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 )٢٠٠٨ (١٨١٢القرار   
ــسته      ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٥٨٨٢الــ ــسان ٣٠ املعقــ  /نيــ

 ٢٠٠٨ أبريل
  

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

رتاعات املسلحة، الذي يؤكد جمددا، يف مجلة أمور، األحكـام ذات الـصلة الـواردة يف الوثيقـة      ال
بـشأن األطفـال يف الرتاعـات       ) ٢٠٠٥ (١٦١٢اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي لألمـم املتحـدة، و            

ــسلحـة، و  ــم      ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢امل ــوظفي األم ــسانية وم ــساعدة اإلن ــوظفي امل ـــة م ــشـأن محايـ ب
 ،بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥املتحدة، و 

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

دعمـا التفـاق    مـن عمـل      على بعثة األمم املتحدة يف الـسودان ملـا تـضطلع بـه               وإذ يثين  
 السـتمرار التزامهـا بـدعم هـذه البعثـة،           السالم الشامل، وإذ يثين علـى البلـدان املـسامهة بقـوات           

وإذ ُيثين أيضا على اجلهود الـيت تبـذهلا البعثـة للمـساعدة علـى انتقـال بعثـة االحتـاد األفريقـي يف                        
 ،السودان إىل العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

غـىن عنـه لتـسوية األزمـة      بأن النجاح يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل أمـر ال       وإذ يسلّم  
على حنو مستدام يف املنطقـة، وإذ يـدين أعمـال العنـف             االستقرار  يف دارفور وإلحالل السالم و    
 اليت ترتكبها مجيع األطراف،
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، ٢٠٠٨أبريـل   /نيـسان  ٢٢  بتقريـر األمـني العـام عـن الـسودان املـؤرخ            إذ حييط علمـا    
 باألطفـال والـرتاع املـسلح يف الـسودان،     يف ذلك توصـياته، وإذ حيـيط علمـا بـالتقرير املتعلـق        مبا
)S/2007/520 (ــؤرخ ــسطس /آب ٢٩ املــ ــشري إىل ٢٠٠٧أغــ ــتنتاجات الا، وإذ يــ ــة ســ املتعلقــ

 ،(S/AC.51/2008/7)باألطفال والرتاع املسلح يف السودان اليت أيدها جملس األمن 

  بتعيني ديريك بالمبلي رئيسا جديدا ملفوضية الرصد والتقييم،وإذ يرحب 
 إىل التزام اجملتمـع الـدويل بـدعم عمليـة اتفـاق الـسالم الـشامل، بطـرق منـها                   يشريوإذ   

تقدمي املعونة اإلمنائية، وإذ حيث اجلهات املاحنة على دعم تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل والوفـاء                   
 ،بكافة التعهدات يف هذا الصدد

هتا احلاليـة   إىل ضـرورة أن تـضطلع البعثـة بكـل مـا تـسمح بـه واليتـها وقـدرا         وإذ يشري  
، علـى   ، كجيش الرب للمقاومة   املسلحة يف السودان  اجلماعات  فيما يتعلق بأنشطة املليشيات و    

 ،١٦٦٣نص عليه القرار  حنو ما
 جبهود الوساطة اليت تبـذهلا حكومـة جنـوب الـسودان إلهنـاء الـرتاع الـذي                  وإذ يرحب  

فني علــى التوصــل ث الطــرإذ حيــ سـنة بــني جــيش الــرب للمقاومــة وحكومــة أوغنــدا، و ٢٢دام 
 ،حل إىل

 بوصـفه إجنـازا هامـا يف        ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٢ ببدء التعداد الـوطين يف       وإذ يرحب  
ــع األطــراف      ــشامل؛ وإذ حيــث مجي ــسالم ال ــاق ال ــذ اتف ــداد    تنفي ــى مواصــلة دعــم إجــراء تع عل

 وشامل، نزيه
 يني،السلم واألمن الدولأن احلالة يف السودان ال تزال تشكل خطرا يهدد  يقرروإذ  
أبريــل /نيــسان ٣٠ متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان حــىت   يقــرر - ١ 
  بنية جتديدها لفترات أخرى؛٢٠٠٩

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس، كــل ثالثــة أشــهر، تقريــرا عــن  يطلــب - ٢ 
م بوقف إطـالق    االلتزاعن  تنفيذ والية البعثة وعن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل و           

ــادة دعــم         ــة لزي ــيت ميكــن أن تتخــذها البعث ــدابري ال ــا وتوصــيات عــن الت ــدم تقييم ــار، وأن يق الن
 االنتخابات واملضي قدما بعملية السالم؛

ــشدد - ٣  ــسالم       ي ــاق ال ــع عناصــر اتف ــل والعاجــل جلمي ــذ الكام ــة التنفي ــى أمهي  عل
أكتـوبر  /م يف تـشرين األول    الشامل، واتفاق سالم دارفـور، واتفـاق سـالم شـرق الـسودان املـرب              

  ؛إبطاء، ويدعو مجيع األطراف إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقات دون ٢٠٠٦
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ــالتزام األطــراف املــستمر بالعمــل ســوية يف إطــار حكومــة الوحــدة     يرحــب - ٤   ب
ــاون يف          ــى التع ــسودان عل ــر ال ــشعبية لتحري ــة ال ــوطين واحلرك ــؤمتر ال ــة وحيــث حــزب امل الوطني

 ع مبسؤولياهتما من أجل مواصلة تنفيذ اتفاق السالم الشامل؛االضطال
يف الرصـد والتقيـيم     الذي تضطلع به مفوضـية      البالغ األمهية    على الدور    يشدد - ٥ 

اإلشراف على تنفيذ اتفاق السالم الشامل واإلبالغ عنه، ويدعو إىل تعزيز استقالل املفوضـية،              
  املفوضية وتنفيذ توصياهتا؛وحيث كافة األطراف على التعاون الكامل مع

عمليــة مــع بــشكل كامــل ودون قيــود  تتعــاون أن  مجيــع األطــراف إىل يــدعو - ٦ 
البعثة للرصد والتحقق يف منطقة أبيي، دون املساس باالتفاق النهائي بشأن احلدود الفعليـة بـني           

 أفـرادا   أن تنشر، حسب االقتـضاء،    على  أن تتشاور مع األطراف، و    على  اجلانبني، وحيث البعثة    
  أبيي، مبا يف ذلك مناطق كردفان؛يف منطقة 
؛ يكـون مقبـوال للجميـع     معاجلـة مـسألة أبيـي وإجيـاد حـل            األطراف إىل    يدعو - ٧ 
ينـاير  / كـانون الثـاين   ١األطراف على إعـادة نـشر قواهتـا بعيـدا عـن حـدود               كذلك مجيع   وحيث  
ــة     ١٩٥٦ ــة إدارة مؤقت ــصورة كامل ــيم ب ــى أن تق ــا، وعل ــازع عليه ــي،  املتن ــاق  يف أبي ــا التف وفق
  الشامل؛ السالم

إمكاناهتـا  يف إطار واليتها احلالية ويف حـدود        وهي تتصرف    إىل البعثة،    يطلب - ٨ 
عمليـة  ملـساعدة األطـراف يف    الدعم التقين واللوجسيت ، عند الطلب،وقدراهتا الراهنة، أن تقدم 

 ؛شاملتفاق السالم الوفقا ال، ١٩٥٦ترسيم حدود الشمال واجلنوب لعام 
 علــى الــدور اهلــام الــذي تــضطلع بــه الوحــدات املتكاملــة املــشتركة يف   يؤكــد - ٩ 

املـادي ويف   حيـث اجلهـات املاحنـة علـى تقـدمي الـدعم             تنفيذ اتفاق السالم الشامل تنفيـذا تامـا؛ و        
، الـدفاع املـشترك   مـع جملـس     جمال التدريب على السواء، الـذي تقـوم البعثـة بتنـسيقه بالتـشاور               

 من إمتام عمليـة إنـشاء الوحـدات املتكاملـة املـشتركة وتـشغليها الفعلـي يف أقـرب                    بغية التمكني 
 وقت ممكن؛

 باعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنيـة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة              يرحب - ١٠ 
اإلدماج، ويشجع األطراف على أن توافق على وجه السرعة على تاريخ بدء تنفيـذها، وحيـيط                

وحيـث البعثـة علـى أن تقـوم،     مـني العـام مـن معـايري قياسـية يف هـذا الـشأن،        علما مبا اقترحـه األ   
يتمشى مع واليتـها، باملـساعدة يف عمليـات نـزع الـسالح الطـوعي وجهـود مجـع األسـلحة                      مبا

وتــدمريها، تنفيــذا للخطــط املقــررة مبوجــب اتفــاق الــسالم الــشامل فيمــا يتعلــق بنـــزع الــسالح 
 والتسريح وإعادة اإلدماج؛
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ــة      إىل يطلــب - ١١  ــها وبالتنــسيق مــع األطــراف املعني ــة، مبــا يتمــشى مــع واليت البعث
األطفال املرتبطني بالقوات املـسلحة     مجيع  عتبار ضرورة إيالء عناية خاصة حلماية       اليف ا آخذة  و
زيــادة دعمهــا جمللــس أن تعمــل علــى املــسلحة واإلفــراج عنــهم وإعــادة إدمــاجهم، اجلماعــات و

لجــنيت نــزع الــسالح والتــسريح لالتنــسيق الــوطين لنـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج و
 ؛وإعادة اإلدماج يف الشمال واجلنوب

 اجلهات املاحنة علـى االسـتجابة لطلبـات املـساعدة الـصادرة عـن               كذلك حيث - ١٢ 
 ادة اإلدماج؛وحدة األمم املتحدة املشتركة لنـزع السالح والتسريح وإع

 البعثة، مبا يتمشى مع واليتها وضـمن قـوام الـشرطة املـأذون بـه، علـى                يشجع - ١٣ 
أن تواصل جهودها ملساعدة أطراف اتفـاق الـسالم علـى تعزيـز سـيادة القـانون وإعـادة هيكلـة                     
دوائــر الــشرطة والــسجون يف الــسودان، مبــا يف ذلــك جنــوب الــسودان، وعلــى أن تــساعد يف    

 دنية وموظفي اإلصالحيات؛تدريب الشرطة امل
 حكومــة الوحـدة الوطنيــة علــى االنتـهاء مــن إجــراء تعـداد وطــين شــامل    حيـث  - ١٤ 

  والتحضري العاجل إلجراء انتخابات حرة ونزيهة يف عموم السودان؛
على البـدء فـورا بأعمـال التحـضري لـدعم           ، مبا يتمشى مع واليتها،       البعثة حيث - ١٥ 

يف ذلك دعم وضع اسـتراتيجية وطنيـة إلجـراء االنتخابـات بتعـاون              إجراء انتخابات وطنية، مبا     
اتفاق السالم الـشامل، وحيـث كـذلك اجملتمـع          أطراف  وثيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و      

 النتخابات؛ألعمال التحضري لالدويل على تقدمي املساعدة التقنية واملادية 
ف اتفـاق   اطـر أاليتـها، مبـساعدة     على أن تقوم، مبا يتمشى مـع و        البعثة   يشجع - ١٦ 

مـع التـشديد   ،  حنو املصاحلة وبناء الـسالم السالم الشامل على تلبية احلاجة إىل هنج وطين شامل       
 يف منع نشوب الرتاعات وحلها ويف بناء السالم، كما اعُترف بـذلك يف القـرار    املرأةعلى دور   
 االعتبــار يف تنفيــذ مجيــع ، وعلــى دور اجملتمــع املــدين، وعلــى أن تأخــذ هــذه احلاجــة يف١٣٢٥

 جوانب واليتها؛
ــدعو - ١٧  ــم املتحــدة      أطــراف  ي ــه األم ــذي وقعت ــان ال ــشامل والبي ــسالم ال ــاق ال اتف

، إىل توفري الدعم واحلمايـة      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨وحكومة الوحدة الوطنية، يف اخلرطوم، يف       
 وتيسريها؛  يف السودانوالعاملني فيها جلميع العمليات اإلنسانية 

 باستمرار عمليات العودة املنظمة للمـشردين داخليـا مـن اخلرطـوم إىل            يرحب - ١٨ 
جنوب كردفان وجنوب السودان، وعودة الالجـئني مـن بلـدان اللجـوء إىل جنـوب الـسودان،                  

دائمة، وذلك بطـرق   طوعية و ويشجع على تعزيز اجلهود املبذولة لكفالة أن تكون تلك العودة           
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ملفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وللــشركاء التنفيــذيني،  منــها تقــدمي املــوارد الالزمــة  
ويطلب كذلك إىل البعثة، يف حدود قدراهتا ومناطق انتشارها، أن تنـسق مـع الـشركاء لتيـسري                  

  الضرورية؛ العودة الدائمة، بسبل منها املساعدة على هتيئة الظروف األمنية
 على الـصعيد احمللـي، وخـصوصا         عن قلقه إزاء استمرار الرتاع والعنف      يعرب - ١٩ 

يف منطقة احلدود، مما يؤثر بشكل رئيسي على املدنيني، وإزاء احتمـاالت تـصاعده؛ وحيـث يف                 
هذا الصدد على التعـاون الكامـل حلـزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان يف                      

؛ ١٦٧٤املسلح، وفقـا للقـرار      وفاء حكومة الوحدة الوطنية بالتزاماهتا حبماية املدنيني يف الرتاع          
ويــدعم اعتــزام البعثــة تعزيــز قــدرهتا علــى إدارة الرتاعــات مــن خــالل وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية 

ــل      ــن أجـ ــات، مـ ــسوية الرتاعـ ــة لتـ ــات احملليـ ــدعم اآلليـ ــة لـ ــن   متكاملـ ــصى مـ ــد األقـ ــأمني احلـ تـ
 ؛للمدنيني احلماية

ــعلــــىمنطقــــة مــــن الــــسودان يــــؤثر  أي أن الــــرتاع يف  يالحــــظ - ٢٠  رتاع يف  الــ
أخرى من السودان ويف املنطقة اإلقليمية، وعليه حيث البعثة على التنسيق عن كثب مـع                مناطق

 وفريـق دعـم الوسـاطة املـشترك         العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور،            
ــة التنفيــذ ال    بــني تكميلــي االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة واألطــراف املعنيــة األخــرى، لكفال

ــشامل واهلــدف العــام       ــسالم ال ــذ اتفــاق ال ــسالم  لواليــات تلــك اهليئــات دعمــا لتنفي لتحقيــق ال
 السودان؛ يف

ــة أن تنــسق مــع الوكــاالت   كــذلك يطلــب - ٢١  ــة بتقــدمي املــساعدة   إىل البعث املعني
، يف حـدود قـدراهتا ومنـاطق انتـشارها، بغيـة تيـسري تقـدمي وسـائل               وباإلنعاش والتنمية  اإلنسانية

   السالم؛ارغىن عنها حىت ينتفع شعب السودان بثم إلنعاش واملساعدة اإلمنائية، اليت الا
 حكومــة الوحــدة الوطنيــة إىل التعــاون تعاونــا تامــا مــع مجيــع عمليــات   يــدعو - ٢٢ 

 األمم املتحدة املوجودة داخل أراضيها يف تنفيذ والياهتا؛
 فيـه اجمللـس عـن التـدابري املمكنـة           ينظرل إىل األمني العام أن يقدم تقريرا        يطلب - ٢٣ 

ــة أن تتخــذها للمــساعدة علــى تنفيــذ اتفــاق ســالم هنــائي      بــني يف املــستقبل الــيت تــستطيع البعث
 ؛حكومة أوغندا وجيش الرب للمقاومة

 عــن قلقــه إزاء القيــود وكافــة العراقيــل املفروضــة علــى       مــن جديــد  يعــرب - ٢٤ 
ــسودان، وإ   ــة ومعــداهتا يف ال ــراد البعث ــود    حتركــات أف ــسليب املترتــب علــى تلــك القي ــر ال زاء األث

والعراقيــل يف قــدرة البعثــة علــى أداء واليتــها بــصورة فعالــة، وعلــى قــدرة اجلهــات املقدمــة          
للمساعدة اإلنسانية على الوصـول إىل املتـضررين؛ ويـدعو يف هـذا الـصدد كافـة األطـراف إىل                    
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، وتتقيـد بالتزاماهتـا مبوجـب    اليتـها البعثـة لو أن تتعاون بـشكل كامـل مـع البعثـة وأن ُتيـّسر أداء            
  القانون اإلنساين الدويل؛

االمتثــال  إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية لكفالــة يطلــب - ٢٥ 
التام داخــل البعثـة لـسياسة األمـم املتحـدة القائمـة علـى عـدم التـسامح مطلقـا إزاء االستغــالل                        

 األمن على علم بذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة بقـوات             واإليذاء اجلنسي وإبقاء جملس   اجلنسي  
قبـل مرحلـة نـشر القـوات،        هبـدف التوعيـة     على اختاذ إجراءات وقائية مالئمة تـشمل التـدريب          

 السلوك؛ وغريها من اإلجراءات لضمان املساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواهتا مثل هذا
 .لفعلي أن يبقي هذه املسألة قيد نظره ايقرر - ٢٦ 

 


