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 )٢٠٠٨ (١٨٤١القرار   
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥ املعقودة يف ٥٩٩٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 ١٨٢٨  إىل قراراتــه الــسابقة املتعلقــة باحلالـة يف الــسودان، وخباصــة القــرارات إذ يـشري  

ســـبتمرب /ل أيلـــو٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٧٩ و ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٨(
، املـــؤرخ )٢٠٠٦ (١٧١٣، و ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩و  ٢٠٠٧

 ١٦٦٥، و ٢٠٠٦أبريـل  / نيـسان ٢٥املؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٢، و  ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٢٩
 كـــــــانون ٢١املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٥١ و ٢٠٠٦مـــــــارس / آذار٢٩املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٦(

ــسمرب /األول ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩١  و٢٠٠٥ديـــ ــار/ آذار٢٩املـــ  ١٥٥٦، و ٢٠٠٥س مـــ
  وبيانات رئيسه املتعلقة بالسودان،٢٠٠٤يوليه /متوز ٣٠املؤرخ ) ٢٠٠٤(

  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  يؤكد   وإذ 

 والتنفيـذ التـام لإلطـار املتفـق         ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ٩التام التفاق السالم الشامل املؤرخ      
، وإهنـاء العنـف والفظـائع    )رفـور اتفـاق سـالم دا  ( الـرتاع يف دارفـور   لتـسوية عليه بني األطـراف    

 ور،دارف يف
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،  

 وعلى أن تـشارك مجيـع أطـراف الـرتاع يف العمليـة مـشاركة كاملـة وبّنـاءة                    فوراأن تفعل ذلك    
 يل باسوليه كبري الوسطاء لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة، جربوأن تتعاون مع
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ل سياسي دائـم    حلاإلعراب عن إميانه بأن اتفاق سالم دارفور يوفر األساس          وإذ يكرر    
 مــن قبــل األطــراف تنفيــذا تامــا عــدم تنفيــذ االتفــاق وإذ يــسوؤه يف دارفــور، وألمــن مــستدمي

  دارفور،اف الرتاع يف، وعدم توقيعه من قبل مجيع أطر عليهعةاملوقّ
 اســـتمرار أعمـــال العنـــف واإلفـــالت مـــن العقـــاب، مـــع شـــديد القلـــقوإذ يالحـــظ  

 إزاء  العميـق  لحالة اإلنـسانية، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن قلقـه           ليترتب على ذلك من تدهور       وما
إىل   إيصال املـساعدة اإلنـسانية     وإزاء إمكانية أمن املدنيني والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية        

يناشد مجيع األطراف يف دارفور أن توقف فورا األعمال اهلجوميـة وأن             لسكان احملتاجني، وإذ  ا
 ،أعمال العنفاملزيد من القيام بمتتنع عن 
وأال يقــوم أي طــرف مــن   بــالكف عــن شــن عمليــات القــصف اجلــوي،   وإذ يطالــب 

 تـشبه   عالمـات مـل   أطراف الـرتاع يف دارفـور باسـتخدام طـائرات بيـضاء اللـون أو طـائرات حت                 
، وإذ يطالـب أطـراف الـرتاع مبمارسـة ضـبط            طائراهتـا  األمم املتحدة على     العالمات اليت تضعها  

 النفس والتوقف عن األعمال العسكرية،
 االحتـاد األفريقـي    واألمم املتحـدة وعلـى       الحتاد األفريقي  كبري الوسطاء ل    على وإذ يثين  

يبذلونــه مــن   ملــاالعربيــة، وزعمــاء دول املنطقــة لألمــم املتحــدة، وجامعــة الــدول واألمــني العــام
جهود من أجل توطيد السالم واالستقرار يف دارفـور، ويكـرر مـن جديـد تأييـده الكامـل هلـم،             

لعملية االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة املختلطـة         السريعالكامل و  النشر   يعرب عن تطلعه إىل   و
الحتـاد األفريقـي     بوسـاطة ا   يياسية اليت جتر  دارفور، وإذ يعرب عن دعمه القوي للعملية الس        يف

 واألمم املتحدة،
 فريـــق ٢٠٠٨ مـــايو/أيـــار ٢٧ يف  قدمـــهاملـــدة الـــذي منتـــصف تقريـــر إىل وإذ يـــشري 
) ٢٠٠٥( ١٥٩١مـن القـرار     ) ب (٣الفقرة  أحكام  املعني من قبل األمني العام، عمال ب       اخلرباء

ــرارات   ــه مبوجــــــب القــــ ــددة واليتــــ  ١٧١٣ و) ٢٠٠٦( ١٦٦٥ و) ٢٠٠٥ (١٦٥١واملمــــ
ــا )٢٠٠٧ (١٧٧٩ و )٢٠٠٦( ، S/2008/647(التقرير النــــهائي للفريــــق بــــ، وإذ حيــــيط علمــ

إذ يعـــرب عـــن اعتزامـــه مواصـــلة دراســـة توصـــيات الفريـــق والنظـــر يف اخلطـــوات   ، و)املرفـــق
 املناسبة، التالية

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

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

 املنطقة، يف
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 تحدة، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املوإذ يتصرف 
ــشرين األول١٥ أن ميــدد حــىت  يقــرر - ١  ــوبر / ت ــة فريــق اخلــرباء  ٢٠٠٩أكت  والي

والــذي ســبق متديــد واليتــه مبوجــب     ) ٢٠٠٥ (١٥٩١احلــايل، املعــني أصــال عمــال بــالقرار     
، )٢٠٠٧ (١٧٧٩ و )٢٠٠٦ (١٧١٣و ) ٢٠٠٦ (١٦٦٥و ) ٢٠٠٥ (١٦٥١القـــــرارات 

 ية الالزمة؛ويطلب إىل األمني العام اختاذ التدابري اإلدار
مـن  ) أ (٣  إىل فريق اخلرباء أن يقـدم إىل اللجنـة املنـشأة عمـال بـالفقرة               يطلب - ٢ 

 عـن   املـدة ، إحاطة منتصف    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٩، يف موعد أقصاه     )٢٠٠٥ (١٥٩١القرار  
 يومـا مـن اختـاذ هـذا         ٩٠األعمال اليت يضطلع هبا وأن يوافيهـا بتقريـر مؤقـت يف موعـد أقـصاه                 

 يتـضمن  هنـائي  يومـا قبـل انتـهاء فتـرة واليتـه بتقريـر       ٣٠يف اجمللس يف موعد أقـصاه      القرار، ويوا 
 استنتاجاته وتوصياته؛

ــشطته   يطلــب - ٣  ــسيق أن ــوم بتن ــق اخلــرباء أن يق ــضاء ، إىل فري ــع ، حــسب االقت  م
ومـع  العمليات اليت تـضطلع هبـا عمليـة االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة املختلطـة يف دارفـور،                    

  املؤقــتتقريريــه، وأن ُيقــّيم يف لدوليــة الراميــة إىل تعزيــز العمليــة الــسياسية يف دارفــور اجلهــود ا
لحـد مـن االنتـهاكات الـيت ترتكبـها مجيـع األطـراف للتـدابري املفروضـة                  ل التقدم احملـرز     والنهائي

 ١٥٩١ مـن القـرار      ٧، والفقـرة    )٢٠٠٤ (١٥٥٦ مـن القـرار      ٨ و   ٧ الفقرتني   مبوجب أحكام 
والتهديــدات الــيت   العراقيــل الــيت تواجــه العمليــة الــسياسيةللحــد مــندم احملــرز ، والتقــ)٢٠٠٥(

  للقرارات املذكورة أعاله؛يتعرض هلا االستقرار يف دارفور واملنطقة وغريها من االنتهاكات
ــدة   حيـــث - ٤  ــم املتحـ ــدول، وهيئـــات األمـ ــة مجيـــع الـ ــاد األفريقـــي املعنيـ ، واالحتـ

 تتعــاون مــع اللجنــة ومــع فريــق اخلــرباء بــشكل كامــل،    األخــرى، علــى أناملهتمــةواألطــراف 
حوزهتا عن تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب القـرار         يف   تقدمي أي معلومات     من خالل سيما   وال

 ؛)٢٠٠٤ (١٥٥٦والقرار ) ٢٠٠٥ (١٥٩١
 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٥ 

 


