
S/PRST/2007/41  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
24 October 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
241007    241007    07-56310 (A) 

*0756310* 

 جملس األمنرئيس بيان من   
، يف ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول  ٢٤ اليت عقدها جملس األمـن يف        ٥٧٦٨يف اجللسة    

، أدىل رئــيس جملــس “تقــارير األمــني العــام عــن الــسودان”إطــار نظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون 
 :األمن باسم اجمللس بالبيان التايل

توصــل إىل تــسوية سياســية   ة لليــشدد جملــس األمــن علــى الــضرورة امللّحــ     ”  
تستثين أحـدا ودائمـة يف دارفـور، ويف هـذا الـصدد، يرحـب شـديد الترحيـب بعقـد                    ال

أكتوبر يف سـرت، حتـت قيـادة املبعـوث اخلـاص            /تشرين األول  ٢٧حمادثات السالم يف    
إلياسون واملبعوث اخلاص لالحتاد األفريقـي، الـدكتور سـليم     يان  السيدلألمم املتحدة، 
 .  حيظيان بدعم اجمللس التامسليم، اللذين

يعــرب جملــس األمــن عــن عميــق قلقــه إزاء تــدهور احلالــة األمنيــة واإلنــسانية       
دارفــور، وحيــث مجيــع األطــراف علــى ممارســة ضــبط الــنفس فــورا وعــدم  املتواصــل يف

 .والتصعيد اللجوء إىل االنتقام
ــدعو جملــس األمــن مجيــع األطــراف إىل حــضور احملادثــات واملــشاركة ف       يهــا ي

اء، والقيــام، كخطــوة أوىل، باالتفــاق علــى وقــف األعمــال القتاليــة بــشكل كامــل وبّنــ
ويـشدد اجمللـس علـى      . وتنفيذه، على أن تشرف عليه األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي          

طـرف يـسعى لتقـويض عمليـة الـسالم بـأي وسـيلة،          ه اختاذ إجراءات حبـق أي     داستعدا
عمليـة حفـظ    وأالقتالية هذا أو عرقلة احملادثات خاصة عرب عدم التقيد بوقف األعمال     

 ويقر اجمللـس أيـضا بوجـوب أن تأخـذ األصـول      .تقدمي املساعدات اإلنسانيةالسالم أو   
 . القانونية جمراها

يشدد جملس األمن على أن التوصل إىل تسوية سياسية ال تستثين أحـدا ونـشر                 
، أمــران ال بــد منــهما   يف دارفــورالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة لالعمليــة املختلطــة 

ــالغ قلقــه إزاء   . عــادة إحــالل الــسالم واالســتقرار يف دارفــور  إل ويعــرب اجمللــس عــن ب
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ويف هذا الصدد، يدعو اجمللـس الـدول األعـضاء إىل    . التأخري يف نشر أفراد هذه العملية     
 القيام على وجه السرعة بتـوفري وحـدات النقـل اجلـوي والـربي الـيت ال تـزال تقتـضيها                    
هــذه العمليــة، ويــدعو مجيــع األطــراف إىل تيــسري نــشر أفــراد العمليــة الفعلــي وتــسريع  

 .عجلته
يطلب جملس األمن مـن األمـني العـام، يف إطـار التقـارير الدوريـة عـن دارفـور                      

 يومــا، أن يقــدم إليــه كــذلك تقريــرا عــن التقــدم احملــرز يف   ٣٠الــيت يقــدمها إليــه كــل  
 .“دة على األرض وعن العوائق اليت تقف يف وجههماالعملية السياسية واحلالة السائ

 


