراح ألن  
الطريقة احملددة تتطلب التعاون من جانـب حكومـة السـودان،    

__________ 

  .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
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وبدون هذا التعـاون، سـتواجه املنظمـة صـعوبات ال هنايـة هلـا.       
شار إىل أن حكومة السودان أعربـت عـن إدانتـها لإلرهـاب     وأ

ــة     ــع املنظمـ ــاون مـ ــتعدادها للتعـ ــن اسـ ــدويل، وأفصـــحت عـ الـ
والبلدان املعنيـة، ووجهـت دعـوات إىل األمـني العـام للمنظمـة       
لزيــارة الســودان. وقــال إن مشــروع القــرار ينبغــي النظــر إليــه   

از على أنه يدعم توجـه وأهـداف البيـانني الصـادرين عـن اجلهـ      
املركزي آللية املنظمـة ملنـع الرتاعـات وإدارهتـا وحلـها، اللـذين       

ــدا يف  ــبتمرب  ١١اعتمــــــ ــانون  ١٩و  ١٩٩٥أيلول/ســــــ كــــــ
. وذكــر أنــه قــرر أن يصــوت لصــاحل     ١٩٩٥األول/ديســمرب 

مشروع القرار ألنه يوفر هنجا عمليا ويزود املنظمة بآليـة مرنـة   
ى ثقـة مـن   ومالئمة لتسوية هذه املسالة. وقال إن وفد بلده عل

أن املســاعي احلميــدة الــيت يبــذهلا األمــني العــام لألمــم املتحــدة   
  .  )١٠(ومنظمة الوحدة األفريقية سوف تسفر عن نتائج إجيابية

وذكــر ممثــل بوتســوانا أن مــا يــؤمل وفــد بلــده هــو أن      
ُتنـاقش هـذه املســألة أمـام جملــس األمـن، ألهنــا مشـكلة أفريقيــة      

كــان يفضــل أن حتــل وهــي جــديرة حبــل أفريقــي، وذلــك ألنــه 
هذه املشكلة مـن دون الرجـوع إىل اجمللـس. ومـع ذلـك، فإنـه       
يدرك متاما أن ألي دولة عضو يف األمم املتحدة احلـق يف رفـع   
أي قضـية إىل جملــس األمـن وقــد مارســت إثيوبيـا ذلــك احلــق.    
وقال إن مشروع القرار املعروض على جملس األمـن ال يقصـد   

ــن األحــوال اغتصــاب      ــأي حــال م ــه ب ــة الوحــدة  ب دور منظم
األفريقية وسلطتها يف هذا الشأن. ووفد بلده على اقتنـاع بـأن   
املنظمة سترحب كثريا بتنفيذ قراراهتا يف وقت مبكـر وسـتقدر   
ذلك. ويف هـذا الصـدد، فـإن املنظمـة حباجـة إىل دعـم اجملتمـع        
الدويل. فليس هناك سوى جملس أمن واحد، ومنه وحده تنبع 

طة الدوليـة. فمـن طبيعـة األمـور، إذن،     الشرعية الدولية والسـل 
أن يدعم اجمللس املنظمة يف ما تبذله مـن جهـود لتقـدمي الثالثـة     
املشتبه فيهم إىل العدالة. وقال إن مشروع القـرار ال يـدعو إىل   

__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

فرض أي تـدابري علـى السـودان. فهـو يـدعو ببسـاطة حكومـة        
تبه الســودان إىل االمتثــال ملطالــب املنظمــة بتســليم الثالثــة املشــ 

فــــيهم إىل إثيوبيــــا دون تــــأخري، وهلــــذه األســــباب، قــــال إن  
  .)١١(بوتسوانا تؤيد اعتماد مشروع القرار

وذكر ممثل هندوراس أن هندوراس ظلت دائما تـدين    
ــات     ــاليب واملمارســ ــال واألســ ــع األعمــ ــاطع مجيــ ــكل قــ بشــ
اإلرهابية، أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها. ومثة حاجة ملحـة  

فيمــا بينــها علــى مجيــع املســتويات وأن    إىل أن تتعــاون الــدول
تعمــل األمــم املتحــدة علــى تعزيــز هــذا التعــاون مــن أجــل منــع 
ــة    هــذه األفعــال واملمارســات والقضــاء عليهــا. وقــال إن حماول
االغتيال مثال واضح على عمـل ال ميكـن التسـامح فيـه، أحلـق      
أضــرارا ال بســيادة إثيوبيــا واســتقرارها فحســب، بــل وبســيادة 

قة األفريقية واستقرارها. وهي مبثابة تـذكري للـدول   كامل املنط
بالتزامهـــا باختـــاذ تـــدابري ملكافحـــة اإلرهـــاب والقضـــاء عليـــه.  
وأعرب عن اعتقـاده بـأن أحـد السـبل ملكافحـة هـذه األعمـال        
والقضاء عليها وضمان إدانـة املـذنبني هـو التعـاون بـني الـدول       

يـة إىل حـل   واملنظمات الدولية. وأثىن علـى جهـود إثيوبيـا الرام   
مشكلة تسليم املشتبه فـيهم، سـواء كانـت تلـك اجلهـود علـى       
املستوى الثنـائي واإلقليمـي. وقـال إنـه يـتعني أن تظهـر الـدول        
إرادة حازمة وأن من املناسب أن حيـث اجمللـس السـودان علـى     
ــواردة يف البيانــات الصــادرة عــن منظمــة     ــال للطلبــات ال االمتث

ء علــى ذلــك، سيصــوت الوحــدة األفريقيــة. وأوضــح أنــه، بنــا 
  .)١٢(لصاحل مشروع القرار

وذكــر ممثــل شــيلي أنــه يؤيــد مشــروع القــرار، وأدان     
بشـدة حماولـة اغتيـال أحـد قــادة العـامل. وقـال إن هـذا يعكــس        
ــة       ــرار اجلمعي ــوارد يف ق ــى النحــو ال ــدويل عل موقــف اجملتمــع ال

. وقد تعزز قرار اجلمعية العامة هذا الذي اختـذ  ٤٩/٦٠العامة 
__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  
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باتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشـخاص   باإلمجاع
املتمتعني حبماية دولية مبن فيهم املوظفـون الدبلوماسـيون، الـيت    
تنطبق بوجه خاص يف هـذه احلالـة حيـث يتعلـق األمـر بـرئيس       
دولة. وأعرب عـن تأييـده لقـرارات منظمـة الوحـدة األفريقيـة       

ل بـأي حـال   يتـدخ  يف هذا الشأن، وأكد أن مشروع القرار ال
مــن األحــوال يف عمــل هــذا اجلهــاز اإلقليمــي أو حيــل حملــه أو   
يكرره. وناشد السودان أن ميتثل على وجـه السـرعة لقـرارات    
املنظمـــة يف هـــذا الصـــدد. وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن يســـاعد   
املوضــوع الــذي يتناولــه اجمللــس يف تعميــق التعــاون الــدويل يف   

اعتمـاده مشـروع   مكافحة اإلرهاب، مؤكدا أن جملس األمـن ب 
  .  )١٣(القرار سيكون قد قدم مثاال هاديا جليا يف هذا اجملال

وذكـــر ممثـــل الصـــني أن الصـــني ظلـــت علـــى الـــدوام   
تعارض أعمال اإلرهاب جبميع أشكاله وتدينها بشدة، وذلـك  
ألن تلـــك األعمـــال ال تعـــّرض األرواح الربيئـــة واالســـتقرار     

ا لألمـن  االجتماعي للخطر فحسب، بـل وتشـكل أيضـا هتديـد    
الدويل، وقد أصيبت الصني بصـدمة شـديدة مـن جـراء حماولـة      
االغتيال اإلرهابية اليت تعرض هلـا رئـيس مصـر. وأشـار إىل أن     
البلدان األخرى يف املنطقة، ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة بـذلت     
جهودا عديدة ملعرفة احلقيقة، وإلقاء القبض على املشتبه فـيهم  

هــذه املســألة، وأدان الســودان  وتسـوية املنازعــات الناشــئة عــن 
أيضــا اإلرهــاب صــراحة وأعــرب عــن اســتعداده للتعــاون مــع   
املنظمـة وغريهـا مــن البلـدان املعنيـة. وأعــرب عـن تقـدير بلــده       
وتأييـــده هلـــذه اجلهـــود وأشـــار إىل أن الغـــرض الرئيســـي مـــن  
مشروع القرار هو إظهار تأييد اجمللس للتعـاون مـع املنظمـة يف    

علــى اجمللــس أن يتقيــد مبقاصــد ميثــاق   هــذا الصــدد. وقــال إن
األمم املتحدة ومبادئه، وأن يعمـل بدقـة وفقـا لقواعـد القـانون      
الــدويل، وأن يــبين حكمــه بطريقــة عادلــة وموضــوعية بــاحترام 
احلقائق وإيـالء األمهيـة الواجبـة لألدلـة. وقـال إن علـى اجمللـس        

__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

ــد اختــاذ أي إجــراء.       ــة عن ــة واحلكم ــوخى احلــذر واجلدي أن يت
ــذل ــرة       ول ــن الفق ــك اجلــزء م ــى ذل ــه حتفظــات عل ــإن لدي ك، ف
ــن املشــاركة يف      ٤ ــدعو الســودان إىل الكــف ع ــذي ي (ب) ال

ــة. وعلــى     أنشــطة مســاعدة ودعــم وتســهيل األنشــطة اإلرهابي
ــة     ــدا إىل وجهــات نظــر األطــراف املعني اجمللــس أن ينصــت جي
واملنظمــة وأن يفســح لكــل منــها اجملــال لتضــطلع بأدوارهــا إىل  

. وقال إن وفد بلـده، بعـد أن أوضـح موقـف     أقصى حد ممكن
  .)١٤(الصني، سيصوت لصاحل مشروع القرار

 علــى موقــفجديــد مــن بيســاو  -أكــد ممثــل غينيــا و  
أعمـال اإلرهـاب    مجيـع الثابـت وتصـميمه علـى مكافحـة      بلده

ــع  ــا ه األعمــال هــذواصــفا  ؛أشــكالهجبمي تعــرض للخطــر  بأهن
القـات  عر على البريئة أو تودي هبا، ويكون هلا أثر ضا حاأروا
ه يعتقد بلد . وقال إن وفدول وأمنهادولية مما يضر بسلم الدال

ــه  ــتأن ــدويل  عي ــى اجملتمــع ال ــز ني عل ــى   زأن يع ــه عل ــع تعاون مجي
باختـاذ  اآلفـة  املستويات وأن يؤكد تصميمه على مكافحة هذه 

تمعــات مــن هــذه األعمــال    اجملفعالــة حلمايــة  وتــدابري عمليــة  
الن املتعلـق بالتـدابري   عبـاإل  بلده لتزامكد مرة أخرى اوأ .املقيتة

علــى اإلرهــاب الــدويل، الــذي اعتمدتــه      ءىل القضــاإالراميــة 
 امحتـر اأيضـا  ديـد  جمن أكد و، ١٩٩٤اجلمعية العامة يف عام 

فريقيـة، وهـي   ة األحـد للمادة الثالثة من ميثـاق منظمـة الو   بلده
وقـال إن وفـد   . املادة اليت تدين دون حتفظ االغتيـال السياسـي  

إدانتـه القويـة وشـجبه حملاولـة اغتيـال      بلده يكرر اإلعـراب عـن   
ه املســألة فإهنــا ذنظــرا خلطــورة هــ و. اإلرهابيــة كالــرئيس مبــار

ووفقـا   ويل.دانـب اجملتمـع الـ   جتستأهل االهتمام املناسـب مـن   
مـن منطـوق مشـروع القـرار املعـروض        ٧عو الفقـرة  دتـ  لذلك
ــ ــسعل ــني جملــس األ  إ ى اجملل ــق ب ــاون الوثي ــة  ىل التع مــن ومنظم

__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  
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 حــل فريقيــة والســلطات الســودانية ســعيا إلجيــاد     ة األحــدالو
  .)١٥(ه األزمةذشامل هل
عــن تأييــدهم فــأعربوا وتكلــم العديــد مــن املــتكلمني،   
اإلرهـاب الـدويل بكـل أشـكاله واهلجـوم علـى       وأدانوا للقرار، 

ــد املوجــه     ــرئيس املصــري بوجــه خــاص، مشــريين إىل التهدي ال
تقــدمي املشــتبه عــن ومســؤولية اجمللـس  للسـلم واألمــن الــدوليني  

يؤيـد  إىل أن القـرار  أيضـا  مشـريين  وفيهم الثالثة إىل احملاكمـة،  
تخــذها منظمــة الوحــدة األفريقيــة،  تاإلجــراءات الــيت ويكمــل 

  .)١٦(املنظمةتلك من صالحية وتعزز 
ويف اجللسة نفسها، طرح مشروع القـرار للتصـويت،     

ــرار   ويف )، ١٩٩٦( ١٠٤٤واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  :نصه يلي  ما

  إن جملس األمن،    
الســتمرار أعمــال اإلرهــاب الــدويل   إذ يشــعر بانزعــاج بــالغ  

بكافة أشكاله يف سائر أحناء العامل، مبـا فيهـا األعمـال الـيت تشـارك فيهـا       
ض أرواح األبريــاء الــدول بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، والــيت تعــرّ  

لـى العالقـات الدوليـة، وتعـرض     للخطر أو تودي هبا، وهلا تـأثري ضـار ع  
  أمن الدول للخطر،  

ــذ  وإذ يشــري   ــان ال ــن يف   إىل البي ــيس جملــس األم ــه رئ ي أدىل ب
، عنــدما اجتمــع اجمللــس علــى مســتوى  ١٩٩٢كــانون الثاين/ينــاير  ٣١

رؤساء الدول واحلكومات، والذي أعرب فيه أعضاء اجمللس عن قلقهم 
رورة أن يتصـدى اجملتمـع   البالغ إزاء أعمال اإلرهاب الدويل وأكدوا ضـ 

  الدويل بفعالية لكل هذه األعمال،  
إىل اتفاقيـــة منـــع اجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد      وإذ يشـــري أيضـــا   

ن فـيهم املوظفـون الدبلوماسـيون،    مبـ األشخاص املتمتعني حبماية دوليـة،  
كـانون   ١٤واملعاقبة عليها، اليت فتح باب التوقيع عليها يف نيويـورك يف  

  ، ١٩٧٣األول/ديسمرب 
__________ 

  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  
ــه،    )١٦(   ــع نفسـ ــة كوريـــا)؛   ١١و  ١٠الصـــفحتان املرجـ (مجهوريـ

(بولنـدا)؛ والصـفحتان    ١٤(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١١والصـفحة  
 ٢٠(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٧(إيطاليا)؛ والصـفحة   ١٧و  ١٦

  (اململكة املتحدة).

على احلاجة املاسة لتعزيز التعاون الدويل بني الـدول   وإذ يؤكد  
ــة واعتمادهــا ملنــع ومكافحــة مجيــع      ــة وفعال ــدابري عملي مــن أجــل وضــع ت

  أشكال اإلرهاب اليت تؤثر يف اجملتمع الدويل ككل، والقضاء عليها،  
ــه    ــا      واقتناعــا من ــا فيه ــدويل، مب ــأن قمــع أعمــال اإلرهــاب ال ب

يها الدول بصورة مباشرة أو غري مباشرة، عنصـر  األعمال اليت تشارك ف
  أساسي لصون السلم واألمن الدوليني،  

للمحاولـة اإلرهابيـة الغتيـال رئـيس      وقد جزع جزعاً شديدا  
حزيران/يونيــه  ٢٦مجهوريــة مصــر العربيــة، يف أديــس أبابــا، اثيوبيــا، يف 

  عن ذلك للمحاكمة،   املسؤولني، واقتناعا منه بضرورة تقدمي ١٩٩٥
بــأن الــدورة االســتثنائية الثالثــة آلليــة منظمــة   وإذ حيــيط علمــا  

ــا    ــات وإدارهتـ ــع الرتاعـ ــة ملنـ ــدة األفريقيـ ــودة يف   الوحـ ــويتها، املعقـ وتسـ
، اعتـــربت أن االعتـــداء مل يكـــن يســـتهدف ١٩٩٥أيلول/ســـبتمرب  ١١

ــيس مجهوريــة مصــر العربيــة وحــده، وال     ثيوبيــا وســالمتها  إســيادة  رئ
  استهدف أيضا أفريقيا بأسرها،  واستقرارها فحسب، بل إنه 

بالبيانني الصادرين عن اجلهـاز املركـزي   وإذ حييط علما أيضا   
 ١٩و  ١٩٩٥أيلول/ســـبتمرب  ١١يف  آلليـــة منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة

  وإذ يؤيد تنفيذ الطلبات الواردة فيهما،   ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب 
بـات  ألن حكومة السودان مل متتثـل حـىت اآلن لطل   وإذ يأسف  

  اجلهاز املركزي ملنظمة الوحدة األفريقية الواردة يف هذين البيانني،  
ــن مــن       وإذ يالحــظ   ــيس جملــس األم ــالة املوجهــة إىل رئ الرس

  ، ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٩ثيوبيا بتاريخ إلاملمثل الدائم 
الرسالتني املـوجهتني إىل رئـيس اجمللـس مـن      وإذ يالحظ أيضا  

 ١٩٩٦كـــانون الثاين/ينـــاير  ١١املـــؤرختني املمثـــل الـــدائم للســـودان و
  ، ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٢  و

حماولة االغتيال اإلرهابية اليت استهدفت حيـاة   يدين  - ١  
ة يف أديـــــس أبابـــــا، إثيوبيـــــا، يف   رئـــــيس مجهوريـــــة مصـــــر العربيـــــ   

  ؛ ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦
بقـــوة االنتـــهاك الصـــارخ لســـيادة إثيوبيـــا  يشـــجب  - ٢  

  ولة اإلخالل بالسلم واألمن يف إثيوبيا واملنطقة بأسرها؛  وسالمتها وحما
على جهود حكومة إثيوبيا لتسوية هذه القضية  يثين  - ٣  

  من خالل ترتيبات ثنائية وإقليمية؛  
ــب  - ٤   ــات     يطلـ ــال لطلبـ ــودان االمتثـ ــة السـ إىل حكومـ

  منظمة الوحدة األفريقية دون مزيد من التأخري، وذلك من أجل:  
ــإ  (أ)   ــام بـ ــا  القيـ ــلم إىل إثيوبيـ ــة لكـــي تسـ جراءات فوريـ

األشخاص الثالثة املشتبه فيهم، املختبئني يف السـودان، واملطلـوبني فيمـا    
يتعلق مبحاولة االغتيال، من أجل حماكمتهم على أساس معاهدة تسـليم  

  ؛ ١٩٦٤اجملرمني املربمة بني إثيوبيا والسودان لعام 
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يســري الكــف عــن القيــام بأنشــطة ملســاعدة ودعــم وت  (ب)  
األنشـــطة اإلرهابيـــة، وعـــن تـــوفري امللجـــأ واملـــالذ للعناصـــر اإلرهابيـــة، 
والتصرف يف عالقاهتـا مـع جاراهتـا ومـع اآلخـرين يف إطـار التقيـد التـام         

  مبيثاق األمم املتحدة ومبيثاق منظمة الوحدة األفريقية؛  
اجملتمع الدويل على تشـجيع حكومـة السـودان     حيث  - ٥  

  وفعالة لطلبات منظمة الوحدة األفريقية؛  لكي يستجيب بصورة تامة 
ــة      يرحــب  - ٦   ــام ملنظم ــني الع ــذهلا األم ــيت يب ــاجلهود ال ب

ــاين      ــذ األحكــام ذات الصــلة مــن بي ــة إىل تنفي ــة والرامي الوحــدة األفريقي
ــة املــــؤرخني    ــة الوحــــدة األفريقيــ ــة منظمــ ــاز املركــــزي آلليــ  ١١اجلهــ

 ويؤيـــد، ١٩٩٥كـــانون األول/ديســـمرب  ١٩و  ١١٩٥أيلول/ســبتمرب  
  منظمة الوحدة األفريقية يف ما تبذله من جهود مستمرة لتنفيذ قراراته؛  

إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم، بالتشـــاور مـــع  يطلـــب  - ٧  
منظمــة الوحــدة األفريقيــة، بالتمــاس تعــاون حكومــة الســودان يف تنفيــذ 

  يوما؛   ٦٠هذا القرار وأن يقدم تقريرا إىل اجمللس يف غضون 
    املسألة قيد نظره.أن يبقي  يقرر  - ٨  

  
ــة الواليـــات املتحـــدة بعـــد التصـــويت      وتكلمـــت ممثلـ

مشـــرية إىل اهلجـــوم اإلرهـــايب علـــى الـــرئيس حســـين مبـــارك، 
ــاب، وافأكــدت أ ــه  لن اإلره ــه خارجتــري كــثري من ــجرعايت  اي

ــة  ــن حقيق ــررة م ــا متك ــاة،حق ــ ئق احلي ــبة  يل س فحســب بالنس
ىل إتريـا  ريإمـن   دتـ بل أيضـا يف أمـاكن مت  ثيوبيا ومصر، إ لشعيب

نظــرا لنمــو . وقالــت إنــه ىل باكســتان وســري النكــاإســرائيل إ
شــبكات املعلومــات العامليــة يف القطاعــات احلكوميــة واملاليــة،   

ــبتصــبح  ــيت تغــ    ش ــلحة واالتصــاالت ال ي ذكة األمــوال واألس
بزيـادة قـوة توافـق    أضافت قائلة إنـه  اإلرهابيني أكثر شفافية. و

ــد ــاآلراء الـ ــع اإلرهـــ   دويل ضـ ــل مـ ــالتعامـ ــيت دابيني والـ ول الـ
وا درهـابيني أن جيـ  د األماكن اليت ميكـن لإل دح عبهم، يصدتؤي

أن  دة جتــدالواليــات املتحــقالــت إن و فيهــا املــالذ أقــل فأقــل. 
ــيت   ــة ال ــها مجاألدل ــرتكيب هــ  إعت ــا عــن م ــة  ذثيوبي ــة دامغ ه اجلرمي

مــة الســودان ينبغــي أن تكــون . وأشــارت إىل أن حكومقنعــةو
وهـي  تسـمح لضـيوفها بالقيـام هبـا،     مسؤولة عن األعمال الـيت  

ــليم   ــن تســ ــا عــ ــؤولة أيضــ ــؤالء مســ ـــ هــ ــيوف لتقـ ميهم دالضــ
مــة حكو علــى النقــيض ممــا تزعمــه   قالــت إنــه  و للمحاكمــة.

مـن  ينبثـق  بل  ،“نتاج مؤامرة”السودان، فإن هذا القرار ليس 

احلكومـــة يف مراعـــاة أبســـط قواعـــد العالقـــات  كإخفـــاق تلـــ
 ي اعتمـد بـه هـذا القـرار    اعي الـذ مجالتصويت اإل وإن ،الدولية
 ءاملتـوازن الـذي انتهجـه أعضـا     جس فحسب على النـه يدليل ل

كة عدم االحنياز الذين قـاموا بصـياغته،   حريف  ءاجمللس األعضا
ــل ــة      ب ــارت احلكوم ــيت اخت ــة ال ــة الدولي ــل أيضــا علــى العزل دلي

ة، أيضـا،  دالواليات املتحـ قالت إن و. ش فيهاتعيالسودانية أن 
القـات طيبـة بـني    عودانية الرغبـة يف إقامـة   تشاطر احلكومة الس

جيابيـــة ال تقـــوم علـــى القـــات الثنائيـــة اإلعبيـــد أن ال ،بلـــدينال
وأشـارت إىل أن   تقوم على األعمال امللموسة. ، بلعالناتاإل

: جيــب ومهــا ا القــرار واضــحان صــرحيانذاجمللــس يف هــ مطلــيب
ين تـوفر  ذكومة السودان، أن تسلم فـورا اإلرهـابيني الـ   ح على
ــ ــف املســا وم امللجــأ، هل ــعدأن توق ــدة وال ــذعم الل ا ممهدين تق
ا القـرار ألنـه،   ذهد ؤيوقالت إن الواليات املتحدة ت رهاب.لإل

إليـه،   دي يسـتن ذة األفريقيـة الـ  حـد شأنه شـأن قـرار منظمـة الو   
رى أنــه تــهــي و مهــا.ريرب ن مطلــبني منطقــيني وهلمــا مــا ميتضــ

ين ذمــل هلــمــة الســودان االمتثــال فــورا وبالكا حكوباســتطاعة 
ألمـني العـام   لأن يتسـىن  يأمـل  بلـدها   أشارت إىل أناملطلبني. و

 دبــأن الســودان قــ ديومــا يفيــ ٦٠ م تقريــرا يف غضــوندأن يقــ
  .)١٧(فيهممت املشتبه سلّ

 ١٠٤٤وقال ممثل مصـر إن اختـاذ جملـس األمـن للقـرار        
ــ اع المجــاإلب) ١٩٩٦( ــبس  وأن ينقــل رســالة واضــحة ال  دب ل

ويل، ممـثال يف جملـس   دأن اجملتمـع الـ   هـي:  فيها حلكومة السودان
آلية منظمـة  كافة قرارات  يذتنف دييزمة لتأحااألمن، يقف وقفة 

 دوقـــتها. تســـويوإدارهتـــا و املنازعـــاتملنـــع فريقيـــة األالوحـــدة 
صـارخ   كاحملاولـة مـن انتـها    كتـه تلـ  لشجب قـرار اجمللـس مـا مث   

ــة وهت إلســيادة  ــا وســالمتها اإلقليمي ــدثيوبي ن يف للســلم واألمــ  دي
ذلك بيـــان منظمـــة بـــ دالقـــرار أكـــقـــال إن املنطقـــة بأســـرها. و
ــة   ــار هــ  الوحــدة األفريقي ــن أن آث ــة تتجــاوز  ذم ــا، إه اجلرمي ثيوبي

__________ 

  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن 
جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

 

549 09-25531 
 

االعتـداء، وتتجـاوز مصـر، فهـي     ولة اليت وقعت فيها حماولـة  دال
وبالتــايل مــن الواضــح أن اجمللــس  مــؤامرة ضــد أفريقيــا برمتــها.  

وأشـار إىل أنــه   فريقيــا.أموضـوعا ميــس السـلم واألمـن يف     يعـاجل 
ثيوبية علـى املسـتوى الثنـائي    أن فشلت مساعي احلكومة اإلبعد 

منظمــة الوحــدة األفريقيــة ليــة آىل إثيوبيــا إجلــأت  ،مــع الســودان
ومل تكتــف املنظمــة مــرتني،  ،وإدارهتــا وتســويتهاعــات االرتملنــع 
ــة بإصــ األ ــل هــ دفريقي ــرار الواضــح والصــر ذار مث ــا يحا الق ، وإمن
ل جــىل الســودان حلثــه علــى التعــاون مــن أ إبعثــة ا أيضــت دأوفــ
ىل جملــس إجلــأت  حــني ،ثيوبيــا. وأشــار إىل أن إالقــرار يــذتنف

ــا األمــن  ــم    حقهــات دماســتخإمن ــاق األم املكفــول مبقتضــى ميث
. وإضـــافة إىل يف املـــادة اخلامســـة والـــثالثنيوخباصـــة  ،ةداملتحـــ

أن املادة الرابعة واخلمسون أن جملس األمن جيـب  ذلك، توضح 
حيــاط دومــا وبشــكل كامــل باملعلومــات املتعلقــة مبــا جيــري مــن  

. قليميـة إوليني بواسطة منظمات دأعمال حلفظ السلم واألمن ال
ــال إن  ــس، يف  وق ذاهتــا، للموضــوع ميكــن أن   حــدمعاجلــة اجملل

ؤدي تـ كان ميكن أن حقيقية هة أزمة جويل موادب اجملتمع الجتنِّ
ــدإىل هت ــن اإلقليمـــ  ديـ ــتقرار واألمـ ــدوإىل هت نيياالسـ ــلم  ديـ السـ

مــة حكوأن تتعامــل وقــال إن بلــده يرجــو    وليني.دواألمــن الــ 
ــع  ــرار الســودان م ــة باجل   الق ــة األفريقي ــرارات املنظم ــع ق ــوم ة دي

خـــذا يف االعتبـــار أن دون أي تســـويف أو مماطلـــة، آزمـــة، الال
  .)١٨(الدول ميعقرارات جملس األمن ملزمة جل

فض بقـــوة يـــروقـــال ممثـــل االحتـــاد الروســـي إن بلـــده   
، ويعلـن  أشـكاله ومظـاهره   ميـع ويل الشـيطاين، جب داإلرهاب ال

يف الكفـاح  . وقـال إنـه   س مصـر ئيإدانته القوية حملاولة اغتيال ر
الســلم واألمــن  داخلطــري للغايــة ضــ ديــدجلا ديــدا التهذهــ دضــ
اد للعمـل  دتعسـ علـى أهبـة اال  االحتـاد الروسـي   وليني، يقـف  دال

ــا   ــى حنــو بن ــعانــب جإىل  ءعل ــ مجي ــة دل واملنظمــات الودال ولي
ــن أ و ــة م ــاإلقليمي ــة   حــلل ج ــة   -املشــكلة العاملي مشــكلة هتيئ

__________ 

  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  

ــن      ــاب مـ ــأفة اإلرهـ ــال شـ ــة الستئصـ ــروف الالزمـ ــالظـ ع مجيـ
 ليـــةبـــأن مشـــاركة اآلوأشـــار إىل اقتنـــاع بلـــده  .العـــامل ءأحنـــا

ر دة األفريقية، بأكرب قحده احلالة منظمة الوذاإلقليمية، ويف ه
 حـــبري كــان بلــده  ولــئن  ، كــن هــو أفضــل ســبيل للعمـــل    مم

وأيضـا   ة واملنظمـات اإلقليميـة  دبني األمـم املتحـ   ءبالتعاون البنا
فهـو يف نفـس    ،دعم جملس األمن هلذه املنظمات عند االقتضاء

الوقــت يعتقــد بأنــه لــيس هنــاك مــا يــربر أن حيــل اجمللــس حمــل    
 بلـده  وأعرب عن ارتيـاح وفـد   املنظمات يف هذه املسألة. تلك

ــ القــرار ميدتقــألن املشــاركني يف  ، تالية تعــددوا عــذأخــ دق
س جمللـ قـرار ا ن أل، والـروح، بعـني االعتبـار    كبتلـ وفـده  مها دق

ــام هـــ  ــي  ذاهلـ ــل شـ ــل كـ ــبا، أوال وقبـ ــيتلقى ردا مناسـ يف ء ا سـ
ــافية لت     ــة إضـ ــودان دفعـ ــيعطي السـ ــه سـ ــوم، وأنـ ــاخلرطـ  دعيصـ

 بلـده  . وقال إن وفدهودها للكشف عن املشتبه فيهم الثالثةج
ــاح  حـــظالي ــريات ابارتيـ ــن داملقلتفسـ ــة مـ ــعي جمـ انـــب واضـ

عـزل   دفيسـته  أن اعتمـاد مشـروع القـرار ال   وهـي  املشروع 
ــاذ تــ    ــا أو اخت ــدابري ضــدالســودان دولي ــس ده، وأن مناش ة اجملل

مـــة الســـودان علـــى أن  حكو عويل بـــأن يشـــجدللمجتمـــع الـــ
ــة الو     ــات منظمـ ــة لطلبـ ــة وفعالـ ــورة تامـ ــتجيب بصـ ــدتسـ ة حـ

ــي   ــل شــ ــل كــ ــرض، أوال وقبــ ــة تفتــ ــوات ءاألفريقيــ ، أن القنــ
 يـرى وفـد  م لتيسري إجيـاد احلـل. و  دستخبلوماسية الثنائية سُتدال

  .)١٩(ح أن ينجحجاملرالذي من ا هو الطريق ذهأن  بلده
  

(اجللسـة   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ٢٦املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٦( ١٠٥٤): القرار ٣٦٦٠

ــارس  ١١يف    ــس   و، ١٩٩٦آذار/مـ ــرار جملـ ــال بقـ عمـ
مـني العـام إىل اجمللـس تقريـرا     )، قدم األ١٩٩٦( ١٠٤٤األمن 

األمـني العـام   وقـال  . )٢٠()١٩٩٦( ١٠٤٤بشأن تنفيذ القـرار  
فيمــا يتعلــق باألشــخاص الثالثــة املشــتبه فــيهم،   أنــه يف تقريــره 

__________ 

  .١٩إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٩(  
  )٢٠(  S/1996/179.  
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ــودان حكوتقـــم  مل ــة السـ ــه مـ ــحـــىت تارخيـ ــال لطلبـ  اتباالمتثـ
ــا ــا بعــ  . وتوصــلت سجملل ــة إثيوبي ــات مستفيضــة   دحكوم حتري

الثـة  ثمع  تريجا من مقابالت أعتهمجوعلى أساس معلومات 
اســتنتاج أن إىل ، مــن اجملــرمني الضــالعني يف حماولــة االغتيــال    
مــة حكوعي دوتــ. الســودان يقــوم بتــوفري املــالذ للمشــتبه فــيهم

ــودان أن  ــة    حكوالسـ ــات كافيـ ــا مبعلومـ ــا مل تزودهـ ــة إثيوبيـ مـ
 كإليهـا يف البحـث عـن املشـتبه فـيهم. وفـوق ذلـ        دتسـتن  لكي
تـأخري دام   دمـات املبتسـرة مل تصـل إال بعـ    ه املعلوذه حىتفإن 
اخلــاص أنــه  هت الســلطات الســودانية ملبعوثــديومــا. وأكــ   ٣٢

هودهــا الراميــة إىل جه املعوقــات فهــي تواصــل ذبــالرغم مــن هــ
 جــودوإىل األمــني العــام وأشــار  أمــاكن املشــتبه فــيهم.  ديــدحت

يتعلق بالطلب الثاين جمللس األمـن والـوارد    مماثلة فيماخالفات 
ــرة  ــرار    ٤يف الفقـ ــن القـ ــع). فج ١٩٩٦(   ١٠٤٤(ب) مـ  ميـ

اخلـــاص، وهـــي إثيوبيـــا  هان اجملـــاورة الـــيت زارهـــا مبعوثـــدالبلـــ
ــا وأوغنــ م دا ومصــر، مقتنعــة كلــها بــأن الســودان يقــ  دوإريتري

تها طدعمــا نشــطا لعناصــر إرهابيــة تنطلــق مــن أراضــيه يف أنشــ 
ــة اســتقرار هــ   ــة إىل زعزع ــذالرامي ــه أ دان. وهــي تؤكــ ده البل ن

ه األنشــطة ذها أدلــة قاطعــة علــى قيــام الســودان هبــ  يلــد جــدتو
كشف عنها ألسباب تتعلق بـاألمن  لا داإلرهابية ولكنها ال تري

إن السودان يقوم بإدارة معسكرات لتـدريب   وقالتوالسرية. 
ــابيني. و ــرت اإلرهـ ــونس ملبعوثـــ  حكوذكـ اخلـــاص أن  همـــة تـ

ايل ســـنتني، بعـــض حـــىت حـــو، طعم بنشـــادالســـودان ظـــل يـــ
ات التخريـب،  دعـ ودهم مبزكـان يـ  حيـث  نشقني التونسـيني،  امل

ف السـودان  قـ ومو .ويف بعض احلاالت جبوازات سفر سودانية
هـو أن السـودان هـو     القـرار  (ب) مـن  ٤ بشأن الفقرة الفرعية

ــ ــة اســتقراره وحتظــى     ذال ــي إىل زعزع ي يتعــرض ألنشــطة ترم
ــ يعبالتشــج ــن دوال ــل قعم م ــهجب ــد ريان ذكــر املســؤولون  . فق
قريـب   دعهـ  ذرى العثـور منـ  جـ أنـه   اخلاص هنيون ملبعوثالسودا
افع مضـادة للطـائرات   دات ثقيلة، تشمل دبابـات ومـ  دعلى مع

ــه يتعــ    ــوب وأوضــحوا أن ــاه ذر دخــول هــ ذيف اجلن ات إىل دملع

ة طإىل أنشــ ذلكا. وأشــاروا كــداجلنــوب إال عــن طريــق أوغنــ 
ــيم    ذاملتمــردين الســودانيني الــ  ــزعم أهنــم ينطلقــون مــن إقل ين ي

ــا بــ إريتر ــل   دي ــن قب ــا حكوعم نشــط ومكشــوف م ــة إريتري . م
اخلــاص مــن هجمــات  هاشــتكت الســلطات الســودانية ملبعوثــو

ت عــاد. وود مــع الســودان دشــنتها قــوات إثيوبيــة علــى احلــ    
إقلــيم ســوداين يف  حتاللقامــت بــا مصــر مــة الســودان أنحكو
وأشار األمـني العـام إىل أنـه نظـرا      .يب بصورة غري شرعيةحال

لطلـب   دالسودان مل ميتثـل بعـ  الواضح أن  فمنملا ورد وصفه، 
 تسليم املشتبه فيهم الثالثـة إىل إثيوبيـا، وأن مجيـع    جملس األمن

السـودان   اموهتاخلاص، ا هين زارهم مبعوثذريان السودان، الج
  .ة اإلرهاب داخل أقاليمهمطعم أنشدب

ــة    ــان/أبريل  ٢٦، املعقـــودة يف ٣٦٦٠ويف اجللسـ نيسـ
ــذ  ١٩٩٦ ــاهم الـ ــا للتفـ ــه يف  ي وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجمللس  مشاورات
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        

بنـاء   ،(شيلي)، مبوافقة اجمللس، ممثلي إثيوبيا وأوغندا والسودان
دون أن يكــون هلــم بــ، املشــاركة يف املناقشــةعلــى طلبــهم، إىل 

  التصويت. يف قاحل
مقـدم  الـرئيس انتبـاه اجمللـس إىل مشـروع قـرار      ووّجه   

، )٢١(بيسـاو ومصـر وهنـدوراس    -بوتسوانا وشيلي وغينيا من 
  ليزي ملشروع القرار.كوأيضا إىل تصويب تقين يف النص اإلن

إىل الوثـائق  أيضـا  س جمللـ ا ءأعضـا الرئيس انتبـاه  ووجه   
،  ١٩٩٦س ر/مــاذارآ  ١٥و   ١٤التاليــة: رســالتان مؤرختــان   

 )٢٢(لسـودان اهتان إىل األمني العام مـن ممثـل   جعلى التوايل، مو
ــل  ــا حيي ــيت اختــذهتا الســلطات    هبم ــرا بشــأن اإلجــراءات ال تقري

)، ١٩٩٦( ١٠٤٤الســـودانية اســـتجابة لقـــرار جملـــس األمـــن 
ولقرارات منظمـة الوحـدة األفريقيـة، وتعقيـب السـودان علـى       

__________ 

  )٢١(  S/1996/293.  
  )٢٢(  S/1996/197  وS/1996/201.  
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ورســالة  ؛١٩٩٦س آذار/مــار ١١تقريـر األمــني العــام املـؤرخ   
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ١٩٩٦رس /مـــاذارآ  ٢٨مؤرخـــة 

أبريـل  /نيسـان  ٤رسالة مؤرخـة  و ؛)٢٣(األمن من ممثل السودان
، )٢٤(موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل السـودان  ١٩٩٦
ــل  ــا حيي ــات ســرية      هب ــا إجــراء حماكم ــرار إثيوبي ــق بق ــا يتعل بيان

ــوبيني املشــت   ــة وبعــض اإلثي به يف ضــلوعهم يف للمصــريني الثالث
حماولــة اغتيــال الــرئيس املصــري، ويطالــب أن تضــغط األســرة  

رســـالة و ؛الدوليـــة علـــى إثيوبيـــا لتحقيـــق عالنيـــة احملاكمـــات 
موجهــة إىل رئــيس جملـــس    ١٩٩٦أبريــل  /نيســان   ٨ مؤرخــة 

، حتتج فيها حكومة السودان علـى  )٢٥(األمن من ممثل السودان
لــيت شــنتها قــوات أعمــال العــدوان الصــارخ والواســع النطــاق ا

ــودانية    ــي الســـ ــى األراضـــ ــا علـــ ــة و ؛إثيوبيـــ ــالة مؤرخـــ  رســـ
جملـس األمـن مـن     ئيسهة إىل رجمو  ١٩٩٦أبريل /نيسان  ٢٢

ورســـالة  ؛)٢٦(ةدى األمـــم املتحـــدائم للســـودان لـــداملمثـــل الـــ
هة إىل األمني العـام مـن   جمو ١٩٩٦أبريل /نيسان  ١١مؤرخة 
  .)٢٧(لسودانممثل ا

__________ 

  )٢٣(  S/1996/226      رسالة مفادها أن رئـيس مجهوريـة السـودان يعتـزم
إلقاء خطاب أمام اجتماع رؤساء الدول واحلكومات األعضاء 
يف اجلهاز املركزي آللية منظمة الوحدة األفريقية ملنع الرتاعـات  

ــا و ــومي   وإدارهتـ ــده خـــالل يـ ــرر عقـ ــويتها، املقـ  ١٦و  ١٥تسـ
  .١٩٩٦نيسان/أبريل 

  )٢٤(  S/1996/246.  
ــاة      )٢٥(   ــاه اجمللــس إىل تقريــر نشــر يف صــحيفة احلي رســالة توّجــه انتب

ــع مصــطفى       ــار، أفغانســتان، م ــة يف كون ــة يتضــمن مقابل العربي
محــزة، أحـــد املشــتبه فـــيهم الثالثــة الـــذين طلــب اجمللـــس مـــن     

إثيوبيـــا ويهيـــب بـــاجمللس إنشـــاء جلنـــة  الســـودان تســـليمهم إىل
لتقصــــي احلقــــائق للتحقيـــــق يف هــــذه املعلومــــات اجلديـــــدة     

)S/1996/255(.  
  )٢٦(  S/1996/311.  
ــاء      )٢٧(   ــوم األربعـ ــوم يـ ــع يف اخلرطـ ــاق ســـالم ُوقِّـ ــالة حتيـــل اتفـ رسـ

ــردين    ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٠ ــة وفصــيلني متم ــني احلكوم ، ب
)S/1996/271.(  

رسـالة   ء اجمللـس كـذلك إىل  الرئيس انتباه أعضاووّجه   
إىل رئــيس جملـــس  موجهــة    ١٩٩٦أبريــل  /نيســان    ٨مؤرخــة  

أبريـل  /نيسـان   ١١رسـالة مؤرخـة   و ؛)٢٨(ثيوبياإاألمن من ممثل 
، )٢٩(ثيوبيـا إإىل رئـيس جملـس األمـن مـن ممثـل      موجهة   ١٩٩٦
ــا إىل    هبــا حييــل  ــة إثيوبي نســخة مــن مــذكرة مــن وزارة خارجي

لــى االهتامــات الصــادرة عــن    وزارة خارجيــة الســودان ردا ع 
القوات املسلحة اإلثيوبيـة شـنت   ومفادها أن حكومة السودان 

رســــالة مؤرخــــة  و ؛هجمــــات علــــى األراضــــي الســــودانية   
س األمـن مـن   جملـ هة إىل رئيس جمو  ١٩٩٦أبريل /نيسان  ١٥

 ١٩٩٢أبريــل /نيســان  ١٢رســالة مؤرخــة و ؛)٣٠(ادممثــل أوغنــ
ــة إىل رجمو ــيه ــل س جملــس األمــن مــن  ئ ــا  مجممث ــة أفريقي هوري

ــان يبلــغ اجمللــس مبــؤمتر القمــة   هبــا ، حييــل )٣١(الوســطى نــص بي
الثالثي الذي انعقد يف بانغوي ويناشد اجمللس أن يعطي فرصـة  
للبحث عن حـل سـلمي ملنـع توقيـع جـزاءات علـى السـودان،        

  .بالفشلاجلاري اختاذها قد يهدد املبادرات   مما
ــدما     و   ــن عن ــس األم ــل الســودان أن جمل اختــذ ذكــر ممث
ــذرائع الــيت ســاقها اجمللــس   ١٩٩٦( ١٠٤٤القــرار  ) كانــت ال

ــة   تتمثـــل يف اال ــودان مل ميتثـــل لطلبـــات منظمـ ــاء بـــأن السـ دعـ
وبغـض النظـر عـن صـحة      الوحدة األفريقية الواردة يف بياناهتـا. 

هــو ) ١٩٩٦( ١٠٤٤هــذه األقــوال، فــإن اهلــدف مــن القــرار  
مكافحــة  تأكيــد إرادة اجلماعــة الدوليــة يف عزمهــا علــىإعــادة 

ــابيني   ــة اإلره ــذهلا    ،اإلرهــاب ومالحق ــيت تب ــود ال ــز اجله وتعزي
وأشار إىل أن أحكـام الفصـل الثـامن     منظمة الوحدة األفريقية.

__________ 

صحفي أصدرته إثيوبيا بشأن تنفيـذ قـرار    رسالة حتيل نص بيان  )٢٨(  
  ).S/1996/254) (١٩٩٦( ١٠٤٤جملس األمن 

  )٢٩(  S/1996/264.  
رسالة حتيل بيانا أصـدرته حكومـة أوغنـدا بشـأن تقريـر األمـني         )٣٠(  

ــن      ــس األمـ ــرار جملـ ــال بقـ ــدم عمـ ــام املقـ ) ١٩٩٦( ١٠٤٤العـ
)S/1996/288.(  

  )٣١(  S/1996/294.  
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اإلطــار القــانوين للتعــاون بــني األمــم املتحــدة حتــدد مــن امليثــاق 
إال أن  واملنظمات اإلقليمية مبا فيهـا منظمـة الوحـدة األفريقيـة.    

اع القـائم اآلن قـد جلـأت مباشـرة إىل     الدول األطـراف يف الـرت  
 .ومعاقبتــه األمــم املتحــدة بغــرض اختــاذ تــدابري إلدانــة الســودان

وقد كان من الواجب أن ُتمنح آلية منظمـة الوحـدة األفريقيـة    
وذكـر أنـه    الفرصة اليت حتتاجها إلثبات مقدرهتا يف هذا اجملال.

 ييبقــ ر عـن نيتـه أن  بـالرغم مـن أن تقريـر األمـني العـام قـد عبّـ       
على اتصال وثيق مع مجيع األطراف املعنيـة ومـع األمـني العـام     
ملنظمة الوحـدة األفريقيـة بشـأن مجيـع جوانـب القـرار، جيتمـع        
اجمللـس مـرة أخــرى بغـرض اختـاذ بعــض التـدابري القسـرية ضــد       

)، ١٩٩٦( ١٠٤٤وتســـاءل عـــن جـــدوى القـــرار  الســـودان.
قيـــة إعطـــاء منظمـــة الوحـــدة األفريإىل الـــذي يهـــدف أساســـا 

آلية منـع املنازعـات قـد     الفرصة املناسبة للعمل، وما إذا كانت
وصــلت إىل طريــق مســدود وأصــبح لزامــا علــى اجمللــس تــويل   

إىل مشـروع  . وقـال، مشـريا   مسؤولياته مبوجب أحكام امليثـاق 
ضمن اإلجراءات املنصـوص  يندرج مشروع القرار ، إن القرار

ــاق.    ــا يف الفصــل الســابع مــن امليث ــرار وأشــار إ عليه ىل أن الق
ال ينطوي على أية إدانة للسـودان وكـل مـا     )١٩٩٦( ١٠٤٤

يف القـــرار هـــو مطالبـــة الســـودان باالمتثـــال لقـــرارات منظمـــة 
 ألحكام الفصل السـادس مـن امليثـاق.    الوحدة األفريقية، وفقا

وعالوة على ذلك، مل يأخذ قـرار جملـس األمـن صـيغة اإلنـذار      
كـن الغـرض األساسـي مـن     اليت تتلوها اجلزاءات ألن ذلك مل ي

إصــداره، وال ســيما باعتبــار أن اجمللــس مل ينــاقش لــب الــرتاع   
 اإلطـار.  اكتفى مبا قامت به منظمة الوحدة األفريقية يف هـذا و

ميتثـل للفقـرة    ن ادعاء األمني العام بأن السودان ملإأيضا وقال 
ــرار   ٤ ــن الق ــثري الدهشــة.   ) ١٩٩٦( ١٠٤٤م ــر ي ــأم الفقرة ف
السـودان باالنصـياع لقـرارات    تطالـب  رار (أ) من ذلـك القـ   ٤

آلية منع الرتاعات األفريقية وذلك بتسليم املشتبه فـيهم الثالثـة   
ــا.  ــورا إىل إثيوبي ــة      ف ــرار آلي ــد جتاهــل نــص ق ــد أن اجمللــس ق بي
كــانون األول/ديســمرب  ١٢األفريقيــة املــؤرخ منظمــة الوحــدة 

ــرتاع    ١٩٩٥ ــع أطــراف ال ــه مجي ــدعو في ــذي ت ــاون إىل ا، ال لتع
دمي البيانــات واملعلومــات الــيت ميكــن أن تســاعد الســودان  وتقــ

ــليمهم      ــهم وتسـ ــد أماكنـ ــهمني وحتديـ ــن املتـ ــى البحـــث عـ علـ
ويف الواقـع، وفيمـا يتعلـق بتسـليم املشـتبه       للسلطات اإلثيوبيـة. 

فيهم، أعلنت احلكومة استعدادها التـام للقـبض علـى املتـهمني     
تســــليمهم لومــــن مث  ،مــــىت توصــــلت إىل أمــــاكن وجــــودهم

ــة،  لل أبلغــت املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام   وســلطات اإلثيوبي
ــذا الصــدد     ــيت اختــذهتا يف ه ــع اخلطــوات ال ــت و، )٣٢(جبمي طالب

أيضا كال من مصر وإثيوبيا بالتعاون يف تبادل املعلومـات بغيـة   
وتساءل عمـا إذا كـان مـن العـدل أن      إجالء أمر املشتبه فيهم.

ــال للقــرا     ١٠٤٤ر توصــف كــل هــذه اجلهــود بأهنــا عــدم امتث
وشــدد علــى أن حتــرك بعــض الــدول بقصــد إقنــاع   ).١٩٩٦(

بإصــدار قــرار يفــرض مبوجبــه عقوبــات علــى الســودان  اجمللــس
سـتجب  يوفقا ألحكام الفصل السابع من امليثاق، حبجة أنه مل 

ــرة   ــذكورة يف الفقـ ــات املـ ــرار   ٤للمتطلبـ ــن القـ  ١٠٤٤(أ) مـ
 وقـال إنـه   من شـأنه أن يـؤدي إىل طريـق مسـدود.     ،)١٩٩٦(

ستغل املبـادئ واملقاصـد الـيت عهـد مبوجبـها      مما يؤسف له أن ُت
الرئيســية يف أمــر إىل اجمللــس باملســؤولية ميثــاق األمــم املتحــدة  

حفـــظ الســـالم واألمـــن الـــدوليني كذريعـــة ملعاقبـــة الـــدول       
وأكـد   والشعوب اليت ال حتظـى برضـاء بعـض أعضـاء اجمللـس.     

اإلجيابية الـيت   أن مشروع القرار يتجاهل جتاهال تاما التطورات
والـيت متثلـت   شهر الثالثة املاضـية  األحدثت يف السودان خالل 

إجراء انتخابات حرة الختيار رئـيس اجلمهوريـة ألول مـرة    يف 
اختــــاذ اجمللــــس أي إجــــراءات ضــــد  وقــــال إن. يف الســــودان

ــاق   ســيقف حجــر  الســودان مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث
يفرضـها اجمللـس ضـد     أيـة إجـراءات  و .جنازاتـه هـذه  إ عثرة أمام

السودان سيكون هلا بالغ األثر على استقرار السودان ووحـدة  
أراضيه وبالتايل على استقرار املنطقة بأسـرها. واختـتم بـالقول    

اختاذ قرار لفرض عقوبـات علـى السـودان    إىل إن عودة اجمللس 
__________ 

  )٣٢(  S/1996/197.  
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رغــم مجيــع الوقــائع يــثري عــددا مــن التســاؤالت حــول أولويــة   
وأكــد أن  ئ ميثــاق األمــم املتحــدة.عمــل اجمللــس، وفــق مبــاد 

السودان يبقـى ملتزمـا بتنفيـذ كافـة القـرارات الـيت تصـدر عـن         
ــة      ــة، مبــا فيهــا منظمــة الوحــدة األفريقي ــع املنظمــات الدولي مجي
وقـــرارات هـــذا اجمللـــس، مهمـــا كانـــت جمافيـــة لـــروح العـــدل 

 .)٣٣(واإلنصاف

مبـا أن املسـألة املعروضـة علـى     أنـه  وذكر ممثـل أوغنـدا    
بسياسـة دعـم اإلرهـاب اخلطـرية      ،إىل حد كـبري  ،س تتعلقاجملل
فإنــه يف املنطقــة دون اإلقليميــة،  حكومــة الســودانتتبعهــا  الــيت

لنظــام الــيت يبــذهلا ااجمللــس بــاجلهود الدؤوبــة واملصــممة ســيبلغ 
بــالرغم مــن  ف الســوداين مــن أجــل زعزعــة اســتقرار أوغنــدا.     

واصــل  للحفــاظ علــى سياســة حســن اجلــوار، ةاجلهــود املبذولــ
ــاعدة     ــدمي املسـ ــطته يف تقـ ــطالع بأنشـ ــوداين االضـ ــام السـ النظـ
والدعم والتسهيالت حلـركيت متـرد تتخـذان مـن أرضـه قاعـدة       

نشـر  هو الوحيد  هلما بل إنه قدم هلما امللجأ واملالذ، وهدفهما
ــدا.   ــدنيني يف أوغنـ وتنطلـــق  البـــؤس واخلـــراب يف صـــفوف املـ

 ألراضي السـودانية احلركتان املتمردتان من قواعدمها يف عمق ا
 بلـده  وأكـد أنـه بـالرغم مـن قيـام شـعب       لإلغارة على أوغندا.

بـــدورمها املناســـب يف الـــدفاع عـــن البلـــد ضـــد وقــوات أمنـــه  
ــدوان األجــنيب،  ــإهنم  الع ــدويل    ف ــع ال ــم اجملتم يف حاجــة إىل دع

وأكــد أن أوغنــدا تــدين   أيضــا، وجملــس األمــن بوجــه خــاص. 
ن الـــيت قامـــت هبـــا بـــأقوى العبـــارات املمكنـــة أعمـــال العـــدوا
بريل ودعــا جملــس أحكومــة الســودان ضــد أوغنــدا يف نيســان/ 

األمن واجملتمع الدويل بوجه عام إىل إدانة هـذه األعمـال أيضـا    
مــن قــال إن و واختــاذ أقــوى التــدابري املمكنــة لوقفهــا بالكامــل.

بصـون السـلم    فيما يتعلـق  واجب اجمللس أن ينهض مبسؤولياته
ــك بإر  ــدوليني وذل ــن ال ــة إىل    ســالواألم إشــارة واضــحة وقوي
ال ميكـن يف عـامل اليـوم    مفادهـا أنـه   النظام احلاكم يف اخلرطـوم  

__________ 

  )٣٣(  S/PV.3660 ،١١إىل  ٣صفحات ال.  

نظـر   هبلـد  وذكـر أن وفـد   مكافأة أعمال اإلرهاب والعـدوان. 
خيبــة أملــه ألنــه ال يرســل      عــن  عــرب يمشــروع القــرار و يف 

وبنـاء علـى ذلـك، أكـد جمـددا علـى        اإلشـارة القويـة املرجـوة.   
مــن أي تــدابري ضــرورية، مبــا يف ذلــك ضــرورة اختــاذ جملــس األ

 فرض حظر على توريد األسلحة للسـودان جلعلـه يتوقـف عـن    
تقتصر على زعزعة استقرار أوغنـدا فحسـب    القيام بأنشطة ال

 .)٣٤(بل تغرق املنطقة دون اإلقليمية يف حالة من الفوضى

وذكر ممثل االحتاد الروسي أنه يؤكد مبنتهى الوضـوح   
شــر اإلرهــاب الــدويل بكــل مظــاهره  رفضــه القــوي والقــاطع ل

وأن بلده مستعد علـى املسـتوى العملـي وامللمـوس أن يتعـاون      
. بصورة بناءة مع مجيـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة والـدول     

وأعــرب عــن إدانــة بلــده بقــوة حماولــة اغتيــال رئــيس مجهوريــة  
ث بقوة على إجراء حتقيق موضـوعي كامـل   حيمصر العربية، و
. لتقرير احلقـائق وتقـدمي مرتكبيهـا إىل احملاكمـة    يف هذه اجلرمية 

وأكد أن هذا املوقـف قـد كـان وسـيظل األسـاس الـذي يقـوم        
ــة جمللــس      ــة وفعال ــده يف البحــث عــن وســيلة عادل ــه هنــج بل علي
ــا يف ذلــك مراعــاة الســياق      ــى أساســها، مب األمــن يتصــرف عل

بالتعاون الوثيـق   بنجاح إالاملهمة ال ميكن أن تنفذ . واإلقليمي
 مجيع األطـراف املعنيـة، مبـا فيهـا منظمـة الوحـدة األفريقيـة        بني

. ليميــة وعلــى املســتوى الثنــائي أيضــاوغريهــا مــن اآلليــات اإلق
ــد أن  ــذا وأك ــو النــهج ه ــيح فرصــة     ه ــأنه أن يت ــذي مــن ش ال

حقيقية للعثور علـى املشـتبه فـيهم وتفكيـك هـذه الشـبكة مـن        
يف هـــذه االرتبـــاك فيمـــا يتعلـــق بالســـودان وتعزيـــز االســـتقرار 

أحـداث األشـهر األخـرية    فـإن  ومع ذلـك،   املنطقة من أفريقيا.
ــو      ــى النحـ ــار علـ ــني االعتبـ ــذ بعـ ــده مل تؤخـ ــت أن آراء بلـ بينـ

املــرء ال ميكــن أن يتجنــب الشــعور بــأن     . وقــال إن الواجــب
يســتخدم لإلســـراع بعمليــة البحــث عـــن     المشــروع القــرار   

واملؤسـف   لعزل السودان دوليا.يستخدم  املشتبه فيهم بقدر ما
__________ 

  .١٦إىل  ١٣صفحات الاملرجع نفسه،   )٣٤(  
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أن منظمة هامة كمنظمة االحتاد األفريقي، مبـا هلـا مـن سـلطة،     
مل تتمكن من مقاومة هذا االجتـاه فابتعـدت أساسـا عـن تنفيـذ      

وأكد أنه مل تقدم إىل جملـس   قراراهتا اليت اختذهتا بشأن املسألة.
إىل األمـــني العـــام أدلـــة مقنعـــة حقـــا علـــى اشـــتراك   األمـــن أو

مكـان وجـود املشـتبه فـيهم.     وعن ال اخلرطوم يف حماولة االغتي
ضطر املشاركون يف تقدمي مشروع القـرار إىل االعتـراف   اقد و

هبــذا عنــدما أشــاروا إىل أنــه ينبغــي أن ُيطلــب إىل األمــني العــام 
لقد أصبحت احلالـة أكثـر   و لألمم املتحدة أن يتحرى احلقائق.

ــدا نظــرا للتقــارير األخــرية ومفادهــا أن املشــتبه فــيهم، أو     تعقي
ويـتعني طبعـا إمعـان     لى األقـل أحـدهم، ليسـوا يف السـودان.    ع

ــدقيق يف املعلومــات  ــرار،   . الت ــائال إن مشــروع الق واســتدرك ق
ــا  ــع م تجاهــل يمــن أحكــام ســليمة وصــحيحة،   يتضــمنه  جبمي

وعالوة علـى ذلـك،    أساسا يف جوانب منه النقاط اليت أبداها.
صلة فإن مشروع القرار أوجد مشكلة بالغة اخلطورة ال متت ب

ســتعمال الشــري إىل النــهج العــام تإىل احلالــة يف الســودان، بــل 
وأشار إىل أن أعضاء جملـس األمـن    أداة مثل اجلزاءات الدولية.

وأعضــاء آخــرين يف األمــم املتحــدة أدركــوا يف عــدة مناســبات 
ــا أساســا عنــدما   العشــوائي أن التطبيــق  للجــزاءات يكــون معيب

كـــم فرضـــها توجـــد معـــايري وظـــروف حمـــددة بوضـــوح حت  ال
ورفعها. وهذه املشكلة ينظر فيها بصفة حمـددة الفريـق العامـل    

ويل لسـالم، حيـث يُـ   االتابع للجمعية العامة املعين مبلحـق خطـة   
اهتمـــام خـــاص للمشـــكلة. وأشـــار إىل أن مـــا جيـــري مطالبـــة 

تســليم املتمثــل يف عــدا املطلــب املفهــوم    اخلرطــوم بــه، فيمــا  
ــة،    ــيهم الثالث ــو املشــتبه ف ــب جته ــة   مطال ــل إقام ــن قبي ــة م ريدي

ــم املتحــدة        ــاق األم ــال مليث ــا واالمتث ــع جرياهن ــة م ــات ودي عالق
وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن  ومليثــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة.

املعايري املوضوعية للتثبت من تنفيذ هذه املطالب الغامضـة غـري   
وذلـك يعـين أنـه، إذا أريـد، فـإن السـودان ميكـن أن         موجودة.

ــزاءا  ــعا للجـ ــل خاضـ ــمى. يظـ ــري مسـ ــل غـ ــذ  ت إىل أجـ وحينئـ
ــا   ــيتكرر مـ ــاهد سـ ــرض   يشـ ــرى، أي فـ ــاالت أخـ ــال يف حـ فعـ

دون إطار زمين، ومعاناة قطاعات عريضـة  بجزاءات اقتصادية 
ــعي       ــها، والسـ ــذر جتنبـ ــانية يتعـ ــة إنسـ ــكان، أي أزمـ ــن السـ مـ

ــى        إىل ــك، عل ــا يف ذل ــة، مب ــك األزم ــبل للتصــدي لتل ــاد س إجي
)، وتسـتمر  ١٩٩٥( ٩٨٦ األرجح، اختاذ قرار من قبيل القرار

احلالة حينئذ يف الدوران يف احللقـة املفرغـة الـيت أصـبحت اآلن     
حقيقـة أن مـن املعلـوم مسـبقا أن هـذا      وقال إن  معروفة جيدا.

 ٨ميكن تلبيته، واملنطق الوارد يف الفقـرة   النوع من املطالب ال
مسبقا إىل حـد مـا حتميـة تصـعيد     يقرران  ،من مشروع القرار
ــذي مــن شــأنه أن يفضــي    اجلــزاءات ضــد ال  ــر ال ســودان، األم

ــق مســدود، دون     مبجلــس األمــن يف القريــب العاجــل إىل طري
ــدخل اجمللــس يف    . وســيلة إىل اخلــروج  ــد ت ــده يؤي وأكــد أن بل

اوالت احملـ كفاح حقيقـي ضـد اإلرهـاب الـدويل، ولكنـه ضـد       
بغيـة   ترمي إىل استغالل هـذا بغيـة معاقبـة أنظمـة معينـة أو     اليت 

سية أخرى لدولة عضو أو ألكثـر مـن دولـة    حتقيق أهداف سيا
ــدمرا لشــعب       . عضــو ــيس م ــه ل ــول ألن ــهج غــري مقب ــذا الن وه

السودان ولشعوب بلدان املنطقة فحسـب، بـل يشـكل سـابقة     
خطرية جدا ميكن أن تلحق ضررا حقيقيا بسلطة جملس األمـن  

بــأن اجمللــس ال يســتطيع اســتخالص ُتوجــد انطباعــا وميكــن أن 
وعليـه، أبلـغ اجمللـس     يخ احلـديث جـدا.  النتائج من دروس التار

فقد وجـد   أن الوفد الروسي ال يسعه أن يؤيد مشروع القرار.
ــد ــده وف ــاده ال لشــيء   أال أن مــن املمكــن  بل حيــول دون اعتم
ــه واملتعلقــــة بالضــــغط    إال ــزاءات الــــواردة فيــ ألن تنفيــــذ اجلــ

الدبلوماسي على السودان سيعتمد على أعضاء األمـم املتحـدة   
مع بــأن مــا قالــه قــد ُســبلــده  رب عــن ثقــة وفــدوأعــ .أنفســهم

قالـه عـن النظـر يف هـذه      هم جبميع تفاصيله، مبا يف ذلـك مـا  وفُ
 .)٣٥(شهرين  يف جملس األمن يف غضون املسألة

وأكـــد ممثـــل إندونيســـيا جمـــددا موقـــف بلـــده الثابـــت   
وإدانتـــه مجيـــع أعمـــال العنـــف واملعـــارض لإلرهـــاب الـــدويل 

__________ 

  .١٧و  ١٦ نصفحتاالملرجع نفسه، ا  )٣٥(  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن 
جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

 

555 09-25531 
 

ــة االغ  ــه حماول ــال. بوضــوح ال لــبس في ــده أن وذكــر تي وفــد بل
يدرك مع ذلك أن السودان قد اختذ حقا بعض اخلطوات وأنـه  
ال يزال يواصل جهـوده للوفـاء بالتزاماتـه مبوجـب قـرار جملـس       

)، إال أنه مل يـف بعـد جبميـع بالتزاماتـه     ١٩٩٦( ١٠٤٤األمن 
ــيت   ــود الـ ــال اجلهـ ــوم حيـ ــة.  تقـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــا منظمـ  هبـ

أمــني عــام  ن قــد وجــه دعــوات إىلإن الســوداقــائال واســتدرك 
ــارة اخلرطــوم     ــة لزي ــة الوحــدة األفريقي طلــب مســاعدة  ومنظم

نتربول يف البحث عن املشـتبه فـيهم، وتـبني هـذه اخلطـوات      اإل
وأعـرب عـن اعتقـاده    . جيـايب للحكومـة يف السـودان   املوقف اإل

بأنه ضمانا لالمتثـال ملطالـب اجمللـس، قـد يكـون مـن األنسـب        
أسلوب تدرجيي عـن طريـق بيـان رئاسـي،     التعامل مع الوضع ب
، بدال من مشروع قرار يتضـمن  وفد بلدهوهو ما كان يفضله 

وأعرب عن اعتقاده بأن التعـاون الوثيـق بـني     عناصر جزاءات.
األمم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة، وإثيوبيـا والسـودان       

ويف  له أمهية قصوى إذا كان للمسالة أن ُتحل بطريقة سـلمية. 
جهـود  يف أن تكـون  ه بلـد  الصـدد، أعـرب عـن أمـل وفـد     هذا 

ــة     ــة املعني ــة، بوصــفها املنظمــة اإلقليمي منظمــة الوحــدة األفريقي
قــال إنــه و مباشــرة، إســهاما كــبريا صــوب حــل هــذه املســائل. 

سيكون مـن املناسـب أيضـا أن ينظـر اجمللـس يف رسـالة املمثـل        
اجمللـس  إذا قـدر   . أمـا )٣٦(الدائم للسودان املتصـلة هبـذه املسـألة   

يف هناية األمر، وبعـد استكشـاف كـل الطـرق واسـتنفاد مجيـع       
ــة الســودان ال تــزال     ــود، أن حكوم ــة  اجله ــري ممتثل بالكامــل غ

ــذ فقــط ينبغــي جمللــس األمــن أن ينظــر يف اختــاذ      ــه، عندئ ملطالب
. )١٩٩٦( ١٠٤٤إجـــراءات إضـــافية لضـــمان تنفيـــذ القـــرار  

اه ومقاصـد  أن مشروع القرار يـدعم اجتـ  وفد بلده وبينما يرى 
البيــانني اللــذين اعتمــدهتما آليــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة ملنــع 

عن قلقه ألن هذا الـنص  فإنه يعرب الرتاعات وإدارهتا وحلها، 
وأكـد أن فـرض    ال يـزال يتضـمن إجـراءات تشـكل جـزاءات.     

ــات       ــى بعــض احلكوم ــرض الضــغط عل ــيلة لف اجلــزاءات كوس
__________ 

  )٣٦(  S/1996/311.  

غــي النظــر يف وال ينب مســألة تكتســي أقصــى قــدر مــن األمهيــة.
فرض اجلزاءات إال بعد استنفاد مجيع وسائل التسـوية السـلمية   
مبوجــب الفصــل الســادس مــن امليثــاق والنظــر بعمــق يف اآلثــار  
 الطويلة األجل والقصرية األجـل املترتبـة علـى هـذه اجلـزاءات.     

م بــه علــى مــن املســلّإذ القصــد مــن اجلــزاءات لــيس العقــاب، ف
النظـر عـن أهـدافها، تـؤثر     نطاق واسع أن اجلـزاءات، بصـرف   

ــر اإلنســاين      ــاء. وهلــذا يســتحق األث ــى الســكان األبري فعــال عل
ــا     ــى باهتمامنـ ــة وجيـــب أن حيظـ ــه جبديـ ــر فيـ ــاكس أن ننظـ املعـ

لـــبعض وفـــد بلـــده واختـــتم بـــاإلعراب عـــن فهـــم   األساســـي.
 (أ) ١فيما يتعلـق بـالفقرة   ف الواردة يف مشروع القرار:الفقرات 

ن مسـألة التسـليم مسـألة قانونيـة     أوفد بلده من املنطوق، يرى 
ميكن للسـودان أن   ويف هذه احلالة ال. وال ختص سوى دولتني

 م إىل إثيوبيا إال املشـتبه فـيهم الـذين يوجـدون يف أراضـيه.     يسلّ
مــن املنطــوق، فهــي ال حتكــم مســبقا   ٨وفيمــا يتعلــق بــالفقرة  
ولـن   سـيتخذ إجـراءات إضـافية أم ال.    على ما إذا كان اجمللس

بعـد تقييمـه    ختاذ إجراءات إضافية من جانب اجمللس إاليتقرر ا
للحالــة والظــروف الســائدة بعــد انقضــاء فتــرة إعــادة الدراســة  

يف ظـــل هـــذه أن وفـــد بلـــده، وأشـــار إىل  يومـــا. ٦٠البالغـــة 
الظـــروف ويف ضـــوء املالحظـــات الـــيت أعـــرب عنـــها ســـابقا، 

 .)٣٧(سيصوت مؤيدا مشروع القرار

ــل بوتســوانا الســودا    ــه أن يكــون  وناشــد ممث ن وجريان
ه بلـد  وذكـر أن وفـد   بينهم احترام متبـادل للسـالمة اإلقليميـة.   

) بســبب مقتــه الثابــت ١٩٩٦( ١٠٤٤صــوت مؤيــدا القــرار ي
لإلرهاب، فهو آفة اجملتمع العـاملي اليـوم، ويـتعني علـى الـدول      

ويبعـث   ن تـتخلص مـن هـذه اآلفـة.    أ ،كافة، مبا فيهـا السـودان  
حيحة الــيت تفيــد بــالتزام اجملتمــع مشــروع القــرار بالرســالة الصــ

ــايل      ــة وبالت ــأن يكــافح اإلرهــاب مكافحــة فعال ــدويل ب تأمــل ال
أن تتعــاون حكومــة الســودان أيضــا يف هــذا املســعى  بوتســوانا 

__________ 

  .١٩و  ١٨ن صفحتاال نفسه، املرجع  )٣٧(  
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وأن تتخذ خطوات ملموسة لضـمان االمتثـال ملطالـب اجملتمـع     
  .)٣٨(الدويل

ر بوضــوح ن مشــروع القــرار يــذكِّإممثــل أملانيــا وقــال   
األعضاء يف األمـم املتحـدة بالتزاماهتـا يف مكافحـة      مجيع الدول

وأكـد أن   اإلرهـاب وبإمكـان أملانيـا أن تقبـل مشـروع القـرار.      
هدف اجلزاءات ينبغي أال يكون إنزال العقـاب، ولكـن ينبغـي    

قرره اجمللس مـن تـدابري، وينبغـي     أن تعمل على حتقيق إنفاذ ما
يـث تتطلـب   من اخلطـورة حب  أال تستخدم إال إذا كانت املسألة

وقد مت الوفـاء هبـذا الشـرط هنـا، والغـرض       اختاذ تدابري قسرية.
 هو حماكمة املشتبه فيهم يف حماول اغتياهلم حياة رئـيس مصـر.  

جلهــود الــيت تســتهدف فــرض ايف الوقــت نفســه، هــو يقــدر، و
اجلزاءات بطريقـة ال تـؤثر علـى الشـعب، بـل تكـون مقصـورة        

اختـــاذ التـــدابري علـــى أولئـــك الـــذين هـــم يف وضـــع يتـــيح هلـــم 
مـا مـن أحـد يريـد أن يـرى ضـررا يلحـق بالسـكان         فاملطلوبة، 

املدنيني السودانيني. وأشار إىل أن ما يستهدفه مشروع القـرار  
يتمثل يف ضمان امتثـال حكومـة السـودان لقـرار جملـس األمـن       

). وجيــــب علــــى الســــودان أن يقــــوم بكــــل ١٩٩٦( ١٠٤٤
الـذين يـؤويهم   فيهم وسعه كي يضمن أن الثالثة املشتبه  يف ما

ــأ ميكـــن تقـــدميهم    الســـودان أو الـــذين اختـــذوا الســـودان ملجـ
ــا. فالســـودان ال ميكنـــه أن يتخلـــى عـــن   للمحاكمـــة يف إثيوبيـ

بالرحيـل إىل بلـدان أخـرى،    فيهم للمشتبه بأن يسمح  التزاماته
شأنه شأن بلـدان أخـرى، يتحمـل أيضـا املسـؤولية       ،والسودان

ده ممـــن يـــدعمهم عـــن األشـــخاص املوجـــودين خـــارج حـــدو 
أن تسـتغل فتـرة    وناشـد حكومـة السـودان    بطريقـة أو أخـرى.  

يوما وأن تتخذ اخلطوات الضرورية ليس فقط لتجنـب   ٦٠ ـال
تدابري أبعد مدى بـل إلتاحـة اجملـال للتـبكري برفـع التـدابري الـيت        

  .)٣٩(فرضها جملس األمن
__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة    )٣٨(  
  .٢٢و  ٢١الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٩(  

وذكر ممثل الصني أن احلكومـة الصـينية تعـارض بقـوة       
سـيما اهلجـوم ضـد     شكال اإلرهـاب كافـة، وال  وتدين بشدة أ

رئيس مصر. ورأى أن األنشطة اإلرهابية ال تدمر فقـط احليـاة   
أيضـا  هتـدد  بـل  واملمتلكات واالستقرار االجتمـاعي فحسـب،   

بلـده   ذكر وجهـة نظـر حكومـة   السلم واألمن الدوليني. ثانيا، 
أن هذا العمل اإلرهـايب، مثـل أي مسـألة دوليـة أخـرى،      وهي 

ــاق األمــم املتحــدة    ينبغــي  أن يعاجلــه اجمللــس وفقــا ملقاصــد ميث
مــن الضــروري التحــرك بنــاء علــى هــذه احلقــائق،  وومبادئهــا. 

ــانوين،     وا ــا تســتند إىل أســاس ق ــا  لتأكــد مــن أهن ــويل اهتمام وت
 هذه املسألة بصورة عادلة وموضـوعية وجـادة.   وتعاجل ،لألدلة

ورة اللجـوء بصـ  تعـارض حكومـة بلـده    ثالثا، من حيث املبـدأ،  
ــررة  ــابع مـــن   إىل متكـ ــزاءات مبوجـــب الفصـــل السـ فـــرض جـ

امليثــاق. فمهمــا كانــت املســألة معقــدة ومهمــا بلغــت صــعوبة   
حلها، ينبغي اإلصرار دوما على التوصـل إىل حـل سـلمي مـن     
خالل احلـوار والتشـاور والوسـاطة؛ فقـد أظهـرت احلقـائق أن       
ــام التوصــل إىل       ــان أم ــب األحي ــا يف أغل اجلــزاءات تقــف عائق

ية، واألسوأ من ذلك أهنا قد تفـاقم التـوتر، وتـرتل املعانـاة     تسو
وحتـدث تـأثريا معاكسـا خطـريا لـيس       ،ببلدان وشعوب املنطقة

فقط علـى البلـد املسـتهدف، بـل أيضـا علـى البلـدان اجملـاورة.         
ــن      ــدث عـ ــرار يتحـ ــروع القـ ــن أن مشـ ــالرغم مـ ــه بـ ــد أنـ وأكـ
ــية    ــزاءات الدبلوماسـ ــإن اجلـ ــط، فـ ــية فقـ ــزاءات الدبلوماسـ  اجلـ

زالت تعد شكال من أشكال اجلزاءات، وأنـه بااللتجـاء إىل    ما
ــاق،    مشــروع القــرار أيضــا إىل  يشــري الفصــل الســابع مــن امليث

تدابري أخرى يتعني على اجمللس اختاذها، مما ميهـد الطريـق أمـام    
وفـد بلـده أن فـرض جـزاءات     ويـرى  احتمال تعزيز اجلزاءات. 

ا الشــك سريســي علــى الســودان قبــل تــوفر أدلــة ال يرقــى إليهــ 
وفـد بلـده   وقـد أوضـح   سابقة سيئة لعمل اجمللس يف املسـتقبل.  

). وأكد مـن  ١٩٩٦( ١٠٤٤اجمللس القرار اختذ موقفه عندما 
اجلــزء مــن مشــروع ذلــك علــى وفــد بلــده  جديــد أيضــا حتفــظ

)، ١٩٩٦( ١٠٤٤القرار الذي يطالب السودان، وفقا للقـرار  
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وقـال  رهابيـة.  بالكف عن مساعدة ودعم وتيسـري األنشـطة اإل  
ســيمتنع عــن التصــويت علــى ، بنــاء علــى ذلــك، وفــد بلــدهإن 

مشروع القرار. وذكر أنه منذ حماولة االغتيـال الفاشـلة بـذلت    
األمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة وغريمهــا جهــودا يف 

قامـت  وحماولة دؤوبة حلل هذه املسألة يف أقرب وقـت ممكـن.   
ن التحقيقـات املضـنية سـعياً    إثيوبيا ومصر أيضـا بقـدر كـبري مـ    

ــيهم. وأضــاف أن   إىل التوصــل إىل  ــائق وتعقــب املشــتبه ف احلق
ــا وأعلنـــت     ــا نـــددت باإلرهـــاب علنـ ــودان أيضـ ــة السـ حكومـ
بوضـــوح اســـتعدادها ملواصـــلة تعاوهنـــا، مـــع منظمـــة الوحـــدة  
األفريقية وغريها مـن الـدول، حلسـم هـذه املسـألة علـى النحـو        

تلــك البلــدان للغــرض الســليم. وأجــرت أيضــا مشــاورات مــع 
ر الصـني ودعمهـا جلميـع تلـك اجلهـود،      ذاته. وأشـار إىل تقـدي  

أن تواصـل األطـراف املعنيـة بـذل جهودهـا      يف عـن أملـه   معربا 
يف هــذا املضــمار، مــن خــالل احلــوار والتشــاور، واالســتفادة     

  .)٤٠(التامة من دور منظمة الوحدة األفريقية
ييـدهم  وتكلم عـدة مـتكلمني آخـرين، فـأعربوا عـن تأ       

للقرار ودعوا السـودان إىل االمتثـال لقـرارات اجمللـس ومنظمـة      
دان بعــــض املــــتكلمني مجيــــع أعمــــال أالوحــــدة األفريقيــــة. و

ــاروا إىل أن    ــارك وأشـ ــرئيس مبـ ــال الـ ــة اغتيـ ــاب وحماولـ اإلرهـ
ترتـب عليهـا فيمـا يبـدو     تاجلزاءات املفروضة مبوجب القرار ال 

ملـدنيني يف السـودان.   آثار اقتصادية ميكن أن تـؤثر سـلباً علـى ا   
يظهـر   ٨ وأشـار بعـض املـتكلمني أيضـا إىل أن منطـوق الفقـرة      

ــد مــن اإلجــراءات،      تصــميم اجمللــس علــى النظــر يف اختــاذ مزي
وذلك يف حالة عدم االمتثال ملطالـب اجمللـس املنصـوص عليهـا     

  .)٤١(يوما ٦٠يف غضون فترة الـ  ١يف الفقرة 

__________ 

  .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٠(  
ــه، الصــــفحتان    )٤١(   ــا  ٢١و  ٢٠املرجــــع نفســ ــاو)؛  -(غينيــ بيســ

(مجهورية كوريا)؛ وبعد التصـويت: الصـفحتان    ٢١والصفحة 
  (بولندا). ٢٩و  ٢٨(هندرواس)، والصفحتان  ٢٦و  ٢٥

ــر    لتصــويت ح مشــروع القــرار لويف اجللســة ذاهتــا، طُ
شــيء، وامتنــاع دولــتني  صــوتا مقابــل ال ١٣واعتمــد بأغلبيــة 

، بوصــفه القــرار  عــن التصــويت  (االحتــاد الروســي والصــني)  
  نصه:يف ما يلي ، و)٤٢()١٩٩٦( ١٠٥٤

  إن جملس األمن،  
كــانون  ٣١املــؤرخ  )١٩٩٦( ١٠٤٤قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  

  ،١٩٩٦الثاين/يناير 
آذار/مــارس  ١١م املــؤرخ بتقريــر األمــني العــا إذ حيــيط علمــا  
) ١٩٩٦( ١٠٤٤مـــــن القـــــرار  ٧واملقـــــدم عمـــــال بـــــالفقرة  ١٩٩٦

  وباالستنتاجات الواردة فيه،
جزعــا شــديدا حملاولــة االغتيــال اإلرهابيــة الــيت      وقــد جــزع    

اســـــتهدفت رئـــــيس مجهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة يف أديـــــس أبابـــــا، يف 
لني عـن  ، واقتناعا منه بضرورة تقـدمي املسـؤو  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦

  تلك احملاولة للمحاكمة،
ــبتمرب  ١١أن البيــــانني الصــــادرين يف وإذ يالحــــظ    أيلول/ســ

منظمـة   آلليـة عن اجلهـاز املركـزي   ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ١٩ و
الوحــدة األفريقيــة ملنــع املنازعــات وإدارهتــا وتســويتها اعتــربا أن حماولــة   

ربية وحـده،  اغتيال الرئيس مبارك مل تستهدف رئيس مجهورية مصر الع
سيادة إثيوبيا وسالمتها واستقرارها فحسب، وإمنا استهدفت أيضـا   وال

  ،أفريقيا بأسرها
ــف    ــىت اآلن    وإذ يأسـ ــل حـ ــودان مل متتثـ ــة السـ ــون حكومـ لكـ

    ،آللية الواردة يف البيانني املذكورينل يلطلبات اجلهاز املركز
 استمرار األمني العام ملنظمة الوحـدة األفريقيـة يف  وإذ يالحظ   

    ،بذل اجلهود لضمان امتثال السودان لطلبات اجلهاز املركزي لآللية
، مـــع األســـف، بـــأن حكومـــة الســـودان     وإذ حيـــيط علمـــا   

  ،تتجاوب بالقدر الكايف مع جهود منظمة الوحدة األفريقية  مل
ــا   ــا وقـــد جـــزع جزعـ لعـــدم امتثـــال حكومـــة الســـودان   بالغـ

  ،)١٩٩٦( ١٠٤٤من القرار  ٤للطلبات الواردة يف الفقرة 
ــدويل،     وإذ يؤكــد    ــاب ال ــال اإلره ــع أعم ــد أن لقم ــن جدي م

فيهــا األعمــال الــيت تشــترك فيهــا الــدول، أمهيــة أساســية بالنســبة إىل   مبــا
  ،صون السلم واألمن الدوليني

أن عدم امتثال حكومـة السـودان للطلبـات الـواردة     وإذ يقرر   
ن ) يشكل هتديـدا للسـلم واألمـ   ١٩٩٦( ١٠٤٤من القرار  ٤يف الفقرة 
  ،الدوليني

__________ 

  .٢٣، الصفحة S/PV.3660لإلطالع على التصويت، انظر   )٤٢(  
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علــى القضــاء علــى اإلرهــاب الــدويل وضــمان  وتصــميما منــه  
وإذ يتصـــرف حتقيقـــا هلـــذه  ،)١٩٩٦( ١٠٤٤التنفيـــذ الفعـــال للقـــرار 

  ،الغاية، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
بأن متتثل حكومة السودان، دون مزيـد مـن    يطالب  - ١  

) ١٩٩٦( ١٠٤٤القـــرار  مـــن ٤التـــأخري، للطلبـــات املبينـــة يف الفقـــرة 
  بقيامها مبا يلي:

ىل أثيوبيـا،  إاختاذ إجـراءات فوريـة لكفالـة أن تسـلم       (أ)  
ألغراض احملاكمة، األشـخاص الثالثـة املشـتبه فـيهم والـذين مت إيـواؤهم       
يف السودان واملطلوبني يف حماولـة اغتيـال رئـيس مجهوريـة مصـر العربيـة       

  ؛١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦يف أديس أبابا، يف 
ــي       (ب)   ــطة ترمـ ــة أنشـ ــتراك يف أيـ ــن االشـ ــف عـ ىل إالكـ

مساعدة ودعـم وتيسـري األنشـطة اإلرهابيـة، وعـن تـوفري امللجـأ واملـالذ         
يف عالقاهتا مع جاراهتا  للعناصر اإلرهابية، والتصرف من اآلن فصاعدا،

ومع اآلخرين، مبا يتماشى متاما مع ميثاق األمم املتحدة وميثـاق منظمـة   
  ة؛الوحدة األفريقي

أدنــاه  ٣تــدخل األحكــام املبينــة يف الفقــرة يقــرر أن   - ٢  
ــاذ يف الســاعة   ــز النف ــات    ٠١/٠٠حي بتوقيــت الســاحل الشــرقي للوالي

، وأن تظــل نافــذة إىل  ١٩٩٦أيار/مــايو  ١٠املتحــدة األمريكيــة، مــن   
ــام     أن ــد امتثلـــت ألحكـ ــودان قـ ــة السـ ــن أن حكومـ ــرر جملـــس األمـ يقـ

  أعاله؛ ١  الفقرة
  م مجيع الدول مبا يلي:تقويقرر أن   - ٣  
ــوظفني       (أ)   ــدد ومســتوى امل ــيض كــبري يف ع إجــراء ختف

املوجــودين يف البعثــات الدبلوماســـية والقنصــليات الســودانية، وتقييـــد     
حركــة كــل مــن يبقــى مــن هــؤالء املــوظفني داخــل أراضــيها، أو مراقبــة 

  احلركة؛  هذه
ــة     (ب)   ــاء حكوميـ ــول أعضـ ــد دخـ ــوات لتقييـ ــاذ خطـ اختـ

ــوات املســلحة الســودانية إىل أراضــيها    الســودان وموظفيهــ  ــراد الق ا وأف
  ؛وعبورهم هلا

مجيع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة عـدم     من يطلب   - ٤  
  عقد أي مؤمتر يف السودان؛

مجيـــع الـــدول، مبـــا فيهـــا الـــدول غـــري  مـــن يطلـــب   - ٥  
األعضاء يف األمم املتحدة والوكـاالت املتخصصـة، أن تتقيـد علـى حنـو      

، بصـــرف النظـــر عـــن وجـــود أي حقـــوق ممنوحـــة صـــارم هبـــذا القـــرار
التزامــات منوطــة أو مفروضــة مبوجــب أي اتفــاق دويل أو أي عقــد    أو

بــدء نفــاذ األحكــام املبينــة يف  قبــل ذن ممنــوح إمــربم أو أي تــرخيص أو 
  أعاله؛ ٣الفقرة 

ــب   - ٦   ــم    إىل يطلـ ــام لألمـ ــني العـ ــغ األمـ ــدول أن تبلـ الـ
ختاذ هـذه القـرار، بـاخلطوات    املتحدة، يف غضون ستني يوما من تاريخ ا

  أعاله؛ ٣اليت تكون قد اختذهتا تنفيذا لألحكام املبينة يف الفقرة 
األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجمللـــس، يف إىل يطلـــب   - ٧  

أعـاله، تقريـرا أوليـا     ٢غضون ستني يوما مـن التـاريخ احملـدد يف الفقـرة     
  عن تنفيذ هذا القرار؛

ومـا  يددا بعـد سـتني   يدرس هذه املسـألة جمـ  أن يقرر   - ٨  
أعـاله، وأن ينظـر، علـى أسـاس الوقـائع       ٢من التاريخ احملـدد يف الفقـرة   

الــيت يثبتــها األمــني العــام، فيمــا إذا كــان الســودان قــد امتثــل للطلبــات     
ــرة   ــواردة يف الفق ــدابري     ١ال أعــاله، وإال ينظــر فيمــا إذا كــان ســيتخذ ت

  أخرى لضمان امتثاله؛
  ة قيد نظره.إبقاء هذه املسأليقرر   - ٩  
أن بلــده وحتــدث ممثــل فرنســا بعــد التصــويت فــذكر     

اجلهـــود املبذولـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب الـــدويل، وبصـــفة يؤيـــد 
ــال      ــة اغتي ــة لتســليط الضــوء علــى حماول خاصــة اجلهــود املبذول

القــرار يهــدف بصــورة رئيســية إىل  وقــال إن الــرئيس مبــارك. 
 ١٠٤٤مطالبــة الســودان بــأن يفــي بالتزاماتــه مبوجــب القــرار   

ــراد    ١٩٩٦( ــليم األفـ ــى تسـ ــة علـ ــورة خاصـ ــل بصـ ) وأن يعمـ
إضـافة إىل األفـراد    ،إىل إثيوبيـا  املشتبه يف اشتراكهم يف اهلجوم

ــرار يف   واملوجــودين داخــل أراضــيه.    ــم نــص الق جيــب أن ُيفه
ضوء املعلومات املتاحة اليت دعـت أعضـاء اجمللـس إىل افتـراض     

غية االمتثال للقـرار،  الثالثة يف السودان. وبفيهم  وجود املشتبه
العمل على تسليم أولئك األفـراد إذا كـانوا    السودان طُلب إىل

باملزيد فلن يكـون  السودان إذا طولب وبالفعل داخل أراضيه. 
ذلك متسقا مع القانون الدويل بشأن التسليم، كمـا أن القـرار   

ــك.   ــد ذلـ ــتطيع  الوال يقصـ ــس يسـ ــودان  اجمللـ ــل السـ أن حيّمـ
سـؤوال عنـه. وأكـد أن اجمللـس اختـار      مسؤولية مـا هـو لـيس م   

يفــرض علــى الســودان جــزاءات يكــون هلــا أثــر اقتصــادي     أال
ملحوظ على السكان، الذين هم بـني أكثـر السـكان عـوزا يف     
أفريقيــا. وأشــار إىل أنــه يــتعني علــى اجمللــس أن يبحــث، علــى   
أساس احلقائق الـيت سيتوصـل إليهـا األمـني العـام، مـا إذا كـان        

باملطالب املوجهة إليه، فإذا مل يـوف، مـا إذا    السودان قد وفّى
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كان ينبغي توخي اعتماد اختاذ تدابري أخـرى. وهبـذه الطريقـة،    
جتــري احملافظــة علــى قــدرة جملــس األمــن علــى إصــدار احلكــم   

  .)٤٣(على هذه احلالة
تؤيـد  حكومـة بلـده   وذكر ممثـل الواليـات املتحـدة أن      

ــزاء     ــد أن اجل ــا ال تعتق ــات، ألهن ــرار بتحفظ ات املدرجــة يف الق
القــرار كافيــة إلقنــاع حكومــة الســودان بــالكف عــن رعايتــها  

العـــودة إىل صـــفوف الـــدول املســـؤولة  ”لإلرهـــاب الـــدويل و
ــانون  ــة بالق ــه  “امللتزم ــا . وذكــر أن ــده  ترحــب بينم ــة بل حكوم
مبقاومة اإلرهـاب، فإنـه ُيخشـى مـن أن يـؤدي       باهتمام اجمللس

سـودان إىل زيـادة   عدم فرض مزيد من اجلزاءات اجلادة على ال
ــدم األمــن واالســتقرار بالنســبة لشــعوب شــرق      اإلحســاس بع
أفريقيــا والشــرق األوســط والســودان نفســه. وقــال إن القــرار   

ــوتني     ي) ١٩٩٦( ١٠٤٤ ــاذ خطــ ــودان اختــ ــن الســ ــب مــ طلــ
بسيطتني مها تسليم املشتبه فيهم الثالثة البـاقني وإيقـاف دعمـه    

هـــذين  لإلرهـــاب، وقـــد رفـــض الســـودان االمتثـــال ألي مـــن 
املطلــبني. وبــدال مــن ذلــك، ركــزت اخلرطــوم جهودهــا علــى   
محلــة للعالقــات العامــة وعلــى هتريــب املشــتبه فــيهم الثالثــة إىل 
خارج السودان. وأكـد أنـه بقـدر مـا يـثري تواطـؤ السـودان يف        
اهلجوم على الرئيس من صـدمة، فلـم يكـن ذلـك سـوى جـزء       

س أن مــن منــط أوســع لــدعم الســودان لإلرهــاب. وأبلــغ اجمللــ  
ــد وصــلت حــىت إىل       ــود الســودان يف تصــدير اإلرهــاب ق جه
األمم املتحدة؛ إذ كان اثنان من موظفي البعثة السودانية لـدى  
األمم املتحدة متواطئني بنشاط يف مؤامرة اغتيـال رئـيس مصـر    
ونسف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف نيويـورك. وقـد وفّـرا        

فري بطاقـات هويـة   املعلومات عن خطة سري الرئيس وعرضا تـو 
ــوتصــاريح دخــول إىل   ــن   أرامل ــابيون م ــتمكن اإلره ب لكــي ي

زرع قنبلة يف مبىن األمـم املتحـدة. وأردف قـائال إن السـودان     
يسيء بصورة منتظمة استخدام امتيازات الدول ذات السـيادة  

__________ 

  .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣(  

بإعطائه جوازات سفر سودانية، دبلوماسـية وعاديـة، ملسـاعدة    
ــة، علــى النحــو    اإلرهــابيني غــري الســودانيني علــى   الســفر حبري

ــونس. وأضــاف أن       ــا ومصــر وت ــق يف قضــايا متــس إثيوبي املوث
السودان يستخدم اخلطـوط اجلويـة السـودانية لنقـل اإلرهـابيني      
ــدم      ــن، ويقـ ــالذ اآلمـ ــة واملـ ــوارد املاليـ ــوفر املـ ــلحتهم، ويـ وأسـ
األسلحة اليت يستخدمها اإلرهـابيون، علـى غـرار احملاولـة الـيت      

ده يتمثــل يف . وذكــر أن هــدف وفــد بلــأديــس أبابــا وقعــت يف
إهناء الدعم الذي يقدمه السودان للجماعات اإلرهابية. وبغيـة  

إىل أفعال، ويشكل القـرار  حتويل األقوال حتقيق هذا ال بد من 
اجلانـب اإلجيـايب،   فعلى خطوة أخرى على طريق حتقيق ذلك. 

قرر اجمللس أن أعمال السـودان يف دعـم اهلجـوم علـى الـرئيس      
ورعاية اإلرهـاب الـدويل تشـكل بالفعـل هتديـدا للسـلم        مبارك

منـه  يرضى لن  ، وأن اجمللس أبلغ السودان بأنهواألمن الدوليني
مبجــرد الكــالم. وأكــد أنــه ال ينبغــي للســودان أن يغتــّر بكــون  
التدابري الـواردة يف القـرار ليسـت بـالقوة الـيت ميكـن أن تكـون        

السـودان لطلبـات   مل يستجب  إن عليها، فقد وعد اجمللس بأنه
اجمللس يف غضون الستني يوما القادمة، فسوف يسـعى اجمللـس   

  .)٤٤(فرض جزاءات أخرى جمديةإىل 
ــرار اختـــذ وذكـــر ممثـــل مصـــر أن اجمللـــس      ١٠٤٤القـ

حكومـة  إىل ) لكي ينقل رسالة واضحة ال لبس فيهـا  ١٩٩٦(
الســودان مفادهــا أن اجملتمــع الــدويل، ممــثال يف جملــس األمــن،    

زمــة للتصــدي لإلرهــاب الــدويل، ولــردع مــن  يقــف وقفــة حا
. وأشـار  ناإلرهـاب، مبـا يف ذلـك البلـدا     متسول لـه نفسـه دعـ   

حماولــة اغتيــال   اعتــربت أن  إىل أن منظمــة الوحــدة األفريقيــة   
الرئيس املصري مبارك تستهدف أفريقيا بأسرها، األمـر الـذي   
يهدد االستقرار يف املنطقـة، والسـلم واألمـن الـدوليني. وذكّـر      

تقريــر األمــني العــام خلــص إىل نتيجــتني قــاطعتني، تتمثــل   بــأن
مـن املتعلـق   ألثل بعد لطلب جملس اتاألوىل يف أن السودان مل مي

__________ 

  .٢٥إىل  ٢٤فحتان املرجع نفسه، الص  )٤٤(  
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بتســليم املشــتبه فــيهم الثالثــة إىل إثيوبيــا؛ وتتمثــل الثانيــة يف أن 
مجيــع جــريان الســودان الــذين زارهــم املبعــوث اخلــاص لألمــني 

خرى، بـــدعم أنشـــطة بصـــورة أو بـــأ ،العـــام اهتمـــوا الســـودان
اإلرهــاب داخــل أقــاليمهم. وأكــد كــذلك أنــه بــالرغم مــن أن 

مســاندة  حكومــة الســودان أوحــت بأهنــا ســتغري سياســاهتا إزاء
ــن واســتقرار       ــيت تســتهدف أم ــة ال ــال واألنشــطة اإلرهابي األفع

ده مل يشــهد تطابقــا بــني أقــوال  اورة، فــإن وفــد بلــ الــدول اجملــ
باختـاذه   ،ف أن جملس األمناحلكومة السودانية وأفعاهلا. وأضا

) مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق،      ١٩٩٦( ١٠٥٤القرار 
ــدا     يؤكــد مــرة أخــرى أن أخطــار اإلرهــاب الــدويل متثــل هتدي
جسيما للسلم واألمن الدوليني وأن تضافر جهود البلـدان مـن   
ــى       ــائمني علـ ــار وردع القـ ــك األخطـ ــى تلـ ــاء علـ ــل القضـ أجـ

كل أحـــد املســـتلزمات املســـاعدة يف التحضـــري الرتكاهبـــا يشـــ 
األساسية حلفظ السلم واألمن يف العامل. غري أنه شدد علـى أن  
مصر رفضت بشكل قاطع أن يتضـمن القـرار أي إجـراء يضـر     
بالشــعب الســوداين أو أي إجــراء قــد يــؤثر ســلبا علــى وحــدة   
السودان واستقالله وسالمة أراضيه؛ وقـد حظـي هـذا املوقـف     

جـراءات املفروضـة بـالقرار    بتأييد أعضاء اجمللس. وذكـر أن اإل 
املعتمد تقتصر على اإلجراءات الدبلوماسية بغرض نقل رسالة 
حتــذير واضــحة إىل الســودان مــن مغبــة االســتمرار يف سياســاته 
الراهنــة. وأضــاف أن اجمللــس عــازم، كمــا يــنص القــرار، علــى  

)، وسـوف يعـود اجمللـس    ١٩٩٦( ١٠٤٤ضمان تنفيذ القـرار  
ا لكي يقـرر مـا إذا كـان السـودان     يوم ٦٠إىل حبث األمر بعد 

ــد امتثــل للقــرار، ومــا ميكــن اختــاذه مــن إجــراءات أخــرى         ق
  .)٤٥(لضمان ذلك االمتثال

ثـــل توذكـــر ممثـــل اململكـــة املتحـــدة أن الســـودان مل مي  
) وهلــذا الســبب ١٩٩٦( ١٠٤٤للمطالــب الــواردة يف القــرار 

عالقــة بتوجــه  تعــّين علــى اجمللــس اختــاذ إجــراء آخــر لــيس لــه   
__________ 

  .٢٨إىل  ٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤٥(  

ده التـام  السودان. وأعرب عن تأييد وفد بل مة احلالية يفاحلكو
تغـيري مبكـر يف مسـلك    حـدوث  للقرار وأملـه يف أن يسـهم يف   

اخلرطــوم. وأشــار إىل أن مــن بــني املطالــب الرئيســية للقــرار       
املشـتبه فـيهم، وأن    لسودان بأن يضمن تسـليم الثالثـة  مطالبته ل

ن هــم. فــإذا بــأن الســودان يعــرف أيــ  اململكــة املتحــدة مقتنعــة 
كانوا ال يزالون يف السودان، فيجب علـى احلكومـة تسـليمهم    
مبوجـب أحكـام معاهــدة التسـليم الثنائيــة. وإذا كـان الســودان     
قد ساعد على األقل أحد املتهمني الثالثة علـى مغـادرة البلـد،    
فإن القرار يطالـب جبـالء بـأن تتخـذ حكومـة السـودان إجـراء        

ملثــال، تقـدمي األدلــة الالزمــة  علــى سـبيل ا  ،فوريـا، مبــا يف ذلـك  
 حكومـــة اململكـــةولـــن تشـــعر لتنفيـــذ تســـليمهم إىل إثيوبيـــا، 

املتحدة بالرضا حىت حيقق السودان هـذا اهلـدف وحـىت يوقـف     
الفقــرة األخــرية مــن وتشــكل أيضــا دعمــه لإلرهــاب الــدويل،  

أن جملـس األمـن سـيظل مهتمـا     مفادهـا  القرار رسـالة واضـحة   
  .)٤٦(هبذه املسالة

ده يــدين اإلرهــاب إىل أن وفــد بلــممثــل شــيلي وأشــار   
أن شـيلي  ذكـر  و .حماولة اغتيال رئيس مصـر ويرفض ويشجبه 

ــاء األفارقــــة يف جملــــس األمــــن    اســــتمعت بعنايــــة إىل األعضــ
لتستكشف مؤشرا يوجهها فيمـا يتعلـق بـالطريق الـذي تتبعـه،      
وأهنا أولت اعتبارا خاصا خليار العمل اإلقليمـي، باإلضـافة إىل   

ــة.   وجهـــات ن ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــة ومنظمـ ــر بلـــدان املنطقـ ظـ
شيلي تسترشد باحلاجة إىل اتباع إجـراء وعـالج هلـذه    وكانت 

املســألة يكــون نزيهــا وواضــحا وتتــاح فيــه جمللــس األمــن مجيــع 
املعلومــات واألدلــة األساســية. وأشــار إىل أن الســودان ومجيــع 
 احلكومات اليت ترغب يف اإلعراب عن آرائها ُمنحت التعـاون 
الكامــل وإمكانيــة إجــراء مناقشــة مفتوحــة مل يطلبــها أي بلــد.  

إلجـراءات الـيت   بشـأن ا مشروع القرار مناقشة كـبرية  وقد أثار 
ــتتخذ  ــاور س ــة  وتس ــيلي شــكوك يف فعالي اجلــزاءات، إذ إن  ش

__________ 

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  
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اجلزاءات االقتصادية تؤثر على حنو غري متناسب علـى األبريـاء   
أن اجمللـــس  والضــعفاء بـــدال مـــن الزعمــاء املســـؤولني. وأكـــد  

ــة جــزاءات دبلوماســية، بينمــا ُتمــاَرس     يســتخدم يف هــذه احلال
درجــة كــبرية مــن الضــغط ال تعــادل اجلــزاءات االقتصــادية.       

اجمللــس سيواصــل متابعــة التطــورات املتصــلة بتنفيــذ   وذكــر أن 
هــذا القــرار، وناشــد الســودان أن يبــذل كــل مــا يف طاقتــه مــن 

  .)٤٧(أجل االمتثال له
  

(اجللسة  ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٦املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٦( ١٠٧٠): القرار ٣٦٩٠

، وعمال بقرار جملس األمن ١٩٩٦متوز/يوليه  ١٠يف   
)، قـدم األمـني العــام إىل جملـس األمـن تقريــرا     ١٩٩٦( ١٠٥٤

من  ٣عن اخلطوات املتخذة إلنفاذ األحكام الواردة يف الفقرة 
ه والحظ األمـني العـام يف تقريـر    .)٤٨()١٩٩٦( ١٠٥٤القرار 

قرر جملس األمن أن املشتبه فيهم املتورطني يف حماولـة  أنه بينما 
االغتيال كانوا يتوارون يف السودان وناشـد حكومـة السـودان    

حكومـــة الســــودان أن  فقـــد ادعـــت   أن تضـــمن تســـليمهم،   
التحقيقات الـيت قامـت هبـا مل تفـض إىل أي أثـر لوجـودهم يف       

وفــة. وإضــافة الثالــث غـري معر  هالسـودان وأن هويــة املشـتبه فيــ  
إىل ذلــك طلــب جملــس األمــن مــن حكومــة الســودان أن متتنــع  
عن القيام بأنشطة ملسـاعدة ودعـم وتيسـري األنشـطة اإلرهابيـة      

أكــدت بينمــا وعــن تــوفري امللجــأ واملــأوى للعناصــر اإلرهابيــة، 
ــودان أهنـــ  ــة السـ ــن    احكومـ ــى عـ ــاب وال تتغاضـ ــدين اإلرهـ تـ

  األنشطة اإلرهابية.
آب/أغســطس  ١٦يف عقــودة ، امل٣٦٩٠ويف اجللســة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

الســـابقة، أدرج اجمللـــس التقريـــر املـــذكور اجمللـــس  مشـــاورات
أعـاله يف جـدول أعمالــه وكـذلك تقريـر األمــني العـام املــؤرخ      

__________ 

  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  
  )٤٨(  S/1996/541  وAdd.1  وAdd.2  وAdd.3.  

، املقــدم عمــال بقــرار جملــس األمــن     ١٩٩٦آذار/مــارس  ١١
ألعمـــال، دعـــا وبعـــد إقـــرار جـــدول ا .)٤٩()١٩٩٦( ١٠٤٤

ــاء علــى      ــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل الســودان، بن ــرئيس (أملاني ال
يف ق احلــدون أن يكــون لــه بــملشــاركة يف املناقشــة إىل اطلبــه، 

كـان  التصويت. مث وّجه الرئيس نظر اجمللس إىل مشروع قـرار  
  .)٥٠(اجمللس السابقةمشاورات أثناء أُِعّد يف قد 

تبــــاه أعضــــاء الــــرئيس انوّجــــه ويف اجللســــة نفســــها   
ــس ــالتني   اجمللـــ ــذلك إىل رســـ ــؤرخكـــ ــاأيار ٣١ تنيمـــ   يو/مـــ

إىل  تنيهجمـــو، علـــى التـــوايل، ١٩٩٦يونيـــه /يـــرانحز  ٢٤و 
تقريــرا هبمــا حييــل  )٥١(لســوداناس األمــن مــن ممثــل جملــرئــيس 

 ١٠٥٤بشــأن التــدابري الــيت اختــذها الســودان عمــال بــالقرار       
ن، )، مبــا يف ذلــك مغــادرة أســامة بــن الدن للســودا     ١٩٩٦(

ــاب؛   ــودان لإلرهـــ ــة الســـ ــرار إدانـــ ــة ووتكـــ ــالة مؤرخـــ رســـ
س األمن مـن ممثـل   جملهة إىل رئيس جمو ١٩٩٦يوليه /متوز  ٢
يبلغ فيهـا اجمللـس بتقـارير تفيـد بوجـود مصـطفى        )٥٢(لسودانا

ــة       ــان صــادر عــن حكوم ــك بي ــا يف ذل محــزة يف أفغانســتان، مب
رســالة أفغانســتان، وباجتماعــات رئيســي الســودان ومصــر؛ و  

هـــة إىل رئـــيس جملـــس جمو  ١٩٩٦يوليـــه /متـــوز ١٠مؤرخـــة 
بيانـا بـآراء حكومـة إثيوبيـا     هبـا  حييـل   )٥٣(األمن من ممثل إثيوبيا

متــادي الســلطات الســودانية يف حتــدي جملــس األمــن   ”معنونــا 
  .“ويف خداع اجملتمع الدويل

إلرهـــاب لإن إدانـــة الســـودان وقـــال ممثـــل الســـودان   
ــرئيس  وللحــادث اإلرهــايب املؤســف الــذي اســتهدف   ــاة ال حي

ه اإلدانــة ذهــو وليــة،دثابتــة ومتصــلة يف كــل احملافــل الاملصــري 
__________ 

  )٤٩(  S/1996/179.  
  )٥٠(  S/1996/664.  
  )٥١(  S/1996/464  وS/1996/513.  
  )٥٢(  S/1996/513.  
  )٥٣(  S/1996/538.  
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 تنتــهجف ونــالع ذع مــن مبــادئ الســودان الراســخة الــيت تنبــبــتن
ولـــن يســـمح  ملوأكـــد جمـــددا أن الســـودان الســـلم واألمـــن. 

ام أراضـــيه يف أي فعـــل مـــن أفعـــال اإلرهـــاب أو أن  دباســـتخ
وقـال   الـة. عدت الحايكون ملجأ لإلرهابيني أو الفارين من سا

اده للتعـاون التـام مـع كافـة األطـراف      دتعسالسودان أعلن اإن 
واختـذ   الـة دميهم للعدملتـهمني وتقـ  هؤالء ال القبض على جمن أ

مطالبــة الســودان خطــوات ملموســة يف هــذا الشــأن، وقــال إن 
مطالبـة تعجيزيـة   هـي  ه يـد يف  واليسـ املشتبه فيهم الذين بتسليم 

ــهائي دن اهلــال مــربر هلــا إال إن كــا  إجيــاد املــربرات  هــو ف الن
قـراري جملـس األمـن    . وأشـار إىل أن  الظاملـة اجلـزاءات  إليقـاع  
 ثالثــــــة ) يشــــــريان إىل   ١٩٩٦(  ١٠٥٤) و  ١٩٩٦(  ١٠٤٤
هـي االسـم األول    ى السـودان داملعلومات املتوفرة ل، ومتهمني

ــدهم ــزوج    ألحـ ــه متـ ــره، وأنـ ــية، وعمـ ــري اجلنسـ ــه مصـ ، وأنـ
لـه صـورة.    تيف اخلرطـوم، وليسـ   ويسكن يف حـي العمـارات  

قـد  السـودان  وإن لـه علـى أثـر     مل يعثـر وقال إن هذا الشخص 
. وأكـد  ود لـه جـ و ا الشـخص ال ذمؤخرا لقناعة بـأن هـ  توصل 

 دملتـزم بتسـليم كافـة املعلومـات الـيت قـ      مع ذلـك  السودان أن 
ــن   ــتقبل مـ ــوفر يف املسـ ــراء تتـ ــا جـ ــات الـــيت مـ زالـــت  التحقيقـ

ي يقـــول بتحميـــل الســـودان ذلـــاملنطـــق ا. وقـــال إن مســـتمرة
هـو   األشخاص على أرضـه يف فتـرة مـا   هؤالء ود جمسؤولية و

ول اليت مـروا هبـا أو   دي ميكن أن جيعل كافة اللذنفس املنطق ا
ــا مســؤولة   ــاموا فيه ــ، أق ــيت    ذويف ه ــا نفســها ال ــة فإثيوبي ه احلال

مون املتـه هـؤالء  ها واليت مكث فيهـا  يرت اجلرمية على أراضج
ة مـرات علـى   ددون عليهـا لعـ  ل ظلـوا يتـرد  زمنا ليس بقصـري بـ  

وأضـاف قـائال   . تعتـرب مسـؤولة مسـؤولية مباشـرة     ى عامنيدم
إىل التوصـل  يف  دقيقـة الـيت تسـاع   دمي املعلومـات ال دم تقـ دعإن 

يــــة املصــــادر الســــرية محا فخلــــ املتــــهمني والتســــترهــــؤالء 
ــر مهــا واحلساســة  ــك  أم ــك ألن تل ــول، وذل املصــادر  غــري مقب

دخارها للحظـة احلامسـة الـيت    اجيري  ادة ماالسرية واحلساسة ع
 تريـ جملـاذا أ وتسـاءل   ك.ذل دج هلا فيها وليس بعحتيايتم اال

ي وملـاذا مل يتسـن أل  ، املتهمني يف سرية تامـة هلؤالء احملاكمات 
ائمــة العضــوية يف جملــس دول الدالــء ارســفأحــد، مبــا يف ذلــك 

  .مقابلتهم ،األمن
السـودان  يطالبان الذين س األمن جمل يقراروبالنسبة ل  

، همئرهــابيني وإيــواة اإلدرهــاب ومســانبــالتوقف عــن دعــم اإل
ــال إن  ــة الســودانية  حلاق ــد كوم ــا ســعت ســعيا ق  جــراءإل حثيث

وذكـر   .ه االهتامـات ذول اليت كانـت تـردد هـ   داتصاالت مع ال
حماولـة اغتيـال    دأول رد فعل حلكومـة السـودان بعـ   كذلك أن 

ــرئيس املصــري  ــان  ال ــل بتأشــ  ك ــادة العم ــإع خول مــرة درية ال
)  ١٩٩٦(  ١٠٤٤س األمــــن جملــــوعمــــال بقــــراري . أخــــرى

هـــــؤالء قـــــام الســـــودان بإبعـــــاد كـــــل ، ) ١٩٩٦(  ١٠٥٤ و
السودان مل يتلـق أي اهتامـات مـن    األجانب. إال أنه أوضح أن 

أولئـك  ولـيس مـن بـني     ،يندبعـ املأولئك من ضد أي أي دولة 
مت نــه وأكــد أدولــة، أي  ين مــن هــو مطلــوب قضــائيا يفدبعــامل

ــ ءانـــب بنـــاجإبعـــاد كافـــة األ الســـودان يف إبعـــاد  ةعلـــى رغبـ
وأكـد   .الشبهات عن نفسه، ومتاشيا مع قرارات جملـس األمـن  

خطـوات  كانت  أن اخلطوات اليت اختذها السودانمرة أخرى 
إىل أن وقــال، مشــريا . ملموســة ومعروفــة جائتــذات ن حقيقيــة
ل علــى مــن الســودان يف قراريــه الســابقني العمــ طلــب اجمللــس 

للســودان عشــر دول جمــاورة، ، إن ريانــهجحتســني عالقاتــه مــع 
ه ذوللسودان عالقـات طيبـة للغايـة ومتطـورة مـع سـت مـن هـ        

ــ ــة    دال ــة وجلــان وزاري ول وتربطــه مــع معظمهــا اتفاقــات خمتلف
ــة   ــورة منتظمـ ــع بصـ ــتركة جتتمـ ــد . مشـ ــات عالكانـــت وقـ القـ

وقـــوع حـــىت  لحـــا حســـنثيوبيـــة تســـري علـــى أالســـودانية اإل
سـوء  ب هـذا احلـادث   ، وسـبَّ املؤسف للرئيس املصري احلادث

ــني البلــ   ــاهم ب ــذا حــرص  يندتف ــى الســعي   ، ل إىل الســودان عل
وجتـاوز  ء واجـ ثيوبيـا حملاولـة تنقيـة األ   إاستمرار االتصـاالت مـع   

الثانيـة أوغنـدا، ينطـوي    وقال إنه بالنسـبة للجـارة   . ه األزمةذه
أن  يـع معلى كثري مـن املـرارة، فمعلـوم لـدى اجل    عنها احلديث 

. نـــوب الســـودانجكـــة التمـــرد يف حرأوغنـــدا ظلـــت تـــدعم 
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ر ذي ينـ ذوهـي اخلطـر الـ   ، “اخلنجر املسموم”إريتريا فهي  أما
، وقال إن رئيسها فريقيبالتفاقم واالنتشار يف منطقة القرن األ

ــن علــى رؤوس األشــهاد   ــه ســيق أعل ــدأن ــة  دم ال عم املســلح ألي
ــة هبـــ  ــات معارضـ ــقادف جمموعـ ــرعي  طإسـ ــة الشـ ة يف احلكومـ

ــودان ــك  السـ ــف إىل ذلـ ــداعاال، أضـ ــءتـ ــل  ةات احلدوديـ داخـ
ــودا ــام داخـــل املألوزرع  ةيناألراضـــي السـ ــغـ ــكنـ ة. يناطق السـ

بل هو علـى   ،يتريارإلبالعداء أن السودان مل يبادر أنه أكد  إال
ت إريتريـا  دأبـ  ين إذاداد إلزالة التوتر القـائم بـني البلـ   دتعسأمت ا

لت ة ملصـر، قـال إنـه بـذ    وبالنسـب  .واياها حنـو السـودان  ن حسن
ين كللـت  دبارة مشتركة بـني املسـؤولني يف كـال البلـ    جهود ج

ــا  ــة بــني الرئيســ   ءبالنجــاح بلق ني املصــري والســوداين يف  القم
هــود الســودان جه هــي ذهــالقــاهرة. واختــتم كالمــه قــائال إن 

  .)٥٤(متثال لقرارات اجمللس لالهلا ذاليت ب
فقـال إنـه    وتكلم ممثل اململكة املتحـدة قبـل التصـويت     

 هبلـد  دفـإن وفـ  ، على الرغم من كل ما قاله توا ممثـل السـودان  
ــع، لســو   ــأن الســودان قــ   ءغــري مقتن ــب   داحلــظ، ب ــل ملطال امتث

ــرارين   ــواردة يف القـــ  ١٠٥٤) و  ١٩٩٦(  ١٠٤٤اجمللـــــس الـــ
ــس   ، ) ١٩٩٦(  ــطر اجمللـ ــبب اضـ ــذا السـ ــاذ إوهلـ ــراءىل اختـ  إجـ

كومـة احلاليـة   ه احلجـ ال عالقـة لـه بتو  وقال إن اإلجراء إضايف. 
ه بلــد يرحــب وفــدعلــى ذلــك  ءبنــاأضــاف أنــه و. يف الســودان

سيصـوت  عـرض مشـروع القـرار هـذا الـذي      إىل مببادرة مصر 
احلــل هلـذه املشـكلة بســيط:   . وقـال إن  بعــد قليـل اجمللـس  عليـه  

 ءمـــة الســـودان أن تقـــدر القلـــق الـــدويل إزا حكوجيـــب علـــى 
ــات   ــل لطلب ــســلوكها وأن متتث ة حــدلوس األمــن ومنظمــة ا جمل

الطلبات الرئيسية يف هـذا القـرار   . وأشار إىل أن أحد األفريقية
والقــرارين الســابقني هــو مطالبــة الســودان بــأن يعمــل علــى        

ه بلــد ، وأن وفــدضــمان تقــدمي املشــتبه فــيهم الثالثــة املطلــوبني 
ودهم. جـ كومة السودان تعـرف مكـان و  حبأن يزال مقتنعا  ال

__________ 

  )٥٤(  S/PV.3690  ٩إىل  ٢الصفحات.  

يجـــب علـــى فلســـودان إذا كـــانوا ال يزالـــون يف اوقـــال إهنـــم 
ة تســليم اجملــرمني.  داحلكومــة أن تقــوم بتســليمهم وفقــا ملعاهــ  

ــا ــل، وا دســاع دالســودان قــ  إذا كــان أم ــى األق ا مــن حــد، عل
فــإن مشــروع القــرار هــذا   ،دالثالثــة علــى مغــادرة البلــ هــؤالء 

إجـراء   ذمـة السـودان أن تتخـ   حكو يطلب بشـكل واضـح مـن   
دلـة الضـرورية، كـي    فوريا يشمل، على سبيل املثال، تقدمي األ

حـىت  وأشـار إىل أن بلـده لـن يرضـى     ثيوبيا. إىل إميكن تسليمه 
توقــف عــن دعــم ي كفــل الســودان حتقيــق هــذا اهلــدف وحــىت ي

باهتمــام التحركــات . وقــال إن بلــده الحــظ ويلداإلرهــاب الــ
ــات         ــن بعــض اجملموع ــاد نفســه ع ــا الســودان إلبع ــام هب ــيت ق ال

ــ حـــظعمها، والداإلرهابيـــة الـــيت كـــان يـــ  كومـــة ح اتءاادعـ
األطــراف مجيــع ادها للتعــاون مــع دتعســالســودان بأهنــا أثبتــت ا

هم. ولكــن ياملعنيــة يف البحــث عــن املشــتبه فــيهم والقــبض علــ  
تثـال  لالم قوم بأكثر من ذلـك  يجيب أن  السودان رى أنبلده ي

جملــس األمــن، باعتمــاده  ويثبــت . قــرارالللطلبــات الــواردة يف 
ال غان أنــه مــا زال منشــمشــروع القــرار هــذا، حلكومــة الســود 

اجلويــة بعــد ات ءيف تنفيــذ اجلــزا دهبــذه املســألة، وأنــه لــن يتــرد
ــرة  ــا إذا مل  ٩٠فتـ ــواردة   مي يومـ ــات الـ ــودان للطلبـ ــل السـ يف تثـ

الـدول علـى إبـالغ    . وقال أخريا إن بلده حيـث  مشروع القرار
 ١٠٥٤القــرار لتنفيــذ هتا ذاألمــني العــام بــاخلطوات الــيت اختــ    

. فـالتطبيق الصـارم   عـد فعلـت ذلـك ب   دن قـ كت) إن مل  ١٩٩٦( 
  .)٥٥(ال السودانثات عامل هام يف ضمان امتءللجزا

دائما  هو موقف روسياوقال ممثل االحتاد الروسي إن   
، مبــا يف ويل جبميــع مظــاهرهدإلرهــاب الــلال هــوادة بــاملقاومــة 

 ذلـــك حماولـــة اغتيـــال الـــرئيس املصـــري، وأشـــار إىل أن بلـــده
مبــا يف ذلــك  ءةبطريقــة عمليــة وبنــا ولدتعــاون مــع خمتلــف الــي

ــيت اختــ   دإعــ ــرارات املناهضــة اإلرهــاب، وال  هتا جمموعــةذاد الق
ـــ ــه  ٨ ال ــال إن ــذه    ءال ميكــن إجــرا . وق ــق موضــوعي يف ه حتقي

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥(  
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بــني مجيــع األطــراف املعنيــة، مبــا يف   ءاإال بالتعــاون البّنــ اجلرميــة
يـــات اإلقليميـــة آللة األفريقيـــة واحـــدذلـــك داخـــل منظمـــة الو

وكــذلك علــى الصــعيد الثنــائي مبشــاركة الوكــاالت  األخــرى،
ت ذات حــاعلــى علــم باملقتر ه بلــد فــدوو .الدوليــة املختصــة 

احلــظ مل يبــت يف  ءنتربــول، ولكــن لســوالصــلة املقدمــة مــن اإل
قـد تظهـر معلومـات    أشار إىل أنه ن. واآلحىت ت حاهذه املقتر

ــا  ــة أثن ــا    ءإضــافية هام ــة يف أديــس أباب ــة اجلاري ، احملاكمــة املغلق
ــابعوا هــذه   ءىل أعضــاإ بلــده وكــرر طلــب جملــس األمــن أن يت

ــة. ــه ال  احملاكم ــال إن ــ  يســعوق ــالقلق إزا يإال أن ده بل  ءشــعر ب
 ١٠٥٤) و  ١٩٩٦(  ١٠٤٤ى اعتمـاد القـرارين   دأنه ل حقيقة

ــه  ١٩٩٦(  ف دجملــس األمــن ال يســته  يف دالســائ ج) كــان الن
مـا كـان    ردالعمل اإلرهايب بقـ  مارتكاهبيف البحث عن املشتبه 

ــته ل، جــصــاحل قصــرية األ وحتقيقــا ملف عــزل الســودان.  ديس
 كة تلــدالــذين عارضــوا بشــ   كرى جتاهــل أصــوات أولئــ  جــ

املمارسة غري السـليمة املتمثلـة يف فـرض عقوبـات علـى أسـاس       
ر تلبيتــها، دون صــوغ ذغــامض، وبالتــايل، تقــدمي مطالــب يتعــ 

 فمما يؤسـ وقال إنه  .ورفعها واضحة لفرضها طمعايري وشرو
ا، ميكـن رؤيتـه يف مشـروع القـرار هـذ      النهجله أن تكرارا هلذا 

ــرار حيــ حيــث أن  ــه ال بــ دمشــروع الق مــن فــرض   دد ســلفا أن
ثــار اإلنســانية دون القيــام بأيــة حماولــة لتقيــيم اآل احلظــر اجلــوي

علــى ســكان الســودان، بــالرغم مــن أن   ءراجــذا اإلهلــالســلبية 
وة علــى ذلــك، عــالواقتــرح القيــام هبــذا التقيــيم املســبق.  دهوفــ
ات علـى  ءمشروع القـرار جـزا  منطوق من   ٣ تفرض الفقرة ال

يــع  مج اجلويــة الســودانية فقــط، وإمنــا علــى     ط شــركة اخلطــو 
تتـهم مطلقـا بـأي    مل  اجلوية السودانية األخرى، واليت طاخلطو

ميكن للسـودان أن   كيفسؤال وهو وقال إن ال من قبل. يءش
م يف العديد مـن  حكاألا هذه ا كانتإذ م القراريناحكميتثل أل

ــب تتجــاوز   ــه   حــداجلوان ــة للســودان وقدرت ــة الوطني  ود الوالي
ات ال يلحـق الضـرر   ءام السريع ألداة اجلزاداالستخواحلقيقية. 

ان املنطقـة فحسـب، بـل يشـكل سـابقة      دبشعب السودان وببل

بسـلطة جملـس األمـن مـن خـالل       حقيقياميكن أن تلحق ضررا 
الص العـرب مـن   خادر علـى اسـت  انطباع بأن اجمللس غري ق اءإعط
الروسـي أن   دهـذا، ال يسـع الوفـ    ءويف ضـو . روس السابقةدال
  .)٥٦(مشروع القرار ديؤي

 ءشعر بعميـق القلـق إزا  وقال ممثل إندونيسيا أن بلده ي  
ي، وإن صــــراملرئيس الــــ حماولــــة االغتيــــال الــــيت تعــــرض هلــــا

وام موقفـا راسـخا مناهضـا لإلرهـاب     دتبىن علـى الـ  تونيسيا دإن
ــد ــة عــن  أن الســودان يتحمــل املســؤولية  ، مكــررا ويلال النهائي
)  ١٩٩٦(  ١٠٤٤ كـام قـراري جملـس األمـن    حال التام ألثاالمت

عـــن أعـــرب وعلــى الـــرغم مـــن ذلـــك،  . ) ١٩٩٦(  ١٠٥٤و 
رجيي يف معاجلـة املسـألة كـان مسـتحبا،     دالت لنهجبأن ااعتقاده 

عتقـد،  ي وقال إنه ان.ودهلا السذاجلهود اليت يب ءضو وخباصة يف
 د، أنـه قـ  حلـة هـذه املر  م كفاية املعلومـات املتـوفرة يف  دنظرا لع

من تشجيعه للسـودان   دس أن يزيللمجلأكثر  دفييكون من امل
 ل توفري املعلومات عـن املشـتبه فـيهم،   جهود من أل اجلذعلى ب

ــ حــةالل إتاخــمــن مبــا يف ذلــك أمــاكن وجــودهم،   مــن  داملزي
مـن شـأهنا أن تـؤدي يف    ا جدة يابري قاسدجتنب اختاذ توالوقت 

كسية يف حماولة ضمان تعاون السـودان مـع   ع جائنتالنهاية إىل 
 هعـرب عـن حتفظاتـ   يإال أن  وفـده  ا ال يسعذاجملتمع الدويل. ول

 طشـركة اخلطـو   دبالنسبة لفرض عقوبـات واسـعة النطـاق ضـ    
منطـوق  مـن    ٣اجلوية السودانية، كما تنص على ذلك الفقـرة  

أثـر العقوبـات   ا عن القلـق بشـأن   وأعرب أيض مشروع القرار.
، ات ال يراد هبا أن تكـون عقابـا  ءاجلزاقائال إن ، على السودان

لـــة الســـودان، حاثـــار اإلنســـانية الضـــارة، وخباصـــة يف اآلوإن 
القــرار  ب أال يعــاجلجــمــن الواو. جيــب إســقاطها بســرعة   ال

النظر فحسب، بل أن حيافظ أيضا علـى   داهتمامات القضية قي
ف دتسـته  ات الـيت ال ءاألساسـي للجـزا  بـدأ  رم باملااللتزام الصا

القـرارات  تنفيـذ  ألنـه إذا كـان مـن املسـتحيل     وذلـك  العقاب. 
__________ 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٦(  
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معـىن هلـا، ألهنـا لـن      يكـون ممارسـة ال  اختاذهـا  ، فـإن  تتخذاليت 
 ءيف ضـو قـال إنـه   و س.جمللـ قية ااتسفر إال عن التأثري على مصد

وت صــسي دهبلــ دن، فــإن وفــت الــيت أعــرب عنــها اآلحظـا الامل
  .)٥٧(لصاحل مشروع القرار

يف أعـــاد التأكيـــد وفـــد بلـــده وقـــال ممثـــل الصـــني إن   
ة أي شـكل مـن   دشـ بأنه يعارض دائمـا و على مناسبات كثرية 

حماولـة اغتيـال الـرئيس مبـارك     ، وإن أشكال األنشطة اإلرهابية
جيـب علـى كـل    ورأى أنـه  دثـا خطـريا.   حارئيس مصر تشكل 

مشـتركا للقـبض    ادهـ جل ذباألطراف املعنية أن تتعاون معا وت
جملس األمـن القـرار   اختاذ  ذعلى املشتبه فيهم وحماكمتهم. ومن

هودا كـبرية  جكلها لت األطراف املعنية ذ)، ب ١٩٩٦(  ١٠٥٤
أشـار األمـني    دقوه. فيم ذات الصلة اليت وردت حكااأل لتنفيذ

ىل أن السـودان، باعتبـاره الطـرف املعـين     إالعام أيضا يف تقريره 
دة، دوضــــح يف مناســــبات كــــثرية وبعبــــارات حمــــمباشــــرة، أ

قـال إن  ات العمليـة. و ءراجـ بعض اإل ذمعارضته لإلرهاب واخت
كـــل  يعس أن يواصـــل تشـــججمللـــرى أن علـــى ايـــبلـــده  وفـــد

هود أكرب لتسوية هذه املسـألة يف أقـرب   جل ذاألطراف على ب
أ بالنسـبة  دملبـ ا حيـث  ف الصني مـن قمووأكد أن  وقت ممكن.

شـافيا  حـال  ات ءعتـرب اجلـزا  تال فهـي   :تات موقـف ثابـ  ءللجزا
أي مشـكلة، بـل     حيـال ها ال ميكـن أن  ديدتشـ  ات أوءألن اجلزا

فـرض  قال إن ان من تفاقمها. وديزي دعلى العكس من ذلك ق
ا لنظــام دعيصــاجلويــة الســودانية يشــكل تط قيــود علــى اخلطــو

مـع أن مشـروع القـرار    وأضـاف أنـه    السودان. علىاجلزاءات 
مـه،  حكاسـريان أ  ءموعـدا لبـد   دال حيـد  لـس ى اجملاملعروض علـ 

هـذه املسـألة املتعلقـة    وات. ءقرار واضح بفرض هذه اجلزافهو 
أن تشــديد ويشــعر بلــده بــالقلق مــن  ،بالســودان معقــدة للغايــة

وقـال إن  ات على السودان قد يزيد من تعقيد املشـكلة.  ءاجلزا
الت علــى مشــروع ديالتعــ الوفــد الصــيين اقتــرح إدخــال بعــض

__________ 

  .١٣إىل  ١١املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧(  

ت املعقولــة مل حــااالقتراتلــك كــن لو، املشــاورات ءأثنــا القــرار
تنع عن التصـويت  ميإال أن  كلمي ال وفده قبوال. وهلذا فإن دجت

  .)٥٨(على مشروع القرار
وتكلـــم العديـــد مـــن املـــتكلمني اآلخـــرين، فـــأدانوا        

ــرئيس املصــري بوصــفها      ــال ال ــة اغتي ــدويل وحماول اإلرهــاب ال
قـالوا إن السـودان مل ميتثـل    هتديدا للسـالم واألمـن الـدوليني، و   

) وأهابوا به أن يقـوم بـذلك،   ١٩٩٦( ١٠٤٤بالكامل للقرار 
دد تدابري حمتملة تتخـذ إذا مل  حيأن مشروع القرار مشريين إىل 

  .)٥٩(يوما ٩٠ميتثل السودان بعد مرور 
ويف اجللسة نفسها، طـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
متنـاع عضـوين   امع عضوا مقابل ال شيء  ١٣بأغلبية واعُتمد 

، واعتمـد بوصـفه   )٦٠(عن التصويت (االحتاد الروسي والصني)
  :نصه ما يليويف )، ١٩٩٦( ١٠٧٠القرار 

  ،منألإن جملس ا  
كانون  ٣١) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٤ إلــى قراريــه إذ يشيـــر  

ــاير  ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٤ و ١٩٩٦الثاين/ينــــــ ــان/ ٢٦) املــــــ   نيســــــ
  ،١٩٩٦أبريل 

ــر    ــد نظــ ــر ا وقــ ــنيأليف تقريــ ــؤرخ  ا مــ ــام املــ ــوز/ ١٠لعــ   متــ
  ،١٩٩٦يوليه 

 ٢٤، و أيار/مــايو ٣١رسائــــل املؤرخــــة الب وإذ حييــــط علمــا  
ــه ــه  ٢ ، وحزيران/يونيـ ــيس جملـــس   ١٩٩٦متوز/يوليـ ــة إىل رئـ واملوجهـ

  لدى األمم املتحدة، الدائــم للســوداناألمن من املمثل 
ــا   ـــا أيضـ ــالة الب وإذ حيـــيط علمــ ــه  ١٠املؤرخـــة رسـ متوز/يوليـ
واملوجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم جلمهوريـة        ١٩٩٦

  إثيوبيا الدميقراطية االحتادية لدى األمم املتحدة،
__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨(  
 ١٤(إيطاليـــــا)؛ والصـــــفحة  ١٤املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٥٩(  

ــة كور ١٣(بوتســوانا)؛ والصــفحة   ــا)؛ والصــفحتان  (مجهوري ي
 ١٨بيســاو)؛ وبعــد التصــويت، الصــفحة   -(غينيــا  ١٥و  ١٤

 ١٨و  ١٧(بولنـــدا)؛ والصـــفحتان   ١٧(أملانيـــا)؛ والصـــفحة  
  (فرنسا). ١٧و  ١٦(شيلي)؛ والصفحتان 

  .١٥  ، الصفحةS/PV.3690لالطالع على التصويت انظر   )٦٠(  
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ــا شــديدا      ــد جــزع جزع ــالالحملاولــة ا وق الــيت  رهابيــةإلا غتي
ــا، يف      ــا، إثيوبي ــة يف أديــس أباب ــة مصــر العربي ــيس مجهوري اســتهدفت رئ

رة تقـدمي املسـؤولني عـن    ، واقتناعا منه بضرو١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦
  للمحاكمة،احملاولة تلك 

 فريقيةألمنظمة الوحدة ا ليةآلاجلهاز املركزي أن  يالحظوإذ   
عنـه يف  البيـانني الصـادرين   ، يف ملنع املنازعـات وإدارهتـا وتسـويتها اعتـرب    

أن حماولـــة  ،١٩٩٥/ديســـمرب ولألكـــانون ا ١٩أيلول/ســـبتمرب و  ١١
يس مجهورية مصر العربية وحـده،  تستهدف رئ اغتيال الرئيس مبارك مل

واستقرارها فحسب، وإمنا استهدفت أيضـا   تهاسالمسيادة إثيوبيا و الو
  أفريقيا بأسرها،

ــف   ــىت ا    وإذ يأسـ ــل حـ ــودان مل متتثـ ــة السـ ــون حكومـ  نآللكـ
  الواردة يف البيانني املذكورين، ليةلآللطلبات اجلهاز املركزي 

بذل اجلهـود   يف فريقيةألاستمرار منظمة الوحدة ا يالحظوإذ   
، وإذ يأســف ليــةلضــمان امتثــال الســودان لطلبــات اجلهــاز املركــزي لآل

حكومــة الســودان مل تتجــاوب بالقــدر الكــايف مــع جهــود منظمــة     نأل
  فريقية،ألالوحدة ا

ــا    ــا بالغـ لعـــدم امتثـــال حكومـــة الســـودان   وقـــد جـــزع جزعـ
)، والـيت أعيـد   ١٩٩٦( ١٠٤٤من القرار  ٤ للطلبات الواردة يف الفقرة

  )،١٩٩٦( ١٠٥٤من القرار  ١دها يف الفقرة تأكي
ــد     ــن جدي ــال ا  وإذ يؤكــد م ــع أعم ــابإلأن لقم ــدويل،  ره ال

الــيت تشــترك فيهــا الــدول، أمهيــة أساســية بالنســبة إىل   عمــالألفيهــا ا مبــا
  الدوليني، منألوا ملصون الس
أن عدم امتثال حكومـة السـودان للطلبـات الـواردة      وإذ يقرر  

)، والـيت أعيـد تأكيــدها يف   ١٩٩٦( ١٠٤٤مـن القـرار    ٤ يف يف الفقـرة 
 مــنأل)، يشــكل هتديـدا للســلم وا ١٩٩٦( ١٠٥٤مــن القـرار   ١الفقـرة  
  الدوليني،
الـدويل وضمــان    رهـاب إلعلـى ا  ءعلــى القضـا   وتصميما منه  

)، وإذ ١٩٩٦( ١٠٥٤) و ١٩٩٦( ١٠٤٤التنفيـــذ الفعــال للقــرارين   
 مـم أليثـاق ا يتصرف، حتقيقا هلذه الغايـة، مبوجـب الفصـل السـابع مـن م     

  املتحدة،
بــأن متتثــل حكومــة الســودان     يطالــب مــن جديــد    - ١  

مـن   ٤ ودون مزيد من التأخري، للطلبات املبينة يف الفقرة ،الكام الامتثا
مــن القــرار  ١الفقــرة والــيت أعيــد تأكيــدها يف ) ١٩٩٦( ١٠٤٤القــرار 
  )؛١٩٩٦( ١٠٥٤

 ءعضـا ألاخلطوات اليت اختذهتا بعض الدول ا يالحظ  - ٢  
)، ١٩٩٦( ١٠٤٤مــن القــرار   ٣الــواردة يف الفقــرة   حكــامألذ التنفيــ

العــام بــاخلطوات الــيت اختــذهتا   مــنيألويطلــب مــن الــدول الــيت مل تبلــغ ا 
  حتقيقا لتلك الغاية أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن؛

أن حتــرم مجيــع الــدول الطــائرات املســجلة يف    يقــرر  - ٣  
ا شــركة اخلطــوط  تســتأجرها أو تشــغله  الســودان، أو الــيت متلكهــا أو  

من أراضيها أو  عالقإلبا ذنإل، من اأو من ينوب عنها اجلوية السودانية
هيئــة،  يــةألالــرتول فيهــا أو التحليــق فوقهــا، وكــذلك الطــائرات التابعــة 

اخلطــوط اجلويــة   ةأينمــا كــان مقرهــا ومكــان تنظيمهــا، متلــك شــرك      
ــز  ــودانية جـ ــها، أو  اءالسـ ــبريا منـ ــا أو    كـ ــيت متلكهـ ــه، أو الـ ــتحكم فيـ تـ

هيئة متلك  ستأجرها أو تشغلها حكومة السودان أو سلطاته العامة، أوت
كـبريا منـها أو تـتحكم فيـه،      اءحكومة السـودان أو سـلطاته العامـة جـز    

  أينما وجد مقر تلك اهليئة ومكان تنظيمها؛
يومــا مــن تســعني أن حيــدد، بعــد مــرور  يقــرر أيضــا  - ٤  

 هالأعـ  ٣اردة يف الفقرة الو حكامأل، تاريخ نفاذ ااختاذ هذا القرارتاريخ 
تنفيـذه، مـا مل يقـرر اجمللـس قبـل ذلـك، علـى         اتءومجيع جوانـب إجـرا  
العـام، أن السـودان امتثـل للطلـب الـوارد يف       مـني ألأساس تقرير يقدمه ا

  ه؛الأع ١الفقرة 
تشرين  ١٥العام أن يقدم، حبلول  منيألإىل ا يطلب   ٥  

 ١الفقــرة  حكــامأل، تقريــرا عــن امتثــال الســودان  ١٩٩٦الثــاين/نوفمرب 
  ه؛الأع

  هذه املسألة قيد نظره. ءإبقا يقرر  - ٦  
ــر إنـــه       ــال ممثـــل مصـ ــوقـ  ١٠٥٤القـــرار اختـــاذ  ذمنـ

بريل املاضي، وعلى الرغم من أن القـرار  /أيف نيسان )١٩٩٦( 
ودة حلمـل السـودان   دبلوماسـية احملـ  دات الءراجفرض بعض اإل

ىل الســـودان إعمـــد علـــى االمتثـــال ملطالـــب اجملتمـــع الـــدويل، 
ــادي   ــذ االســتمرار يف تف ــات تنفي ــسطلب ــو. اجملل ــى دعن ما التق

، على هامش مؤمتر القمـة العربيـة  ان املصري والسوداين الرئيس
ــد    ــده يعتق ــان بل ــية  دأن الســودان لك ــه اإلرادة السياس كــي لي

ر بلـت مصـ  ، وقي التعاون الذي ينتظره منـه اجملتمـع الـدويل   ديب
ة األمنيــة يف هــزجطلــب الســودان فــتح قنــوات اتصــال بــني األ  

يكـن   أن السـودان مل  بلـده تكشف ل، لألسف ،ولكن. يندالبل
ىل انتــهاز إف در مــا كــان يهــداد بقــجــار حــوف إلقامــة دهــي

هـذا احلـوار لإليهـام بانطباعـات      دءفرصة موافقة مصر علـى بـ  
هـو منتظـر    تمع الـدويل بـأن السـودان يقـوم مبـا     اجمل ىدخاطئة ل

ــه. ــراروذكــر  من ــ ال ) ١٩٩٦(  ١٠٧٠ أن الق كــون يو أن ديع
ىل الســـودان مفادهـــا إهـــة جرســـالة واضـــحة عاليـــة النـــربة مو

املعنيـــة لتحقيـــق البلـــدان ضـــرورة التعـــاون مـــع اجمللـــس ومـــع  
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 تقبــل أن تكــون أن مصــر ال. وكــرر االمتثــال ملطالــب اجمللــس
ــوداين، أو أن ت   ــعب السـ ــاحل الشـ ــاس مبصـ ــزوراء املسـ ــن  ديـ مـ

تلحــق األذى بســالمة تــه اليوميــة أو حيامعاناتــه االقتصــادية يف 
احلكومــة الســودانية . وقــال إن بلــده يطالــب  ة أراضــيهحــدوو

منتصــف   حــىت بانتــهاز املهلــة اإلضــافية الــيت منحهــا اجمللــس     
ــاينالتشــرين  ــادم  /ث ــوفمرب الق ــول حبســن    لن ــز معســول الق تعزي

املقبلــة بتطــورات  حلــةأن تــأيت املر. وأعــرب عــن أملــه األفعــال
ــليم املتـــه علـــى إجيابيـــة  ــليم املعلومـــات مســـتوى تسـ مني وتسـ

 املتوفرة عنهم، أو قطع كافـة الصـالت بالتنظيمـات اإلرهابيـة،    
  .)٦١(مساس مبصاحله يسلم شعب السودان من أي حىت

__________ 

  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦١(  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى -  ١٠    
  األولية اإلجراءات    

  
 ١٩٩٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١املقـــرر املـــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٧٠٨(اجللسة 
 ٢٤ تشـرين األول/أكتـوبر و   ١٤برسالتني مـؤرختني    

مــوجهتني، علــى التــوايل، إىل    ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  
ــن   ــس األم ــيس جمل ــدالع    )١(رئ ــس بان ــام اجملل ــغ األمــني الع ، أبل

األعمال العدائية يف شرق زائري وتدهور األحـوال هنـاك. ففـي    
ة مقاطعــة كيفــو اجلنوبيــة، انــدلعت األعمــال العدائيــة يف منطقــ 

بنيــامولنغ الناطقــة بلغــة روانــدا، والــيت تضــم كــال مــن اهلوتــو    
والتوتســي، وإن كانــت غالبيــة الســكان مــن التوتســي. وكــان 
هؤالء يقيمـون بالفعـل يف هـذه املنطقـة عنـدما أصـبحت زائـري        

ــام   ــتقلة يف عـ ــام ١٩٦٠مسـ ــى  ١٩٧٢. ويف عـ ــلوا علـ ، حصـ
 اجلنسية الزائريية، شأهنم شـأن كـل مـن كـانوا يعيشـون داخـل      
حدود زائري. ولكـن بعـد ذلـك صـدر قـانون للجنسـية يف عـام        

سحب منهم هذا املركز، ولكن هـذا القـانون مل ينفـذ     ١٩٨١
. وقـد أدى الضـغط علـى    ١٩٩٦حىت الشهور األوىل من عام 

مجاعــة بنيــامولنغ لكــي يبــارحوا زائــري ويرحلــوا إىل روانــدا إىل 
ــلحة الزائري    ــوات املسـ ــة بـــني القـ ــال العدائيـ ــاعد األعمـ ــة تصـ يـ

ــي، وإىل وقـــوع هجمـــات علـــى خميمـــات    ومجاعـــات التوتسـ
__________ 

  )١(   S/1996/875  وS/1996/878.على التوايل ،  

الالجـــئني، وتزايـــد التـــوتر بـــني روانـــدا وزائـــري، ومشـــل ذلـــك 
تبــــادالت للــــنريان باألســــلحة الثقيلــــة عــــرب احلــــدود، وقيــــام 
ــاد      ــادل االهتامــات. وقــد أســفر ذلــك عــن ازدي احلكــومتني بتب

ـــ     ٣٠٠ ٠٠٠احلالــة اإلنســانية تفاقمــا. فكــان هنــا مــا يقــدر ب
ــ ــري،   شـ ــافو يف زائـ ــريا وبوكـ ــنطقيت أوفـ ــون يف مـ خص يتحركـ

الواقعتني على حدود رواندا وبوروندي، أمام تصاعد القتـال.  
مــــن  ١٤٣ ٠٠٠ -الجــــئ  ٢٢٠ ٠٠٠وقــــد ضــــم هــــؤالء 

فـروا مـن املخيمـات يف     -مـن روانـدا    ٧٥ ٠٠٠بوروندي و 
 ١٩٩٦تشرين األول/أكتـوبر   ٢٠و  ١٩هناية األسبوع يومي 
م إىل أن هذه احلالـة املتـدهورة تتطلـب منـه     وخلص األمني العا

أن يبذل مساعيه احلميدة من أجـل مسـاعدة حكومـة زائـري يف     
مواجهة النواحي السياسية واألمنية للمشاكل القائمة يف اجلـزء  
الشــرقي مــن البلــد ملــا تســببه هــذه املشــاكل مــن هتديــد للســلم  
 واألمن يف املنطقة، وكـذلك ألثرهـا السـليب علـى اجلهـود الـيت      
تبذهلا األمم املتحدة بالفعـل، بنـاء علـى طلـب هـذه احلكومـة،       
مــن أجــل تــوفري املســاعدة يف االنتخابــات املزمــع إجراؤهــا يف   

ــام  ــباب   ١٩٩٧عــ ــدي لألســ ــاق يف التصــ ــال إن اإلخفــ . وقــ
اجلذريــة للصــراع يف منطقــة الــبحريات الكــربى، مــن النــواحي 

أخـرى   السياسية واالقتصـادية واألمنيـة، قـد أطلـق العنـان مـرة      




