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 )٢٠٠٧ (١٧٦٩القرار   
 

 ٢٠٠٧ يوليه /متوز ٣١، املعقودة يف ٥٧٢٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
 

 ،إن جملس األمن 
 راته وبياناته الرئاسية السابقة املتعلقة باحلالة يف السودان،قرامجيع إىل إذ يشري  
ســـالمته  الـــشديد بـــسيادة الـــسودان ووحدتـــه واســـتقالله و التزامـــهوإذ يعيـــد تأكيـــد 

 على العمل مع حكومـة الـسودان،        وإذ يعرب عن تصميمه   اإلقليمية، والتزامه بقضية السالم،     
 مع االحترام التام لسيادته، للمساعدة يف معاجلة املشاكل املختلفة يف دارفور بالسودان،

نتائج مشاورات أديـس أبابـا الرفيعـة املـستوى بـشأن احلالـة يف دارفـور،                  إىل   وإذ يشري  
، والـيت أيـدها الـبالغ الـصادر عـن االجتمـاع             ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٦دت يف   اليت عق 

ــاد األفريقـــي    ــابع لالحتـ ــا يف ،الـــسادس والـــستني جمللـــس الـــسالم واألمـــن التـ  املعقـــود يف أبوجـ
، والــبالغ الــصادر عــن االجتمــاع التاســع والــسبعني جمللــس  ٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٣٠

إىل وإذ يـشري    ،  ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٢اد األفريقـي املعقـود يف       السالم واألمـن التـابع لالحتـ      
 الــذي أعــرب فيــه عــن التأييــد ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩بيــان رئــيس اجمللــس املــؤرخ 

ــاقْي أديــس  ــا وأبوجــا،   التف ــدعوأباب ــذمها بالكامــل دون إبطــاء    وإذ ي ــع األطــراف إىل تنفي  مجي
الدعم اخلفيف والـدعم الثقيـل املقـدمتني مـن األمـم      والعمل على تيسري النشر الفوري جملموعْيت  

املتحدة إىل بعثة االحتاد األفريقي يف السودان، ونشر عمليـة خمتلطـة يف دارفـور تقـدم هلـا األمـم                     
 إىل أن التعــاون بــني األمــم املتحــدة    وإذ يــشرياملتحــدة هياكــل الــدعم والقيــادة والــتحكم،     

بـصون الـسالم واألمـن هـو جـزء ال يتجـزأ مـن األمـن                 والتنظيمات اإلقليمية يف املسائل املتعلقة      
 اجلماعي على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة،

بـــشأن املـــرأة والـــسالم ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـــه الـــسابقة وإذ يؤكـــد جمـــددا أيـــضا 
بشأن محاية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمـم املتحـدة،          ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ واألمن، و 
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ــق     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و ــة لفري ـــتاجات الالحق ــصراعات املــسلحة، واالستـن ــال وال ــشأن األطف ب
جملس األمن العامل املعين باألطفال يف الصراع املسلح اليت تتـصل بـأطراف الـصراع املـسلح يف                  

ــسودان  ــسلحة،    ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و ) S/2006/971(ال ــصراعات امل ــدنيني يف ال ــة امل ــشأن محاي ب
 ،٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٧ و ١٦يس أبابا واخلرطوم يف يومي وكذلك إىل تقرير بعثته إىل أد

 بتقريـــر األمـــني العـــام ورئـــيس مفوضـــية االحتـــاد األفريقـــي، املـــؤرخ        وإذ يرحـــب 
 ،٢٠٠٧يونيه /حزيران ٥

 مبوافقة السودان على نشر العملية املختلطة يف دارفور، علـى         يف هذا الصدد   وإذ يشيد  
ــائج املــش   اورات الرفيعــة املــستوى الــيت أجراهــا االحتــاد األفريقــي   النحــو املــبني بالتفــصيل يف نت

ــا يف     ــسودان يف أديــس أباب ــران١٢واألمــم املتحــدة مــع حكومــة ال ــه / حزي ، والــيت ٢٠٠٧يوني
تأكيــــدها بكاملــــها يف اجتمــــاع اجمللــــس مــــع رئــــيس مجهوريــــة الــــسودان يف اخلرطــــوم،    مت
 ، ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٧ يف

أبابـا مــن أن العمليـة املختلطـة ينبغـي أن تكـون           أديـس  إىل ما ورد يف اتفاق       وإذ يشري  
 ذات طابع أفريقي غالب وأن يستجلب جنودها، قدر اإلمكان، من البلدان األفريقية،

جنـاح نـشر بعثـة االحتـاد األفريقـي      إللجهود الـيت بـذهلا     لاالحتاد األفريقي    على وإذ يثين  
 وإذ يـشدد   اليت ساعدته يف نـشرها،       ةن، وجهود الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمي     السودا يف

املقـدمتني مـن األمـم    الدعم الثقيل ضرورة قيام البعثة، بدعم من جمموعيت الدعم اخلفيف و       على  
 إىل يطلــب وإذ، إىل أن تنتــهي واليتــها دارفــور ســالم  باملــساعدة يف تنفيــذ اتفــاق   املتحــدة،

ــسودان  ــة مجيــع   حكومــة ال ــة اضــطالع ول دون  العقبــات الــيت حتــ تقــدمي املــساعدة يف إزال البعث
االجتمـاع التاسـع والـسبعني جمللـس        الـبالغ الـصادر عـن       إىل   وإذ يـشري     ؛بواليتها بشكل سـليم   

بـشأن متديـد واليـة       ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ٢٢السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي املـؤرخ           
ــافية ال   ــة بعثـــــة االحتـــــاد األفريقـــــي يف الـــــسودان لفتـــــرة إضـــ ــاوز ســـــتة أشـــــهر لغايـــ   تتجـــ

 ،٢٠٠٧ديسمرب /األول كانون ٣١
احلاجة املاسة إىل حـشد الـدعم املـايل واللوجـسيت وغـري ذلـك مـن أشـكال                   وإذ يؤكد    

 ،االحتاد األفريقي يف السودان الدعم املطلوب لبعثة
ــة املختلطــة، مبــا يف ذلــك وضــع     وإذ يرحــب  ــة مــن أجــل العملي  باالســتعدادات اجلاري

األمم املتحدة ومقـر مفوضـية االحتـاد األفريقـي، واجلهـود      ترتيبات لوجيستية يف دارفور يف مقر     
املبذولة لتشكيل وحدات للقـوات والـشرطة وكـذلك اجلهـود املـشتركة اجلاريـة الـيت يقـوم هبـا                     
ــة       ــسياسات التنفيذي األمــني العــام ورئــيس االحتــاد األفريقــي لوضــع اللمــسات األخــرية علــى ال
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مــن أجــل إنــشاء آليــات ماليــة وإداريــة   كــذلك بــاإلجراء الــذي اختــذ  يرحــب إذوالــضرورية، 
 مناسبة تكفل اإلدارة الفعالة للعملية املختلطة،

مـن أسـاس للتوصـل إىل حـل         دارفـور   سـالم   اتفـاق   إميانـه مبـا يـشكله       يكرر تأكيد   وإذ   
 عدم تنفيذ االتفاق على حنو تـام        وإذ يسوؤه األمن يف دارفور،    سياسي دائم وأساس الستمرار     

 يـدعو  وإذ، رطـراف الـصراع يف دارفـو   أ مجيـع  توقيعه من قبلة، وعدم من قبل األطراف املوقع  
 مجيـع األطـراف علـى عـدم التـصرف علـى أي حنـو                حيـث إذ  وإىل وقف فوري إلطـالق النـار،        

 إىل البالغ الصادر عن االجتماع الدويل الثاين بـشأن احلالـة يف             وإذ يشري ،  تنفيذ االتفاق يعوق  
حتــاد األفريقــي واملبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة يف   دارفــور الــذي عقــده املبعــوث اخلــاص لال 

 ،٢٠٠٧يوليه / متوز١٦ و ١٥طرابلس يف يومي 
الــسكان املــدنيني  علــى الــيت تــشناجلاريــة  اهلجمــات وإذ يالحــظ مــع القلــق الــشديد 

العنـف اجلنـسي وانتـشاره علـى نطــاق     ارتكـاب  العـاملني يف اجملـال اإلنـساين، واسـتمرار     علـى  و
االحتاد األفريقي بـشأن    مفوضية  يف تقرير األمني العام ورئيس      ما ورد ذكره     مبا يف ذلك     ،واسع

 وإذ يـشدد ،  ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ٢٣العملية املختلطة يف دارفور، وتقرير األمني العام املؤرخ         
 حكومـة الـسودان علـى القيـام         وإذ حيـث  على ضرورة تقدمي مرتكيب تلك اجلـرائم إىل العدالـة،           

إدانتـه جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين               الصدد    يف هذا  يكرروإذ  بذلك،  
 دارفور، الدويل املرتكبة يف

 اهتمامه البـالغ بتـوفري األمـن للعـاملني يف جمـال املـساعدات اإلنـسانية            وإذ يكرر تأكيد   
ــاجني،    ــسكان احملت ــدينوســبل وصــوهلم إىل ال ــها وصــول    وإذ ي ــدم كفالت ــصراع لع  أطــراف ال

ال اإلغاثـة إىل مجيـع احملتـاجني يف دارفـور بـشكل كامـل وآمـن ودون معوقـات،                    العاملني يف جم  
 بـأنــه   وإذ يـسلم  وقيامهم بإيصال املساعدة اإلنسانية ال سيما إىل املشردين داخليا والالجـئني،            

مع استمرار تشريد العديد من املواطنني يف دارفور، فإن اجلهود اإلنـسانية تظـل تـشكل أولويـة                  
 يق وقف دائم إلطالق النار والتوصل إىل عملية سياسية شاملة،إىل أن يتم حتق

اسـتخدام شـارات األمـم املتحـدة      و أ قـصف جـوي   بعمليـات   بعـدم القيـام     وإذ يطالب    
  يف شن هذه اهلجمات،عملةعلى الطائرات املست

ري سـلبا   العنـف الـدائر يف دارفـور يف التـأث       يستمرمن احتمال أن     قلقه    جمدداً يؤكدوإذ   
 معاجلــة جوانــب األمــن علــى ضــرورة يــشدد وإذ املنطقــة، ، وعلــىي أحنــاء الــسودانعلــى بــاق

 حكـوميت الـسودان وتـشاد    يـدعو وإذ  يف دارفور،   طويل األجل اإلقليمي من أجل حتقيق سالم      
 واالتفاقــات ٢٠٠٦فربايــر /شــباط ٨ مبوجــب اتفــاق طــرابلس املــربم يف  إىل التقيــد بالتزاماهتمــا

 الثنائية الالحقة،
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ــ  ــة يف رروإذ يقــ ــور ب أن احلالــ ــسوداندارفــ ــز،الــ ــسالم    ال تــ ــداً للــ ــشكِّل هتديــ ال تــ
 الدوليني، واألمن

القيام يف وقت مبكر وعلى حنو فعال بتنفيذ اتفاق سـالم           ، من أجل دعم     يقرر - ١ 
يعطي إذنه وتكليفه بـأن تنـشأ       أن،  ١٨لفقرة  وفقا ل نتيجة املفاوضات املتوقع إجراؤها     دارفور و 

يف دارفـور،   عمليـة خمتلطـة بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة                ،شـهراً  ١٢ لفترة أولية مدهتا  
بـّين يف هـذا القـرار، وعمـالً     النحـو امل علـى   ،  )بعثة األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي يف دارفـور         (

ــيس     ــام ورئ ــني الع ــر األم ــؤرخ   مفوضــيةبتقري ــي امل ــاد األفريق ــران ٥ االحت ــه /حزي ، ٢٠٠٧يوني
 مـن تقريـر   ٥٥  و٥٤ن والية هذه البعثة على النحـو املـبني يف الفقـرتني             أن تكو  كذلك ويقرر

 ؛٢٠٠٧يونيه /حزيران ٥األمني العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي، املؤرخ 

الـيت تـشمل    ،يف دارفـور واالحتاد األفريقـي  األمم املتحدة تتكون بعثة   أن   يقرر - ٢ 
الــدعم الثقيــل  ومــن جممــوعيت الــدعم اخلفيــف ومــن بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــسودان ا أفــراد

مراقباً عـسكرياً    ٣٦٠فيهم  مبن  العسكريني،  من األفراد    ١٩ ٥٥٥ ، من التابعتني لألمم املتحدة  
ــصراً م  ــصال، وعن ــشمل عــددا    الئمــاًوضــابط ات ـــني ي ــصلمــن املدنـي ــراد   ٣ ٧٧٢إىل  ي مــن أف

 ؛فرداً ١٤٠ إىلمن عدد يصل منها تتكون كل  وحدة شرطة مشكّلة ١٩ والشرطة 

 بــني االحتــاد األفريقــي  ا مــشتركا خاصــالممــثرودولــف أدادا  بتعــيني بيرحــ - ٣ 
 األمـني العـام إىل البـدء فـوراً     ويـدعو ، لقـوة ل ا قائـد مـارتن أغـواي  و، ورــدة لدارفــم املتح ــواألم
نقــل ة لسلــسة ــــعمليحتقيــــق ة ــــة لكفالــم الــضروريــــوالنظوالــتحكم، ة لقيــــادر هياكــل اـــبنــش
ــي    ا ــاد األفريق ــة االحت ــن بعث ــسلطة م ــسودان إىل يف ال ــل ــم املتحــدة و ة بعث ــي  األم ــاد األفريق االحت
 دارفور؛ يف

النـشر الكامـل جملمـوعيت        على وجه السرعة   رأن تيسّ  مجيع األطراف إىل     يدعو - ٤ 
ــاد األفريقـــي  املقـــدمتني مـــن األمـــم املتحـــدة إىل  الـــدعم الثقيـــل الـــدعم اخلفيـــف و ــة االحتـ بعثـ

ــسودان يف ــور     و،الـ ــي يف دارفـ ــاد األفريقـ ــدة واالحتـ ــم املتحـ ــة األمـ ــضريية لبعثـ ــشطة التحـ  ،األنـ
 يف غـــضون البعثـــة، إســـهاماهتا إىل  تقـــدميالـــدول األعـــضاء إىل االنتـــهاء مـــنكـــذلك  ويـــدعو

إىل  االحتــاد األفريقــي مفوضــيةاألمــني العــام ورئــيس يــدعو  هــذا القــرار، وختــاذيومــاً مــن ا ٣٠
 ؛ نفسهاالفترة يف غضون للبعثةيل النهائي للعنصر العسكري  على التشكالتفاقا

 : أنيقرر - ٥ 
تقوم بعثة األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف دارفـور، يف موعـد ال يتجـاوز                    )أ( 

، بإنــشاء قــدرة تــشغيلية أوليــة لقيــادة األركــان، تــشمل هياكــل   ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األول
 الـيت سـيتم مـن خالهلـا تنفيـذ األنـشطة التـشغيلية، وتقــوم        اإلدارة والقيـادة والـتحكم الـضرورية   
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بوضع الترتيبات املالية الالزمة لتغطية تكاليف القوات بالنسبة جلميع األفراد الذين يتم نـشرهم               
 ؛سودانيف الاالحتاد األفريقي يف بعثة 
تقـــــــوم بعثـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة واالحتـــــــاد األفريقـــــــي يف دارفـــــــور، يف  )ب( 
 باسـتكمال االسـتعدادات الالزمـة لتـويل سـلطة القيـادة التنفيذيـة               ٢٠٠٧بر  أكتـو /األول تشرين

 سودانيف الـ االحتـاد األفريقـي   على جمموعة الدعم اخلفيف واألفراد املنتـشرين حاليـا لـدى بعثـة      
وما قد يتم نشره من جمموعة الدعم الثقيـل وأفـراد البعثـة املختلطـة حبلـول ذلـك التـاريخ، حـىت             

أدنــاه، علــى أداء املهــام ) ج(ال الــسلطة إليهــا مبوجــب الفقــرة الفرعيــة  تــصبح قــادرة فــور انتقــ 
 املنوطة هبا مبوجب واليتها، وذلك بقدر ما تتيحه مواردها وقدراهتا؛

يف أقـرب وقـت     تنتقل السلطة إىل البعثة من بعثة االحتاد األفريقي يف الـسودان             )ج( 
، بعــد أن تكــون قــد أكملــت ٢٠٠٧ديــسمرب/ كــانون األول٣١ممكــن، ويف موعــد ال يتجــاوز 

مجيع املهام املتبقية الالزمـة الـيت تتـيح هلـا تنفيـذ مجيـع عناصـر واليتـها، مـن أجـل بلـوغ القـدرة                 
 التشغيلية الكاملة والقوام الكامل للقوات يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك؛

 يومـا مـن اختـاذ       ٣٠مني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللـس خـالل            إىل األ  طلبي - ٦ 
، ٥  يوما بعد ذلك، عن حالـة تنفيـذ البعثـة للخطـوات احملـددة يف الفقـرة       ٣٠هذا القرار، وكل    

مبا يف ذلك حالـة الترتيبـات املاليـة واللوجـستية واإلداريـة لـدى البعثـة، وعـن مـدى مـا أحرزتـه               
 ا التشغيلية الكاملة؛البعثة من تقدم حنو حتقيق قدرهت

أن تكون هناك وحدة يف القيادة والتحكم، وهـذا يعـين، وفقـا للمبـادئ               يقرر   - ٧ 
 أن تـوفر األمـم املتحـدة        ويقـرر كـذلك   األساسية حلفظ السالم، وجود تسلسل قيادي واحـد،         

 يف هـذا الـسياق إىل نتـائج مـشاورات أديـس      ويـشري  هياكل القيادة والتحكم وأن توفر الدعم،   
 ؛٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ا الرفيعة املستوى بشأن احلالة يف دارفور اليت عقدت يف أباب

 أن يكون تشكيل وإدارة القوات واألفراد على النحو املنصوص عليـه يف             يقرر - ٨ 
 مــن تقريــر األمــني العــام ورئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي املــؤرخ   ١١٥ إىل ١١٣الفقــرات 

ــران ٥ ــه /حزي ــب و، ٢٠٠٧يوني ــات     يطل ــاذ الترتيب ــاء، اخت ــدأ، دون إبط ــام أن يب ــني الع إىل األم
العمليــة لنــشر بعثــة األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي يف دارفــور، مبــا يف ذلــك تقــدمي توصــيات 

 اجلمعية العامة بشأن آليات التمويل واإلدارة املالية والرقابة الفعالة؛ إىل
لحة أو مـا يتـصل هبـا مـن أعتـدة يف             برصد وجـود أي أسـ     أن تقوم البعثة    يقرر   - ٩ 

 مــــن ٨ و ٧ مبوجــــب الفقــــرتني لتــــدابري املفروضــــةا واتالتفاقــــدارفــــور بــــشكل ينتــــهك ا
 ؛ )٢٠٠٤( ١٥٥٦ القرار
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مجيع األفـراد، وكـذلك املعـدات    انتقال   تيسر بالدول األعضاء كافةً أن      يهيب - ١٠  
حبريـــة وبـسرعــة ودون عوائـــق،       ن  وداــى الـس  ـــ ن الـسلع، إل   ـــ دادات وغريهـا م   ـــ ؤن واإلم ــــوامل
املركبـــات وقطـــع الغيـــار الـــيت يكـــون اســـتخدامها مقـــصورا يف دارفـــور  انتقـــال يف ذلـــك  مبـــا
 البعثة؛ على

على احلاجة املاسة إىل تعبئة الـدعم املـايل واللوجـسيت وأشـكال الـدعم                شددي - ١١  
الــدول األعــضاء واملنظمــات ب ويهـــيب، االحتــاد األفريقــي يف الــسوداناألخــرى املطلوبــة لبعثــة 

 النـشر املبكـر لكتيبـتني       ، علـى وجـه اخلـصوص      ،تتـيح لزيد من املـساعدة     هلا امل اإلقليمية أن تقدم    
 دارفور؛ مم املتحدة واالحتاد األفريقي يفاألبعثة إضافيتني خالل مرحلة االنتقال إىل 

مــستواه ن إىل  القــوام املــأذون بــه لبعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودا  إعــادةيقــرر - ١٢  
عند نقل السلطة مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان إىل        ) ٢٠٠٥ (١٥٩٠ يف القرار    دداحمل

 ؛)ج (٥ عمال بالفقرة دارفور مم املتحدة واالحتاد األفريقي يفاألبعثة 
 أطراف الصراع يف دارفور أن توقـف فـورا مجيـع أعمـال القتـال                جبميعيهيب   - ١٣ 

  ودائم إلطالق النار؛وأن تلتزم بوقف متواصل
القتــال واهلجمــات علــى بعثــة االحتــاد فــور أعمــال علــى الوقــف تأن بــ يطالـب  - ١٤ 

ظفيهـا وأصـوهلا،    ومو األعمـال اإلنـسانية  األفراد املدنيني ووكاالتعلى واألفريقي يف السودان  
قـي   بأن تتعاون أطراف الـصراع كافـة مـع بعثـة االحتـاد األفري     ويطالب كذلك وقوافل اإلغاثة، 
 وموظفيهــا وأصــوهلا، وقوافــل   األعمــال اإلنــسانية األفــراد املــدنيني ووكــاالت   يف الــسودان و

الــدعم الثقيــل الــدعم اخلفيــف وجممــوعيت وأن تقــدم كــل املــساعدات الالزمــة لنــشر    اإلغاثــة،
 بعثة االحتاد األفريقي يف السودان؛ودارفور مم املتحدة واالحتاد األفريقي يف األبعثة  لدى

 : مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةيتصرفذ وإ - ١٥ 
تتخــذ أن  بــدارفــور مــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي يفاأللبعثــة   يــأذنأن يقــرر )أ( 

 :أجل حسبما تراه يف حدود قدراهتا، من ،الالزمة يف مناطق انتشار قواهتامجيع اإلجراءات 
وكفالة أمن وحريـة تنقـل أفرادهـا        محاية أفرادها ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتا،       ‘١’ 

 والعاملني يف اجملال اإلنساين التابعني هلا، 
ومنـع تعطيـل     يف وقت مبكر وعلى حنو فعـال،         دارفورسالم  تنفيذ اتفاق   دعم   ‘٢’ 

دون مـساس مبـسؤولية   املـدنيني  ومنع شـن اهلجمـات املـسلحة، ومحايـة         هتنفيذ
 السودان؛ حكومة
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رئــيس بالتــشاور مــع   يومــا، ٣٠، خــالل يــربم إىل األمــني العــام أن  يطلــب )ب( 
األمــم بعثــة  فيمــا يتعلــق باتفاقــا ملركــز القــواتاالحتــاد األفريقــي وحكومــة الــسودان، مفوضــية 

نطـاق   بـشأن   ٥٨/٨٢املتحدة واالحتـاد األفريقـي يف دارفـور، مـع مراعـاة قـرار اجلمعيـة العامـة                   
، في األمم املتحدة واألفراد املـرتبطني هبـا       احلماية القانونية مبوجب االتفاقية املتعلقة بسالمة موظ      

 بشأن سالمة وأمن العاملني يف جمال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية             ٦١/١٣٣وقرار اجلمعية العامة    
بصورة مؤقتة، ريثما يتم إبرام ذلـك االتفـاق،         ،  جيري  أن ويقررومحاية موظفي األمم املتحدة،     

) A/45/594 (١٩٩٠أكتـوبر   /األول رينتـش  ٩ق مركـز القـوات النمـوذجي املـؤرخ          اتفـا تطبيق  
 ؛ يف ذلك البلد العاملنيالبعثةفيما يتعلق بأفراد 

يف ورية لتحقيق االمتثال الفعلي      إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الضر       يطلب - ١٦ 
 مبـا يف اجلنـسيني،  واإليـذاء  طلقـا إزاء االسـتغالل   معـدم التـسامح   بلـسياسة األمـم املتحـدة     البعثة  

 اســتراتيجيات وآليــات مالئمــة ملنـــــع مجيـــع أشــكال ســوء الــسلوك وحتديــدها         ذلــك وضــع 
فـراد ملنـع وقـوع أي سـوء      األ اجلنـسيان، وتعزيـز تـدريب        إليـذاء االسـتغالل وا  مبا فيها   وردعها،  

 مجيــع  كــذلكســلوك وضــمان االمتثــال التــام ملدونــة قواعــد ســلوك األمــم املتحــدة، وأن يتخــذ 
حلمايـة مـن االسـتغالل      بااصة  اخلدابري  لترة األمني العام املتعلقة با    اإلجراءات الضرورية وفقا لنش   

ــذاءوا ــذلك  أن ُيبقــي، و)ST/SGB/2003/13( اجلنــسيني إلي  وحيــث،  جملــس األمــن علــى علــم ب
ات التوعيـة يف    تـدريب  مبـا يف ذلـك     اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة          البلدان املسامهة بقـوات علـى     

لقــوات الــيت ل ات التوعيــة ملرحلــة مــا بعــد النــشر بالنــسبةوتــدريب نــشر القــوات، مرحلــة مــا قبــل
واختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة وغريهـا مـن اإلجـراءات        سابقا حتت إمرة االحتاد األفريقي،    تنشر

 ؛السلوكهذا  أفراد قواهتا حاالت إتيانلضمان املساءلة التامة يف 
ال لدى تنفيذ اتفـاق      جبميع األطراف املعنية ضمـان توفري احلماية لألطف       يهيب - ١٧ 

 إىل األمــني العــام أن يكفــل اســتمرار رصــد حالــة األطفــال واإلبــالغ   ويطلــبســالم دارفــور، 
عنها، واستمرار احلوار مع أطراف النـزاع فيما يتعلق بوضع خطط عمـل مقترنـة حبـدود زمنيـة              
ــة      ــهاكات املرتكبـ ــتعماهلم وغـــري ذلـــك مـــن االنتـ ــال واسـ ــود األطفـ لوضـــع حـــد لتجنيـــد اجلنـ

 ألطفال؛ا ضد
 أنه ال ميكن أن يكون هناك حل عـسكري للـصراع الـدائر يف دارفـور،                 يؤكد - ١٨  

  بااللتـزام الذي أعربت عنه حكومة السودان وبعـض األطـراف األخـرى يف الـصراع،               ويرحب
وساطة املبعوث اخلاص لألمـم املتحـدة إىل دارفـور    ويف العملية السياسية بالدخول يف حمادثات  ب

ومبوجـب   الكامـل،     لالحتاد األفريقي إىل دارفور اللذين حيظيـان بتأييـد اجمللـس           اصواملبعوث اخل 
 إىل قيـام هـذه األطـراف بعمـل     ويتطلـع املواعيد النهائية احملددة يف خريطة الطريق اليت قـدماها،     

 مجيـع  وحيـث جبميع األطراف األخرى يف الصراع أن تتصرف على النحو ذاتـه،  يهيب   و ذلك،
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ركــــات غــــري املوقعــــة، علــــى االنتــــهاء مــــن األعمــــال التحــــضريية   ســــيما احلوالاألطــــراف 
 احملادثات؛ هلذه

بالتوقيع علـى الـبالغ املـشترك بـني حكومـة الـسودان واألمـم املتحـدة                 يرحب   - ١٩  
 إىل تنفيـذه بالكامـل وإىل أن تكفـل مجيـع            ويـدعو ،  تيـسري األنـشطة اإلنـسانية يف دارفـور        بشأن  

الوصـول الكامـل واآلمـن ودون معوقـات     دويل ذات الصلة،   األطراف، وفقا ألحكام القانون ال    
ــة إىل مجيـــع احملتـــاجني أل ــراد اإلغاثـ ــيما إىل املـــشردين  ية، ال املـــساعدة اإلنـــسانإيـــصالو، فـ سـ

 والالجئني؛ داخليا
احلاجة إىل التركيز، حسب االقتضاء، على القيام مببادرات إمنائية حتقـق        يؤكد - ٢٠ 

يف دارفـور، مبـا يف ذلـك، بوجـه خـاص، إكمـال األعمـال                مكاسب الـسالم علـى أرض الواقـع         
التحضريية الالزمة إلعادة التعمري والتنمية وعودة املشردين داخليا إىل قراهم والتعويض واختـاذ             

 الترتيبات األمنية املناسبة؛
هــذا مــن اختــاذ  يومــا ٩٠ كــل إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس  يطلــب - ٢١ 
بـشأن املـسائل التاليـة، وتقريـرا فوريـا حـسب            تقريرا عما ُيحرز من تقـدم       ، على األكثر،    القرار

  :هاعن أي عقبات تعترضاالقتضاء 
األمـم املتحـدة واالحتـاد      بعثـة   والثقيـل   الـدعم اخلفيـف والـدعم       جمموعيت  تنفيذ    )أ(  

 ؛األفريقي يف دارفور
أن تيــسري تنفيــذ الــبالغ املــشترك بــني حكومــة الــسودان واألمــم املتحــدة بــش     )ب(  

 ؛األنشطة اإلنسانية يف دارفور
 ؛العملية السياسية  )ج(  
 وامتثــال األطــراف اللتزاماهتــا الدوليــة والتزاماهتــا  دارفــورســالم تنفيــذ اتفــاق   )د(  

  مبوجب االتفاقات ذات الصلة؛
 ، واحلالة على أرض الواقع يف دارفور؛وقف إطالق النار  )هـ(  
 دارفـــور بالوفـــاء بتعهـــداهتا الدوليـــة والتزاماهتـــا أطـــراف الـــصراع يفالـــب يط  - ٢٢ 

 مبوجب االتفاقات ذات الصلة، ومبوجب هذا القرار وغريه من قرارات اجمللس ذات الصلة؛
 ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢إىل تقريـري األمـني العـام املـؤرخني        يشري    - ٢٣  
  ) S/2006/1019   (٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٣ و)  S/2007/97   (يعرضــان التفاصــيل املتعلقــةللــذين ا 
حتسني أمن املدنيني يف منطقيت شـرق تـشاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،                    ضرورة  ب
عــن تقريــرا العــام   األمــني قــدم إىل أن ُييتطلــعو، لــدعم هــذا املــسعى  اســتعدادهعــن عــرب وي 
  ؛مع حكوميت تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطىاليت أجرها مؤخرا  شاوراتامل
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تصميمه على أن تتحسن احلالة يف دارفور بشكل ملموس ليتـسىن      على   يشدد  - ٢٤  
ومـع مراعـاة التوصـيات املقدمـة مــن     لنظـر، يف الوقـت املناسـب وحـسب االقتـضاء،      للمجلـس ا 

األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي       بعثـة حجـم    ختفيض  األمني العام ورئيس االحتاد األفريقي، يف       
 ئها يف هناية املطاف؛وإهنا، يف دارفور

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٥  
 
 


