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  )٢٠٠٩ (١٨٩١القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٦١٩٩الــ ــشرين األول١٣، املعقــ /  تــ

  ٢٠٠٩  أكتوبر
  

  إن جملس األمن،  
  وبيانات رئيسه املتعلقة بالسودان،السابقة  إىل قراراته إذ يشري  
  التزامـه بـسيادة الـسودان ووحدتـه واسـتقالله وسـالمة أراضـيه،             وإذ يؤكد من جديـد      

التعـاون  عالقـات  و  دول املنطقـة  يف شؤون  أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل     يذكّر ب  وإذ
  ،فيما بينها
 التزامه الراسخ بقضية السالم يف مجيع أحناء السودان، وبالتنفيذ          مرة أخرى وإذ يؤكد     

الم القيام، مراعاةً التفاق سـ     و ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٩التام التفاق السالم الشامل املؤرخ      
  دارفور، وإهناء العنف واالعتداءات يفدارفور، بإكمال العملية السياسية 

ــد    ــسالم واالســتقرار     وإذ يكــرر مــن جدي ــد ال ــة سياســية تعي ــرويج لعملي ــة الت إىل  أمهي
 املـشاركة يف املفاوضـات علـى        ى األطراف اليت مل توافق حىت اآلن عل       وإذ حيث بشدة  دارفور،  

ك مجيـع أطـراف الـرتاع يف العمليـة مـشاركة كاملـة وبّنـاءة                 وعلى أن تـشار    أن تفعل ذلك فورا   
  وأن تتعاون مع جربيل باسوليه كبري الوسطاء لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة،

التوصــل إىل تــسوية سياســية دائمــة واســتتباب األمــن يف دارفــور، وإذ يكــرر ضــرورة   
 وعـدم   عليـه ألطـراف املوقّعـة    مـن قبـل ا     تنفيـذا تامـا    عدم تنفيذ اتفاق سالم دارفور       يسوؤه وإذ

  توقيعه من قبل مجيع أطراف الرتاع يف دارفور،
 اســـتمرار أعمـــال العنـــف واإلفـــالت مـــن العقـــاب، وإذ يالحـــظ مـــع شـــديد القلـــق  

 إيــصال املــساعدة وإزاء إمكانيــةيترتــب علــى ذلــك مــن تــدهور حلالــة املــساعدة اإلنــسانية  ومــا
 أمــن املــدنيني  إزاء  العميــقاإلعــراب عــن قلقــه  لــسكان احملتــاجني، وإذ يكــرر   إىل ااإلنــسانية 
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والعاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية، وإذ يناشـد مجيـع األطـراف يف دارفـور أن توقـف فـورا              
  ،أعمال العنفاملزيد من القيام باألعمال اهلجومية وأن متتنع عن 

  ، أطراف الرتاع بضبط النفس ووقف األعمال العسكرية جبميع أنواعهاوإذ يطالب   
 مجيــع أطــراف النـــزاع املــسلّح بــالوقف الفــوري والكامــل جلميــع أعمــال  وإذ يطالــب  

ــرار       ــع الق ــشيا م ــدنيني مت ــة ضــد امل ــسي املرتكب ــال  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨العنــف اجلن ــد األطف وجتني
واالعتــــداءات ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢واســــتخدامهم متــــشيا مــــع القــــرارين    

  العشوائية ضد املدنيني،
األمـني   واألمـم املتحـدة وعلـى        الحتـاد األفريقـي   كبري الوسطاء املشترك ل     على وإذ يثين   

 ملا يبذلونه من جهود مـن أجـل    لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية وزعماء دول املنطقة    العام
يعرب عن تطلعـه    توطيد السالم واالستقرار يف دارفور، ويكرر من جديد تأييده الكامل هلم، و           

ــشر إىل ــل  الن ــالوالفالكام ــور،       ع ــة يف دارف ــم املتحــدة املختلط ــي واألم ــاد األفريق ــة االحت لعملي
ــر     وإذ ــيت جتـ ــسياسية الـ ــة الـ ــوي للعمليـ ــه القـ ــن دعمـ ــرب عـ ــي  ييعـ ــاد األفريقـ ــاطة االحتـ  بوسـ

  املتحدة، واألمم
ــة     وإذ يرحــب    ــادئ توجيهي ــإعالن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم اعتزاَمهــا وضــع مب ب

 بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وأفرقـة اخلـرباء العاملـة            لتعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني    
  يف جلان اجلزاءات التابعة جمللس األمن، 

فريــق  ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٣٠الــذي قدمــه يف املــدة  منتــصف تقريــر إىل وإذ يــشري  
) ٢٠٠٥ (١٥٩١مـن القـرار     ) ب (٣الفقرة  أحكام  املعني من قبل األمني العام، عمال ب       اخلرباء
، وإذ يعـرب  التقرير النـهائي للفريـق  بـ ة واليته مبوجب قرارات الحقـة، وإذ حيـيط علمـا     واملمدد

 املناسبة،  توصيات الفريق والنظر يف اخلطوات التاليةأن يدرس، من خالل اللجنة،عن اعتزامه 

إزاء العراقيــل الــيت ُوضــعت يف طريــق عمــل فريــق اخلــرباء أثنــاء  وإذ يعــرب عــن قلقــه  
  ا يف ذلك حرية احلركة،واليته األخرية، مب

ــشدد   ــرام علــى ضــرورة  وإذ ي ــازات واحلــصانات،   احت ــاق املتعلقــة باالمتي  أحكــام امليث
واتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحـصاناهتا، مـن ناحيـة انطباقهـا علـى عمليـات األمـم املتحـدة           

   يف تلك العمليات،املشاركنيوعلى األشخاص 
ــرر   ــا ز وإذ يق ــسودان م ــة يف ال ــدوليني     أن احلال ــسلم واألمــن ال ــدا لل ــشكل هتدي الــت ت

  املنطقة، يف
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
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ــشرين األول١٥ أن ميــدد حــىت  يقــرر  - ١   ــوبر / ت ــة فريــق اخلــرباء  ٢٠١٠أكت  والي
والــذي ســبق متديــد واليتــه مبوجــب     ) ٢٠٠٥ (١٥٩١احلــايل، املعــني أصــال عمــال بــالقرار     

) ٢٠٠٧ (١٧٧٩ و )٢٠٠٦ (١٧١٣و ) ٢٠٠٦ (١٦٦٥و ) ٢٠٠٥ (١٦٥١القــــــــرارات 
  ، ويطلب إىل األمني العام اختاذ التدابري اإلدارية الالزمة؛)٢٠٠٨ (١٨٤١ و

مـن  ) أ (٣ إىل فريق اخلرباء أن يقـدم إىل اللجنـة املنـشأة عمـال بـالفقرة                 يطلب  - ٢  
مـــارس / آذار٣١قـــصاه ، يف موعـــد أ)يـــشار إليهـــا الحقـــا باللجنـــة) (٢٠٠٥ (١٥٩١القـــرار 
 عن األعمـال الـيت يـضطلع هبـا وأن يوافيهـا بتقريـر مؤقـت يف                  املدةمنتصف  يف  ، إحاطة   ٢٠١٠

 يومـا قبـل   ٣٠ يوما من اختاذ هذا القرار، وأن يـوايف اجمللـس يف موعـد أقـصاه          ٩٠موعد أقصاه   
   يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛هنائيانتهاء فترة واليته بتقرير 

أنـشطته، حـسب االقتـضاء، مـع العمليـات          ينـسق   يـق اخلـرباء أن       إىل فر  يطلب  - ٣  
الــيت تــضطلع هبــا عمليــة االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة املختلطــة يف دارفــور، ومــع اجلهــود    

 والنـهائي  املؤقـت    تقريريـه الدولية الرامية إىل تعزيـز العمليـة الـسياسية يف دارفـور، وأن ُيقـّيم يف                 
ــرز   ــدم احملـ ـــ لالتقـ ــن االنت ــد مـ ــة    لحـ ــدابري املفروضـ ــراف للتـ ــع األطـ ــها مجيـ ــيت ترتكبـ هاكات الـ

 مــــن القــــرار ٧والفقــــرة ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦ مــــن القــــرار ٨ و ٧ الفقــــرتني أحكــــام مبوجــــب
 والتهديـدات    العراقيل اليت تواجه العمليـة الـسياسية       للحد من ، والتقدم احملرز    )٢٠٠٥( ١٥٩١

 للقــرارات املــذكورة  االنتــهاكاتالــيت يتعــرض هلــا االســتقرار يف دارفــور واملنطقــة وغريهــا مــن 
  أعاله؛

 واالحتـاد األفريقـي واألطـراف       املعنية مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة       حيث  - ٤  
تقـدمي  بسـيما     األخرى، على أن تتعاون مع اللجنة ومع فريق اخلرباء بشكل كامـل، وال             املهتمة

والقـرار  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ر  حوزهتا عن تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب القـرا       يف  أي معلومات   
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٥٦

 مجيـع الـدول، خباصـة دول املنطقـة، إىل تزويـد اللجنـة مبعلومـات عـن                   يشجع  - ٥  
ــدابري املفروضــة مبوجــب القــرار      ــذ الت ــرار ) ٢٠٠٥ (١٥٩١اإلجــراءات الــيت اختــذهتا لتنفي والق

  ؛)٢٠٠٤ (١٥٥٦
ع الـدول األعـضاء     والية اللجنة املتمثلة يف تـشجيع احلـوار مـ          يؤكد من جديد    - ٦  
ــدول إىل        واملهتمــة،  ــي هــذه ال ــها دعــوة ممثل ــدة طــرق مــن بين ــة، وذلــك بع خباصــة دول املنطق

  االجتماع مع اللجنة ملناقشة مسألة تنفيذ التدابري؛ 
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٧  

  


