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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، ٢٠٠٨يونيــــه / حزيــــران٢٤ت يف  جمللــــس األمــــن، الــــيت ُعقــــد٥٩٢٣يف اجللــــسة  
، أدىل رئــيس “ر األمــني العــام عــن الــسودانيتقــار”يتــصل بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون  فيمــا

 :ألمن بالبيان التايل باسم اجمللسجملس ا
يونيــه بــشأن / حزيــران٨ يف يرحــب جملــس األمــن خبريطــة الطريــق املعتمــدة ”  

بـني حـزب املـؤمتر    ) “خريطـة الطريـق  ”(عودة املشردين داخليا وتنفيذ برتوكول أبيـي      
ويؤكـد جملـس األمـن علـى أن التواصـل إىل          . الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان    

حل سلمي للحالة يف أبيي أمر حاسم للتنفيـذ الفعـال التفـاق الـسالم الـشامل وحتقيـق                   
 الـيت تـضمنتها خريطـة الطريـق،     ويرحـب جملـس األمـن باالتفاقـات    .  املنطقـة  السالم يف 

ــصلة  مبــا ــي  يف ذلــك أحكامهــا املت ــة يف أبي ــرادات واحلــدود املؤقت وحيــث .  بتقاســم اإلي
 اغتنام الفرصة اليت نـشأت عـن توقيـع خريطـة الطريـق حلـل مجيـع                  اجمللس الطرفني على  

شامل ويرحــب بــالتزام الطــرفني بعــرض القــضايا املعلقــة بــشأن تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــ 
 .املسائل اليت مل يبت فيها بعد على التحكيم حسب الضرورة

ــالغ أســفه ال    ”   ــن عــن ب ــس األم ــرب جمل ــي،    ويع ــؤخرا يف أبي ــال م ــدالع القت ن
. نتج عنه من تشريد للمدنيني وإعاقة حلرية تنقـل بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان               وما

 وصــول الــدعم اإلنــساين فــورا إىل املــواطنني     وحيــث اجمللــس األطــراف علــى تيــسري    
املـشردين وتــوفري الــدعم لعــودهتم الطوعيــة فـور إنــشاء إدارة انتقاليــة وتــوافر الترتيبــات   

 .األمنية املتفق عليها
تنفيـذ خريطـة الطريـق تنفيـذا تامـا، يف            ن الطـرفني علـى    مـ ويشجع جملـس األ   ”  

ارة ملنطقة أبيـي؛ ونـشر كتيبـة الوحـدة        إطار املواعيد املتفق عليها، وخباصة مع إنشاء إد       
املتكاملة املشتركة اجلديدة؛ وضمان حرية حترك قوات بعثة األمم املتحدة يف الـسودان           

ي ووصوهلا إىل املناطق الواقعة مشاهلا وجنوهبا لالضطالع بواليتـها املتمثلـة   يف منطقة أبي 
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ــسودانية        ــسلحة ال ــوات امل ــشار الق ــادة انت ــشامل؛ وإع ــسالم ال ــاق ال ــذ اتف يف دعــم تنفي
وقوات احلركة الشعبية لتحرير السودان خارج منطقة إدارة أبيـي املؤقتـة املتفـق عليهـا                

 .بني الطرفني
حـدود    بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان إىل القيـام، يف       ويدعو جملـس األمـن    ”  

، بنـشر قـوات بكثافـة داخـل أبيـي وحوهلـا،             ١٨١٢واليتها ووفقا لقرار جملـس األمـن        
واملساعدة على التخفيف من حدة التوترات، ومنع تصاعد الرتاع دعمـا لتنفيـذ اتفـاق               

ريـة الـيت أدت إىل      ويطلـب إىل األمـني العـام أن يبحـث األسـباب اجلذ            . السالم الشامل 
 والـدور الـذي اضـطلعت بـه         ٢٠٠٨مـايو   /اندالع العنف بني الطرفني يف أبيي يف أيـار        
ميكـن اختـاذه مـن خطـوات للمتابعـة تكـون             البعثة خالل تلك األحـداث والنظـر يف مـا         

 . “مالئمة يف ما يتعلق ببعثة األمم املتحدة يف السودان
 


