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 املعقـودة   ٥٩٤٧الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠٠٨ (١٨٢٨القرار    
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٣١يف 
 

 ،إن جملس األمن 
  مجيع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة املتعلقة باحلالة يف السودان،إذ يعيد تأكيد 
مته  التزامـــه الـــشديد بـــسيادة الـــسودان ووحدتـــه واســـتقالله وســـالوإذ يعيـــد تأكيـــد 

اإلقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان، مـع االحتـرام التـام لـسيادته، للمـساعدة                 
 يف معاجلة التحديات املختلفة يف السودان،

بـــشأن ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـــه الـــسابقة إىل وإذ يـــشري أيـــضا 
 اإلنـسانية ومـوظفي     بشأن محاية موظفي املـساعدة    ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢املرأة والسالم واألمن، و     

ـــزاعبــشأن األطفــال و) ٢٠٠٥ (١٦١٢األمــم املتحــدة، و   املــسلح ومــا أعقــب ذلــك مــن   الن
) S/AC.51/2008/7(  املـسلح بـشأن الـسودان   النـزاعاستنتاجات الفريق العامل املعين باألطفال و    

لح،  املـس  النــزاع بـشأن محايـة املـدنيني يف        ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤على النحو الذي أقرها اجمللـس، و        
الذي يؤكد من جديد يف مجلة أمور أحكام الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي الـذي عقدتـه            

ــن        ــرة مــــ ــسودان يف الفتــــ ــه إىل الــــ ــر بعثتــــ ــذلك إىل تقريــــ ــدة، وكــــ ــم املتحــــ  إىل ٣األمــــ
 ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٦

يـه  يول/متوز ٧ بتقرير األمني العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي املؤرخ          وإذ يرحب  
٢٠٠٨) S/2008/443( ،إىل موافقــة الــرئيس البــشري خــالل اجتماعــه بــاجمللس علــى   وإذ يــشري 

 نشر العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور بالكامل،
 إزاء تــدهور احلالــة األمنيــة واإلنــسانية يف دارفــور بعــد ســنة مــن اختــاذ         وإذ يأســف 
 ،)٢٠٠٧( ١٧٦٩ القرار
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على ضرورة تعزيز سـالمة وأمـن أفـراد العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي                  وإذ يشدد  
 واألمم املتحدة يف دارفور،

مــع بــالغ القلــق اهلجمــات املــستمرة علــى الــسكان املــدنيني والعــاملني يف  وإذ يالحــظ  
جمال املساعدة اإلنسانية واستمرار العنف اجلنسي وانتشاره، مبـا يف ذلـك علـى النحـو املـبني يف                   

 تقارير األمني العام،
ــة،     وإذ يــشدد  وإذ حيــث علــى ضــرورة تقــدمي مــرتكيب اجلــرائم يف دارفــور إىل العدال

 عــن إدانتــه اإلعــراب وإذ يكــررحكومــة الــسودان علــى االمتثــال اللتزاماهتــا يف هــذا الــصدد،  
 جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دارفور،

 جمللــس الــسالم ١٤٢غ االحتــاد األفريقــي الــصادر عــن اجللــسة   بــبالوإذ حيــيط علمــا  
 ما أثاره أعضاء اجمللـس  وإذ يضع يف اعتباره، )، املرفقS/2008/481(يوليه / متوز٢١واألمن يف   

من شواغل بشأن التطورات احملتملة اليت ميكن أن تنشأ جـراء الطلـب املقـدم مـن املـدعي العـام                      
 بنيـة األعـضاء مواصـلة النظـر يف           علمـا  وإذ حيـيط  يوليه،  /وز مت ١٤للمحكمة اجلنائية الدولية يف     

 هذه املسائل،
 قلقه مـن احتمـال أن يـستمر العنـف الـدائر يف دارفـور يف التـأثري         وإذ يؤكد من جديد    

 التـوترات   وإذ يالحـظ مـع القلـق      سلبا على االستقرار يف مجيع أحناء السودان، وعلى املنطقـة،           
 على ضرورة احلد من هذه التـوترات  وإذ يؤكد جمدداتشاد، املستمرة بني حكوميت السودان و  

ــور         ــل األجــل يف دارف ــق ســالم طوي ــدين لتحقي ــشطة التمــرد يف البل ــد مــن معاجلــة أن ــه ال ب وأن
 املنطقة، ويف

 عــن تــصميمه علــى تعزيــز ودعــم العمليــة الــسياسية يف دارفــور، وال ســيما وإذ يعــرب 
 نضمام إىل العملية السياسية، لرفض بعض اجلماعات االويأسفكبري الوسطاء، 

 عــن قلقــه العميــق إزاء تنــاقص أمــن العــاملني يف جمــال املــساعدة  وإذ يكــرر اإلعــراب 
اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك عمليــات قتــل العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية يف دارفــور ومنــع    

وصـول العـاملني     لعدم كفالتـها     النـزاع مجيع أطراف    وإذ يدين وصوهلم إىل السكان احملتاجني،     
يف جمال اإلغاثة إىل احملتاجني بشكل كامل وآمن وبدون معوقات فـضال عـن إيـصال املـساعدة                  

 بـأنــه مـع   وإذ يـسلم اإلنسانية، كما يدين مجيـع حـاالت قطـع الطريـق واختطـاف الـسيارات،        
ىل استمرار تشريد العديد من املدنيني يف دارفـور، فـإن اجلهـود اإلنـسانية تظـل تـشكل أولويـة إ                    

 أن يتم حتقيق وقف دائم إلطالق النار والتوصل إىل عملية سياسية شاملة،
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ــا يف ذلــك      وإذ يطالــب   بوقــف اهلجمــات الــيت تــشن علــى املــدنيني مــن أي جهــة، مب
 القصف اجلوي، واستخدام املدنيني دروعا بشرية،

 ، أن احلالة يف السودان ال تزال تشكِّل هتديدا للسالم واألمن الدولينيوإذ يقرر 
 متديد والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور            يقرر - ١ 

ــرار    ــه يف القـ ــصوص عليـ ــو املنـ ــى النحـ ــرة ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩علـ ــىت  ١٢لفتـ ــرى حـ ــهرا أخـ  شـ
 ؛٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١

ــا مــــع اجمللــــس يف   يرحــــب - ٢  ــة حكومــــة الــــسودان، خــــالل اجتماعهــ  مبوافقــ
 ويــشيد خطــة نــشر قــوات االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة؛ ، علــى٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٥

باملسامهة املقدمة من البلدان املسامهة بقوات واجلهات املاحنة إىل العملية املختلطة؛ وبغية تيـسري              
 : إىل ما يلييدعوالنشر الكامل والناجح للعملية املختلطة وتعزيز محاية أفرادها، 

فيهــا  ألمــني العــام، لعناصــر متكــني القــوة، مبــاالنــشر الــسريع، حــسبما يقــرره ا )أ( 
ــل،        ــدعم الثقي ــة ال ــة حلزم ــة واإلشــارة التابع وحــدات اهلندســة واللوجــستيات واخلــدمات الطبي

 وألعداد إضافية من القوات وأفراد الشرطة واألفراد املدنيني مبن فيهم املتعاقدون؛
وحـدات الطـائرات   تعهد الدول األعضاء بـاألمم املتحـدة بتـوفري مـا يلـزم مـن               )ب( 

العمودية، واالسـتطالع اجلـوي، والنقـل الـربي، واهلندسـة، والوحـدات اللوجـستية، والعناصـر                 
 األخرى املطلوبة لتمكني القوة؛ 

 علــى أمهيــة تعزيــز قــدرات كتائــب العمليــة املختلطــة الــيت نــشرهتا بعثــة يــشدد - ٣ 
 مـساعدة  ويطلـب  مـن كتائـب؛   االحتاد األفريقي يف السودان سابقا وغريها مما سينشر مستقبال       

ــاد هلــذه الكتائــب مبــا يفــي مبعــايري        ــة تــوفري التــدريب والعت مــستمرة مــن اجلهــات املاحنــة لكفال
ــم ــدة؛  األمـ ــل    ويطلـــباملتحـ ــره املقبـ ــسألة يف تقريـ ــذه املـ ــام إدراج هـ ــذلك إىل األمـــني العـ  كـ
 اجمللس؛ إىل

ائــة مــن العمليــة   يف امل٨٠ بــاعتزام األمــني العــام لألمــم املتحــدة نــشر   يرحــب - ٤ 
 حكومة الـسودان والـدول املـسامهة      وحيث،  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١املختلطة حبلول   

ــذل          ــى ب ــة عل ــات املعني ــع اجله ــم املتحــدة ومجي ــة لألم ــة العام ــات املاحنــة واألمان ــوات واجله بق
 يف وسعها لتيسري ذلك؛ ما كل

 بأن متتثـل حكومـة الـسودان لـه       ويطالب بتوقيع اتفاق مركز القوات؛      يرحب - ٥ 
 حكومــة الــسودان وكافــة اجلماعــات املــسلحة يف يطالــبامتثــاال تامــا ودون تــأخري؛ وكــذلك 
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إقليم السودان بـأن تكفـل النـشر الكامـل والعاجـل للعمليـة املختلطـة وأن تزيـل مجيـع العقبـات                       
 تنقلها؛أمام اضطالعها بواليتها على النحو السليم، بسبل منها ضمان أمنها وحرية 

 على ضرورة تعزيز املبـادئ التوجيهيـة واإلجـراءات وتبـادل املعلومـات              يشدد - ٦ 
 هبدف تدعيم التعاون مع املسامهني بقوات وبأفراد الشرطة فضال عن تعزيز سالمتهم وأمنهم؛

على ضرورة استخدام العملية املختلطة لواليتـها وقـدراهتا احلاليـة علـى             يشدد   - ٧ 
ــسانية، والعمــل مــع     حنــو كامــل فيمــا يتعلــ   ــساعدة اإلن ــدنيني، وضــمان وصــول امل ــة امل ق حبماي

 وكاالت األمم املتحدة األخرى؛
 إدانتــه للــهجمات الــسابقة الــيت تعرضــت هلــا العمليــة املختلطــة؛  يؤكــد جمــددا - ٨ 

ويشدد على أن أي هجوم يستهدف العملية املختلطة أو أي هتديـد هلـا ميثـل أمـرا غـري مقبـول؛         
 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل            ويطلـب كـذلك   كـرار تلـك اهلجمـات،        بعـدم ت   ويطالب

 جملس األمن عن نتائج حتقيقات األمم املتحدة، يتضمن توصيات ملنع تكرار تلك اهلجمات؛

 أنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك حــل عــسكري للــرتاع الــدائر يف   يؤكــد جمــددا - ٩ 
لنــشر النــاجح للعمليــة املختلطــة عنــصران  دارفــور، وأن التوصــل إىل تــسوية سياســية شــاملة وا 

 غىن عنهما إلعادة السالم إىل دارفور؛  ال

 بتعيني السيد جربيل يبينيه باسـوليه وسـيطا مـشتركا لالحتـاد األفريقـي               يرحب - ١٠ 
 حكومــة الــسودان واحلركــات املتمــردة إىل ويــدعوواألمــم املتحــدة وحيظــى بــدعمها الكامــل؛ 

 عملية السالم، بسبل منـها الـدخول يف حمادثـات يف إطـار وسـاطة                املشاركة الكاملة والبناءة يف   
مجيــع األطــراف، خاصــة احلركــات املتمــردة، بإكمــال اســتعداداهتا   ويطالــب الــسيد باســوليه؛ 

يف ذلــك   أيــضا علــى ضــرورة إشــراك اجملتمــع املــدين مبــاويــشددللمحادثــات واالشــتراك فيهــا؛ 
 القبائل؛ نساء رئاستها، والفئات اجملتمعية، وشيوخاملنظمات النسائية واملنظمات اليت تتوىل ال

 مجيع األطراف بوضع حد للعنف واهلجمات علـى املـدنيني والعـاملني             يطالب - ١١ 
يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية، وغــري ذلــك مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين   

تــال وبــأن تلتــزم فــورا مجيــع األطــراف بوقــف أعمــال القويطالــب كــذلك الــدويل يف دارفــور، 
 فريق الوساطة على التشاور مـع مجيـع األطـراف           ويشجعبوقف متواصل ودائم إلطالق النار؛      

املعنية بشأن املسائل األمنية بغية إنشاء جلنة أكثـر فعاليـة لوقـف إطـالق النـار تعمـل عـن كثـب                       
 مع العملية املختلطة من أجل رصد وقف أعمال القتال؛

دان وتـشاد إىل التقيـد بالتزاماهتمـا مبوجـب اتفـاق داكـار             حكوميت السو  يدعو - ١٢ 
واتفاق طرابلس وما تالمها من اتفاقات ثنائية، بـسبل منـها وقـف الـدعم للجماعـات املتمـردة؛           



S/RES/1828 (2008)  
 

08-44600 5 
 

 بإنــشاء فريــق اتــصال اتفــاق داكــار، والنظــر اجلــاري يف حتــسني رصــد احلــدود بــني     ويرحــب
يوليـــه علـــى إعـــادة / متـــوز١٨ يف  باتفـــاق الـــسودان وتـــشادوحيـــيط علمـــاالـــسودان وتـــشاد، 

 الدبلوماسية؛ العالقات

 بالتنفيذ الكامل للبالغ املشترك بني حكومة الـسودان واألمـم املتحـدة      يطالب - ١٣ 
بشأن تيسري األنشطة اإلنسانية يف دارفور، وبأن تكفل حكومـة الـسودان، ومجيـع امليليـشيات،                

وصـول منظمـات املـساعدة اإلنـسانية        واجلماعات املسلحة، وسائر أصحاب املصلحة اآلخرين       
 وأفراد اإلغاثة وصوال تاما وآمنا وبدون عوائق؛

اسـتمرار رصــد حالـة األطفــال وتقــدمي   ) أ( إىل األمــني العـام أن يكفــل  يطلـب  - ١٤ 
 هبـدف إعـداد خطـط عمـل حمـددة ألطـر        النــزاع مواصلة احلوار مـع أطـراف       ) ب(تقرير عنها،   

 جلنود األطفال واالنتهاكات األخرى ضد األطفال؛زمنية لوضع حد لتجنيد واستخدام ا
 بـأن تتخـذ علـى الفـور التـدابري املالئمـة حلمايـة              النــزاع  مجيـع أطـراف      يطالب - ١٥ 

يــشمل النــساء واألطفــال، مــن مجيــع أشــكال العنــف اجلنــسي، متــشيا مــع القــرار     املــدنيني، مبــا
ء، تنفيـــذ العمليـــة  إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل، حـــسب االقتـــضاويطلـــب؛ )٢٠٠٨( ١٨٢٠

ــرارين   ــة للق ــره     ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥املختلط ــك يف تقري ــن ذل ــات ع ــدرج معلوم  وأن ي
  أدناه؛١٦املطلوب تقدميه مبوجب الفقرة 

 يف دارفور بالوفاء بالتزاماهتا الدولية وتعهداهتا مبوجـب         النـزاع أطراف   يطالب - ١٦ 
 ارات اجمللس ذات الصلة؛االتفاقات ذات الصلة، ومبوجب هذا القرار وغريه من قر

 يوما عقب اعتمـاد  ٦٠ إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللس كل     يطلب - ١٧ 
هذا القرار بشأن التطورات فيما يتعلق بالعمليـة املختلطـة، والعمليـة الـسياسية، واحلالـة األمنيـة                  

 واإلنسانية، وامتثال مجيع األطراف اللتزاماهتا الدولية؛

الختــاذ إجــراءات ضــد أي طــرف يعيــق عمليــة   ددا عــن اســتعدادهيعــرب جمــ - ١٨ 
 بـضرورة أن تأخـذ اإلجـراءات        ويـسلم السالم أو املساعدة اإلنسانية أو نشر العملية املختلطة؛         

 القانونية الواجبة جمراها؛

 . أن يبقي املسألة قيد النظريقرر - ١٩

 
 
 


