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 )٢٠٠٧ (١٧٨٤القرار   
 ٢٠٠٧أكتوبر / األولتشرين ٣١، املعقودة يف ٥٧٧٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
  إىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه املتعلقة باحلالة يف السودان،إذ يشري 
ــضا   ــشري أيـ ــسابقة  وإذ يـ ــه الـ ــدنيني يف ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قراراتـ ــة املـ ــشأن محايـ  بـ

ــواردة يف       ــصلة ال ــة أمــور، األحكــام ذات ال الــصراعات املــسلحة، الــذي يؤكــد جمــددا، يف مجل
يوليـه  / متـوز  ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لألمم املتحدة، و         

ة مــوظفي ــــأن محايـبــش) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ة، و ـالــصراعات املــسلحيف  بــشأن األطفــال ٢٠٠٥
  بشأن املرأة والسالم واألمن،)٢٠٠٠ (١٣٢٥ ونية وموظفي األمم املتحدة، املساعدة اإلنسا

ــد  ــة     وإذ يعي ــه واســتقالله وســالمته اإلقليمي ــسودان ووحدت ــسيادة ال ــه ب ــد التزام  ، تأكي
 وبقضية السالم،

زامات اليت مل تف هبا بعد خبصوص تنفيـذ اتفـاق           ـ األطراف على الوفاء بااللت    وإذ حيث  
 بعمليـة إعـادة نـشر القـوات     التـأخر يف االضـطالع  شري بـصفة خاصـة إىل   السالم الشامل، وإذ ي  

، وإذ حيـث علـى االضـطالع        ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٩على حنـو كامـل ميكـن التحقـق منـه حبلـول              
ترسـيم احلـدود بـني الـشمال     وإذ يـشري إىل ضـرورة إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف             بتلك العمليـة،    

 أبيي،ع املتفق عليه بشأن حل نزاواجلنوب، وتنفيذ 
 إىل التزام اجملتمـع الـدويل بـدعم عمليـة اتفـاق الـسالم الـشامل، بطـرق منـها                   وإذ يشري  

ــة  ــةتقــدمي املعون ــشامل،      اإلمنائي ــسالم ال ــذ اتفــاق ال ــدعم تنفي ، وإذ يهيــب باجلهــات املاحنــة أن ت
 ،٢٠٠٥بوسائل من بينها تنفيذ التعهدات اليت صدرت يف إطار مؤمتر أوسلو يف عام 
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ومة الوحدة الوطنية على اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة للتحـضري لعقـد              حكوإذ حيث    
املــوارد الالزمــة االلتـــزام بتقــدمي حــصتها مــن   مبــا يف ذلــك عــن طريــق  انتخابــات حــرة ونزيهــة

، وحيث كذلك اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة التقنيـة واملاديـة      للسكان إلجراء تعداد وطين  
 الوطين،السكان جراء تعداد ما يلزم إلت، مبا يف ذلك الالزمة للتحضري لالنتخابا

 باســتمرار عمليــات العــودة املنظمــة للمــشردين داخليــا مــن اخلرطــوم إىل   وإذ يرحــب 
 وعودة الالجـئني مـن بلـدان اللجـوء إىل جنـوب الـسودان،               جنوب كردفان وجنوب السودان،   

وذلـك بطـرق مـن    ، دة دائمـة  املبذولة لكفالة أن تكون تلك العـو       وإذ يشجع على تعزيز اجلهود    
 ،بينها تقدمي املوارد الالزمة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وللشركاء التنفيذيني

ــشيد  ــسالم        وإذ ي ــاق ال ــا التف ــه دعم ــضطلع ب ــا ت ــسودان مل ــم املتحــدة يف ال ــة األم  ببعث
 ،تمرار التزامها بدعم هذه البعثةالشامل، وإذ يشيد بالبلدان املسامهة بقوات الس

بعثــة األمــم  بتعــيني األمــني العــام ألشــرف قاضــي ممــثال خاصــا لــه معنيــا ب  وإذ يرحــب 
 نائبة ملمثله اخلاص لتنسيق الشؤون اإلنسانية،، وأمرية حق املتحدة يف السودان

العراقيـل املفروضـة علـى حتركـات        مجيـع    عن قلقـه إزاء القيـود و        من جديد  وإذ يعرب  
 الذي تتركه تلـك القيـود والعراقيـل علـى قـدرة البعثـة علـى          البعثة وعتادها، واألثر السليب   أفراد  

أداء واليتـــها بـــصورة فعالـــة، وعلـــى قـــدرة دوائـــر املـــساعدات اإلنـــسانية علـــى الوصـــول إىل   
تتقيـد بالتزاماهتـا الدوليـة يف هـذا الـصدد، وكـذلك       جبميـع األطـراف أن   املتضررين؛ وإذ يهيـب    

 قوات،بااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاق مركز ال
تـويل بعثـة    باجلهود اليت تبـذهلا البعثـة يف دارفـور، ومبـا اضـطلعت بـه لتيـسري                 وإذ يشيد  

 ، زمام املسؤولية عن حفظ السالم يف دارفورالحتاد األفريقي يف دارفوراواألمم املتحدة 
ــسلم  ــر      وإذ ي ــشامل أم ــسالم ال ــاق ال ــذ اتف ــأن النجــاح يف تنفي ــه  ب ــسوية ال غــىن عن  لت
 وإلحــالل الــسالم واألمــن علــى حنــو مــستدام يف املنطقــة؛ وإذ يــدين أعمــال  يف دارفــور األزمــة

جممـوعيت  يـدعو إىل القيـام علـى وجـه الـسرعة بنـشر               العنف اليت ترتكبـها مجيـع األطـراف، وإذ        
ــي يف          ــاد األفريق ــة االحت ــم املتحــدة إىل بعث ــن األم ــدمتني م ــل املق ــدعم الثقي ــف وال ــدعم اخلفي ال

 وإىل محايــة ،الحتــاد األفريقــي يف دارفــوراألمــم املتحــدة والبعثــة الــسودان، وإىل النــشر الكامــل 
 العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية،

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٣ بتقرير األمني العـام عـن الـسودان، املـؤرخ            وإذ حييط علما   
٢٠٠٧) S/2007/624(، آب ٢٩ املـؤرخ    ،عن األطفال والصراع املسلح يف السودان     تقريره   و / 
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ــاد    )S/2007/520 (٢٠٠٧س أغــسط ــن عقــب إيف ــن جملــس األم ــدم م ــر املق ــه، والتقري   إىلة بعث
 ،٢٠٠٧يونيه /السودان يف حزيران

  أن احلالة يف السودان ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،وإذ يقرر 
أبريــل / نيــسان٣٠ متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان حــىت   يقــرر - ١ 
 ـيَّـة جتديدها لفترات أخرى؛، بن٢٠٠٨ِ

شـــهر، تقريـــرا ثالثـــة أأن يقـــدم إىل اجمللـــس، كـــل  العـــام األمـــني إىل يطلـــب - ٢ 
وعــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل وااللتــزام بوقــف  تنفيــذ واليــة البعثــة،  عــن

 ؛إطالق النار
ــشدد - ٣  ــاق      ي ــع عناصــر اتف ــل والعاجــل جلمي ــذ الكام ــة التنفي ــى أمهي ــسالم  عل ال

إنـسانية، واتفـاق سـالم دارفـور، واتفـاق          ألغـراض   الشامل، واتفاق إجنامينا لوقف إطالق النار       
، ويدعو مجيع األطـراف إىل الوفـاء        ٢٠٠٦أكتوبر  / األول تشرينسالم شرق السودان املربم يف      

 تأخري؛بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقات دون 
تقييم يف اإلشـراف علـى تنفيـذ اتفـاق           الدور احليوي ملفوضية الرصد وال     يؤكد - ٤ 

، ويتطلـع إىل    تعزيـز اسـتقالل املفوضـية الـذايت        ويـدعو إىل     ،السالم الـشامل وتقـدمي تقـارير عنـه        
 ؛٢٠٠٨يناير / الثاينكانونصدور التقرير املؤقت للمفوضية وتوصياهتا، يف 

فـوري حـول قيـام البعثـة بعمليـات          بـشكل    مجيع األطـراف إىل االتفـاق        يدعو - ٥ 
دون قيــود يف منطقــة أبيـــي، دون املــساس باالتفــاق النــهائي  بــشكل كامــل والرصــد والتحقــق 

 ؛حول احلدود الفعلية بني اجلانبني
 البعثة على مواصلة جهودها بـشكل يتـسق مـع واليتـها مـن أجـل تقيـيم                   حيث - ٦ 

ــو      ــل، وجن ــاطق الوحــدة، وأعــايل الني ــشر القــوات، وخباصــة يف من ب التقــدم احملــرز يف إعــادة ن
ختفيـف التـوتر    يف  مساعدة األطراف   على  تعزيز قدرهتا   كردفان، وأبيـي، والنيل األزرق، وعلى      

اإلسـراع  يف املناطق الـيت ميكـن أن ينـشب فيهـا الـصراع بينـها، وحيـث كـذلك األطـراف علـى                        
 ؛إعادة نشر القواتباجلهود الرامية إىل إمتام فورا 

بطـرق  توترات يف منطقة أبيــي،       األطراف إىل اختاذ خطوات لتخفيف ال      يدعو - ٧ 
ــها  ــدا عــن حــدود     من ــا بعي ــشر قواهت ــادة ن ــاينكــانون ١إع ــاير / الث ــا،  ١٩٥٦ين  املُختلــف عليه
متـشيا  لبعثـة،   دعمـه لقيـام ا     ويعـرب عـن      طريق إقامة إدارة مؤقتـة واالتفـاق علـى احلـدود،           وعن
مـا قـد تتخـذه      ساعدة األطـراف علـى رصـد        ووفقا التفاق السالم الـشامل مبـ      مهام واليتها،    مع
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 نشر أفراد البعثة يف املنـاطق الـيت قـد ُتـسحب           من خالل من ترتيبات يف هذا الصدد مبا يف ذلك         
 ؛قواتالمنها 

باالتـصال باملـاحنني الثنـائيني بـشأن تـشكيل          فيمـا يتعلـق      إىل والية البعثـة      يشري - ٨ 
ــة وحــدات  ــة ويطلــب إىل مــشتركة متكامل جملــس أن تــضع خطــة للــدعم باالشــتراك مــع   البعث

، وحيث كذلك املاحنني على تقدمي الدعم، من خالل البعثـة، بغيـة الـتمكني مـن      الدفاع املشترك 
، وحيـث كـذلك البعثـة علـى املـساعدة           وحدات يف أقـرب وقـت ممكـن       تلك ال إنشاء  إمتام عملية   

يف عمليات نـزع الـسالح الطـوعي وجهـود مجـع األسـلحة وتـدمريها، تنفيـذا للخطـط املقـررة                      
 ؛السالم الشامل فيما يتعلق بنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجمبوجب اتفاق 

البعثة، مبا يتسق مع مهام واليتها، وبالتنسيق مع األطـراف املعنيـة، علـى              حيث   - ٩ 
زيــادة دعمهــا جمللــس التنــسيق الــوطين لنـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وجلــنيت نــزع 

جلنـــوب والـــشمال، وحيـــث كـــذلك املـــاحنني علـــى الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج يف ا
ــشتركة لنــ      ــصادرة عــن وحــدة األمــم املتحــدة امل ــساعدة ال ــات امل ــسالح ـاالســتجابة لطلب زع ال

 ؛والتسريح وإعادة اإلدماج
ألعمـال   إىل والية البعثة املتعلقة بتوفري اإلرشاد واملـساعدة التقنيـة دعمـا           يشري - ١٠ 

تاءات املنصوص عليهـا يف اتفـاق الـسالم الـشامل، وحيـث             جراء االنتخابات واالستف  التحضري إل 
ــتقين        ــة علــى مواصــلة جهودهــا يف هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تقــدمي الــدعم ال البعث

 األمـم واللوجسيت لتعداد الـسكان الـوطين، وبالتنـسيق مـع حكومـة الوحـدة الوطنيـة ومكاتـب                   
 ؛األخرى ذات الصلةاملتحدة 
 مـع التأكيـد علـى دور      ،   جبميـع جوانبـها    املـصاحلة عمليـة     البعثة إىل دعم   يدعو - ١١ 

 املرأة واجملتمع املدين، والعمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريه من الوكاالت؛
ــان     يــدعو - ١٢  ــسالم الــشامل ويف البي ــراف يف اتفــاق ال ــه   األط  األمــمالــذي وقعت
، إىل تـوفري الـدعم      ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٨وحكومة الوحدة الوطنية، يف اخلرطوم، يف       املتحدة  

 ت اإلنسانية يف السودان وتيسريها؛واحلماية جلميع العمليا
 تني إىل دور البعثة يف تيسري نشر جمموعيت الدعم اخلفيف والثقيـل املقـدم             يشري - ١٣ 

وســائر  يف الــسودان، ويــدعو حكومــة الوحــدة الوطنيــة ةبعثــة األفريقيــالإىل  املتحــدة األمــممــن 
 املتحـدة  األمـم بعثـة  التعاون الكامل مع عملية النشر هذه، ومع نشر مجيع عناصر    األطراف إىل   

 واالحتاد األفريقي يف دارفور؛
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 األمـم  حكومة الوحدة الوطنيـة إىل التعـاون الكامـل مـع مجيـع عمليـات         يدعو - ١٤ 
 يتعلق بتنفيذ والياهتا؛ ماداخل إقليمها، فياملتحدة 
ــام األمــني إىل يطلــب - ١٥  ــال    مواصــ الع ــة االمتث ــضرورية لكفال ــدابري ال لة اختــاذ الت

فيمـا يتعلـق بعـدم التـسامح إطالقـا إزاء       املتحـدة  األمـم لـسياسة الـيت تنتـهجها    لالكامل يف البعثة    
، وإىل إبقـاء اجمللـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة                  نياجلنـسي واالنتـهاك   االستغالل  

بة، مبـا يف ذلـك التوعيـة مـن خـالل التـدريب قبـل        املناسـ الوقائيـة  بقوات على اختـاذ اإلجـراءات    
اختــاذ إجــراءات أخــرى بغيــة كفالــة املــساءلة الكاملــة عــن احلــاالت الــيت  وعلــى نــشر القــوات، 

 ذا القبيل؛هلا يف سلوك من هون يتورط فيها أفراد تابع
 إىل األمني العام أن يدرج مـا يلـي يف تقريـره املقبـل الـذي يغطـي فتـرة                     يطلب - ١٦ 
 :شهرثالثة أ

لتقــدم احملــرز يف تنفيــذ اخلطــط املقــررة مبوجــب اتفــاق الــسالم الــشامل لتقيــيم  )أ( 
نقـاط أساسـية إلعـداد      إىل جانـب وضـع      فيما يتعلق بنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،         

علـى أساسـها    حراز املزيد من التقدم، مبا يف ذلك نقـاط مرجعيـة ميكـن أن ُيقـاس                 إلاستراتيجية  
 ؛دور البعثة يف خمتلف مراحل التنفيذما خيص ، التحديدوعلى وجه ، هذا التقدم
تقييم ملا إذا كانت هناك ضرورة إلدخال أية تغـيريات علـى واليـة البعثـة بغيـة           )ب( 

 تعزيز قدرهتا على مساعدة األطراف يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل؛
 . إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٧ 

 


