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    )     ٢٠٠٩   (    ١٨٧٠       القرار     
      ٢٠٠٩      أبريل  /       نيسان  ٣٠            ، املعقودة يف     ٦١١٦                           الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
   ،           إن جملس األمن  
                                                              إىل مجيع قراراته وبياناته الرئاسية املتعلقة باحلالة يف السودان،      إذ يشري  
ــسابقة                    وإذ يؤكــد جمــددا    ــه ال ــى قرارات ــدنيني يف    )     ٢٠٠٦   (    ١٦٧٤                             عل ــة امل ــشأن محاي                           ب

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

                                                               بشأن محاية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمـم املتحـدة            )     ٢٠٠٣   (    ١٥٠٢            املسلحة، و   
                           بشأن املرأة والسالم واألمن،   )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠  و   )     ٢٠٠٠ (      ١٣٢٥  و

        ينــاير  /                 كــانون الثــاين  ٣٠                                                   بتقريــر األمــني العــام عــن الــسودان املــؤرخ                   وإذ حيــيط علمــا  
٢٠٠٩    )   S/2009/61(    ــؤرخ ــرتاع املـــــسلح يف الـــــسودان املـــ ــال والـــ ــره عـــــن األطفـــ                                                                                       ، وتقريـــ

                        علمــا بتقريــره عــن                                     ، مبــا يف ذلــك توصــياته، وإذ حيــيط (S/2009/84)      ٢٠٠٩        فربايــر  /      شــباط   ١٠
ــسودان    ــسلح يف الـ ــرتاع املـ ــال والـ ــؤرخ (S/2007/520)                                            األطفـ ــسطس  /    آب  ٢٩           املـ   ،     ٢٠٠٧         أغـ

                                                                                            يشري إىل االستنتاجات اليت أيدها الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين باألطفال والـرتاع                  وإذ
   ،(S/AC.51/2008/7)                املسلح يف السودان 

ــسيادة الــسودان                     وإذ يعيــد تأكيــد    ــه واســتقالله وســالمته اإلقليميــة                                    التزامــه ب                                              ووحدت
                              وبقضية السالم يف كامل املنطقة، 

                                                                                            على بعثة األمم املتحدة يف الـسودان ملـا تـضطلع بـه مـن عمـل دعمـا التفـاق                         يثين    إذ   و  
                                                                                                       الــسالم الــشامل، وإذ يــثين علــى البلــدان املــسامهة بقــوات وبــأفراد الــشرطة الســتمرار التزامهــا   

                  بدعم هذه البعثة،
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                                                                    لتزامه الراسخ بقضية السالم واالستقرار يف كامل أحناء السودان واملنطقـة،       ا          وإذ يؤكد   
      ٢٠٠٥         ينـاير    /                 كانون الثـاين    ٩                                                                  وإذ يشري إىل أمهية التنفيذ الكامل التفاق السالم الشامل املؤرخ           

                                                    وإذ يسلم بأن اتفاق السالم الشامل قد بلغ مرحلة حامسة،
                                          ات إجيابيـة لتعزيـز مـا حتقـق مـن                                                         مجيع األطراف على مواصـلة اختـاذ إجـراء                  وإذ يشجع   

                                                                              واإلفــادة منــها، وإذ يؤكــد جمــددا علــى الــدعم البــالغ القيمــة الــذي      ٢٠٠٥                     إجنــازات منــذ عــام 
                         تقدمه البعثة هلذه اجلهود،

                                                                               مجيع أعمال العنف وأشكاله اليت يرتكبها أي طرف يقـف يف وجـه الـسالم                         وإذ يدين   
                                            وإذ يـــشجب آثـــار ذلـــك علـــى النـــساء                                                         واالســـتقرار يف الـــسودان ويف املنطقـــة، أو يعرقلـــهما، 

                   واألطفال بوجه خاص،
ــشدد   ــدنيني يف كامــل أحنــاء                وإذ ي ــسكان امل ــسانية لل ــساعدة اإلن ــة تقــدمي امل                                                                                   علــى أمهي

           ، وألغــراض     ٢٠٠٩       مــارس  /      آذار ٥    و  ٤                                                      الــسودان، ال ســيما يف املنــاطق الــثالث، بعــد أحــداث 
                                       اجلاري حاليا يف املنـاطق الـثالث،                                                                      تنفيذ اتفاق السالم الشامل، وإذ حييط علما بالتقييم املشترك        

                                                                       وضرورة تواصل التعاون بني حكومة السودان واألمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية،
                                                        على العمل املتواصل اليت تقوم به مفوضية الرصد والتقييم،       وإذ يثين  
                                                                                            إىل التزام اجملتمـع الـدويل بـدعم عمليـة اتفـاق الـسالم الـشامل، بطـرق منـها                           وإذ يشري   
                                                                                                املــساعدة اإلمنائيــة، وإذ حيــث اجلهــات املاحنــة علــى دعــم تنفيــذ االتفــاق والوفــاء جبميــع         تقــدمي

                                   التعهدات بتقدمي الدعم املايل واملادي،
                                                                                  إىل أمهيــة عقــد انتخابــات حــرة ونزيهــة، مبــا يف ذلــك االنتخابــات الوطنيــة            وإذ يــشري  

               الم واالستقرار،                                                            املقررة، بالنسبة للمصاحلة الوطنية وتوطيد الدميقراطية وإعادة الس
                                                                                          مع بالغ القلق عـدم القـدرة علـى التوصـل إىل اتفـاق بـشأن متويـل اإلدارة                             وإذ يالحظ   

       أبيي،                                                                         املؤقتة يف أبيي، مما مينعها من احلد من انعدام االستقرار واألمن السياسيني يف منطقة
       تحـدة                                                                                   بالتعاون املتزايد بني بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان وبعثـة األمـم امل                        وإذ يرحب   

                            العمليــة املختلطــة لالحتــاد  (                                                                      يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وبعثــة األمــم املتحــدة يف دارفــور 
ــور    ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــا الوســطى      )                                        األفريق ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم                                                             ، وبعث

  ت          لتهديـدا                                             هـذه البعثـات للمـساعدة يف التـصدي ل                                     إىل تقاسم املعلومات بني                وإذ يتطلع         وتشاد،  
                                             اإلقليمية مثل اليت يشكلها جيش الرب للمقاومة، 

                                                                 أن احلالة يف السودان ال تزال تشكل خطرا يهدد السلم واألمن الدوليني،        وإذ يقرر  



S/RES/1870 (2009)  
 

09-32044 3 
 

        أبريــل  /         نيــسان  ٣٠                                                          متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان حــىت    ر     يقــر  -   ١  
                                        ، بنية جتديدها لفترات أخرى حسب االقتضاء؛    ٢٠١٠

                                                                          ألمني العام أن يقدم إىل اجمللس كل ثالثة أشـهر تقريـرا عـن تنفيـذ                        إىل ا      يطلب  -   ٢  
                                                                                                               والية البعثة، وعن التقدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل واحتـرام وقـف إطـالق النـار،                       
                                                                                                        وأن يقدم تقييما وتوصيات عن التـدابري الـيت ميكـن أن تتخـذها البعثـة لزيـادة دعـم االنتخابـات                

    م؛                      واملضي قدما بعملية السال
                                                                    باستعراض القدرات العسكرية الذي أجري عـن نـشر البعثـة، ويؤكـد          يرحب  -   ٣  

                                                                                                             على أمهية نشر البعثـة بـشكل سـليم ومـرن لكـي يتـسىن التـصدي ألكثـر بـؤر الـرتاع احتمـاال،                         
                                                                                                   سيما يف املناطق اليت يتعرض فيها املـدنيون لتهديـدات العنـف، ويطلـب إجـراء استعراضـات                     ال

                                                               لتوصــيات لــضمان أن تكــون القــوة يف أفــضل وضــع يــسمح هلــا                                  بــشكل منــتظم للنــشر وتنفيــذ ا
                                بدعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل؛

ــع عناصــر اتفــاق الــسالم،           يــشدد  -   ٤   ــسريع جلمي ــة التنفيــذ الكامــل وال                                                                                 علــى أمهي
ــشرين األول      ــور، واتفــاق ت ــة دارف ــات املتعلق ــي، واالتفاق ــق ألبي ــذ خارطــة الطري ــوبر  /                                                                                            وتنفي          أكت

                                                                       ن، ويـدعو مجيـع األطـراف إىل احتـرام التزاماهتـا مبوجـب هـذه                                        للسالم يف شرق السودا        ٢٠٠٦
                                االتفاقات والتقيد هبا دون إبطاء؛

                                                                           بالتزام األطراف املستمر بالعمل معا يف إطار حكومة الوحدة الوطنيـة                يرحب  -   ٥  
                                                                                                      وحيث على استمرار التعـاون بـني حـزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان يف                   

                                          ولياهتما من أجل تنفيذ اتفاق السالم الشامل؛          االضطالع مبسؤ
                                                                                  علـــى الــدور احلاســـم الــذي تقـــوم بــه مفوضـــية الرصــد والتقيـــيم يف            يــشدد   -   ٦  

                                                                                                    اإلشراف على تنفيذ اتفاق الـسالم الـشامل واإلبـالغ عـن ذلـك؛ وحيـث مجيـع األطـراف علـى                      
                                           التعاون الكامل مع املفوضية وتنفيذ توصياهتا؛

                                                      أن تتعـاون بـشكل كامـل ودون قيـود مـع البعثـة يف                         مجيع األطـراف إىل          يدعو    -   ٧  
                                                                                                    عمليتها للرصد والتحقـق يف منطقـة أبيـي، دون املـساس باالتفـاق النـهائي بـشأن حـدود أبيـي،              
                                                                                                  وحيث البعثة، متشيا مع واليتها احلالية ويف حدود ما يتوفر هلا من وسائل وإمكانيات، علـى أن                 

                                         يكفــي مــن األفــراد يف منطقــة أبيــي،                                                          تتــشاور مــع األطــراف، وأن تنــشر، حــسب االقتــضاء، مــا
                                                 لتعزيز جهود منع الرتاع وتوفري األمن للسكان املدنيني؛

ــة             يرحــب  -   ٨   ــي إىل هيئ ــشأن حــدود أبي ــرتاع ب ــة ال ــى إحال ــاق األطــراف عل                                                                                باتف
                                                                                               التحكيم ألبيي، يف إطار حمكمة التحكيم الدائمة، الختاذ قرار بشأنه؛ ويهيب باألطراف التقيـد              
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                                                                               يذه بشأن التسوية النهائية لرتاع احلدود املتعلق بأبيي؛ وحيث األطـراف علـى                              بقرار احملكمة وتنف  
                                                                                                               التوصل إىل اتفـاق بـشأن تـوفري التمويـل لـإلدارة املؤقتـة وفقـا التفـاق الـسالم الـشامل، وحيـث                        
                                                                                                  مجيع األطراف على إعادة نشر قواهتا العـسكرية بعيـدا عـن منطقـة احلـدود املتنـازع عليهـا الـيت            

   ؛    ١٩٥٦      يناير  /     الثاين        كانون  ١      رمست يف 
                                                                                   باالنتهاء من مرحلة التعداد والتحليـل الـتقين لتعـداد الـسكان الـوطين؛                   يرحب  -   ٩  

                                                                                                ويعــرب عــن القلــق إزاء التــأخري يف إعــالن النتــائج؛ وحيــث األطــراف علــى التوصــل ســريعا إىل 
                              بطريقة ال تزيد من التوترات؛    ٢٠٠٨                                         اتفاق بشأن نتائج تعداد السكان الوطين لعام 

                                                                               مجيع األطراف السودانية على مواصلة إظهـار التزامهـا الكامـل بالعمليـة                ث   حي  -    ١٠  
                                                                                                    الدميقراطيــة، وذلــك بتعجيــل اإلعــداد إلجــراء االنتخابــات يف جــو ســلمي يتــسم بالــشفافية         

                                           ، كما أوصت بذلك اللجنة الوطنية لالنتخابات؛    ٢٠١٠      فرباير  /                 واملصداقية، يف شباط
ــب  -    ١١   ــة      يطل ــا                إىل البعث ــدم، يف إط ــا                       أن تق ــة ويف حــدود إمكاناهت ــها احلالي                                             ر واليت

                                                                                                    وقــدرهتا الراهنــة، الــدعم إىل اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات يف اإلعــداد النتخابــات وطنيــة تتــسم  
                                                                                                باملصداقية، بطرق منها تقـدمي املـساعدة واملـشورة، حـسب االقتـضاء، مـع التحـضريات األمنيـة              

                                         بالتعـاون الوثيــق مـع برنــامج األمــم                                                                 وتنـسيق جهــود األمـم املتحــدة املتعلقـة بــدعم االنتخابــات،    
                             ِّ                                                                          املتحــدة اإلمنــائي، ويف ضــمان أن تكمِّــل جهــود البعثــة اجلهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل           
                                                                                                   واألطراف يف اتفاق السالم الشامل، وحيث اجملتمع الـدويل علـى تقـدمي الـدعم الـتقين واملـادي،                   

                                        ته حكومة الوحـدة الوطنيـة، لـدعم                                                                     مبا يف ذلك قدرات املراقبة االنتخابية، على النحو الذي طلب         
                                إجراء انتخابات تتسم باملصداقية؛

                                                                                إىل أن اتفاق السالم الشامل يـنص علـى إجـراء اسـتفتاء، ويـشمل ذلـك                  يشري  -    ١٢  
                                                                                                مسؤولية األطراف على مواصلة اجلهود من أجل إضفاء اجلاذبية علـى فكـرة الوحـدة، ويؤكـد                 

                                                    تكون البعثة على استعداد لتقدمي املـساعدة إىل                                                         جمددا على تأييد البعثة هلذه اجلهود، ويطلب أن       
   ؛    ٢٠١١                                                                األطراف، إذا طلب منها ذلك، لدعم التحضريات إلجراء استفتاء وطين يف عام 

         ويـدعو    ؛              ورفـاههم           الـسودان    يف          املـدنيني           الـسكان        صـحة       إزاء        قلقـه     عن      يعرب  -    ١٣  
          الوحـدة           وحكومـة           املتحـدة         األمـم          وقعتـه         الـذي           البيـان          أطـراف    و          الـشامل          الـسالم          اتفـاق        أطراف
            العمليــات        جلميــع           واحلمايــة         الــدعم        تــوفري    إىل  ،     ٢٠٠٧        مــارس /    آذار    ٢٨   يف          اخلرطــوم   يف           الوطنيــة
         العمـل           مواصـلة        علـى            الـسودان          حكومـة        وحيـث    ؛         وتيسريها         السودان   يف      فيها          والعاملني          اإلنسانية

          سـتمرار  ا          لكفالـة          العـام         األمـني       وضعه      الذي         املسارات        الثالثي       النهج     دعم     على        املتحدة      األمم    مع
   ؛       نسانية  اإل          املساعدات
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         لتــوفري        كامــل      حنــو       علــى          احلاليــة           وقــدراهتا          واليتــها           اســتخدام          البعثــة    إىل        يطلــب  -    ١٤  
ــسكان        األمــن ــدنيني          لل ــة  ام   الع            وللعناصــر  ،         امل ــدانني   يف      ل ــساين           املي ــائي          اإلن ــوظفي           واإلمن ــم          ومل         األم
    أن        ويؤكــد   ،  )    ٢٠٠٥ (      ١٥٩٠          القــرار   يف     ورد       كمــا         الوشــيك          العنــف       خلطــر          املعرضــني          املتحــدة
         ضـرورة        علـى         خاصـة         بـصفة          ويـشدد    ،             والعائـدين             واملـشردين         الالجئني      محاية      تشمل        الوالية     تلك

            واجلماعـات              امليليـشيات          أنـشطة       إزاء        كامـل       حنـو        علـى            وقـدراهتا           احلاليـة          لواليتها        البعثة         استخدام
  ؛ )    ٢٠٠٦ (      ١٦٦٣        القرار   يف     ورد     كما  ،         للمقاومة      الرب     جيش     مثل        املسلحة

        ذلك     وأثر      احمللي        الصعيد     على        والعنف       الرتاع         استمرار      إزاء   ه          عن استيائ       يعرب  -    ١٥  
    إىل         ويطلــب  ،        العنــف         انــدالع           إمكانيــة            واســتمرار  ،          الــسودان        جنــوب   يف        ســيما   ال  ،         املــدنيني       علــى
      وضــع       مــن       ممكــن       وقــت        أســرع   يف           االنتــهاء        طريــق      عــن         الــرتاع       إدارة       علــى         قــدرهتا         تعزيــز          البعثــة

        تـوفري        أجـل     من       احمللية         القبائل    بني         الرتاعات       تسوية    ات   آلي     دعم    إىل         الرامية          املتكاملة              استراتيجيتها
          البعثـة          ويـشجع           املـدنيني          حلمايـة        شاملة            استراتيجية      بوضع       ويرحب   ؛         للمدنيني      ممكنة      محاية      أقصى
       مــرة         ويطلــب  ؛        مناســب       وقــت   يف             ســتراتيجية  اال       وضــع       علــى         عملــها            واســتكمال          مواصــلة       علــى

       تــشهد        الــيت          اخلطــورة       شديدة    الــ     اطق   نــ  امل   يف        فعــال      حنــو       علــى          دوريــات        تــسيري   ،        البعثــة           أخــرى إىل
  ؛                          مع واليتها وقدراهتا احلالية    ماشى  يت   مبا  ،     حملية        نزاعات

           الرتاعـات        علـى         يـؤثر                        مـا مـن الـسودان              منطقـة    يف   ر و د   يـ       نزاع    أي      أن    إىل     يشري  -    ١٦  
  ،         تتعـاون     أن       علـى           البعثـة       حيـث    مث       ومـن    ،         بكاملها        املنطقة    ويف          بالسودان      أخرى       مناطق   يف         الدائرة
  ،                     العاملــة يف املنطقــة          املتحــدة        األمــم          كيانــات       مجيــع      مــع        وثيــق      حنــو       علــى  ،        حلاليــة ا           لواليتــها        وفقــا
      مــن        وغــريه   ،        املتحــدة         واألمــم           األفريقــي         االحتــاد      بــني          املــشترك           الوســاطة       دعــم        فريــق       ذلــك  يف     مبــا

   يف         الــسالم        حتقيــق       هــدف       دعــم   يف          اهليئــات       تلــك         واليــات         تنفيــذ        يــسهم       حبيــث  ،                 اجلهــات املعنيــة
    .   ام ع      بشكل        املنطقة    ويف         السودان
            إمكاناهتـا         حـدود     ويف        احلالية        واليتها      إطار   يف       تتصرف     وهي   ،        البعثة    إىل      يطلب  -    ١٧  
           املعنيـــة           املخصـــصة            التقنيـــة           اللجنــة    ىل إ             واللوجـــسيت          الـــتقين          الــدعم          تقـــدم    أن  ،           الراهنـــة            وقــدراهتا 
          الــشمال        حــدود         ترســيم         عمليــة      مــن           االنتــهاء       علــى          األطــراف          ملــساعدة  ،        الطلــب       عنــد  ،         باحلــدود
   ؛       الشامل       السالم       التفاق      وفقا  ،   ٥٦  ١٩      لعام        واجلنوب

   يف           املــشتركة            املتكاملــة           الوحــدات      بــه         تــضطلع        الــذي        اهلــام         الــدور       علــى        يــشدد  -    ١٨  
         قيـادة         مهـام          ممارسـة     إىل          املـشترك           الـدفاع        جملـس        ويدعو   ؛      تاما        تنفيذا        الشامل       السالم       اتفاق       تنفيذ

         الـدعم         تقـدمي  ل   ل    سـب            استكـشاف           البعثـة     إىل         ويطلـب    ؛          املتكاملة         الوحدات      شؤون       وتسيري         ومراقبة
         املاحنـة          اجلهـات        وحيـث      ،         املشتركة          املتكاملة         الوحدات       قدرات      بناء    إىل         الرامية           السودانية        للجهود
      مـع             بالتـشاور            بتنـسيقه           البعثـة         تقـوم         الـذي    ،        سـواء       حـد        على         التدريب و         بالعتاد       الدعم      تقدمي     على
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           املــشتركة      لــة      املتكام           الوحــدات         إنــشاء         عمليــة        إمتــام      مــن          الــتمكني        بغيــة  ،         املــشترك          الــدفاع       جملــس
   ؛    ممكن     وقت      أقرب   يف        الفعلي          وتشغليها                               ووحدات الشرطة املتكاملة املشتركة 

          املدنيـة           الـشرطة         قـوام         وضـمن           واليتـها                             على أن تواصل، يف إطـار             البعثة      يشجع  -    ١٩  
          وإعـادة            القـانون          سـيادة          تعزيـز        علـى          الـسالم          اتفـاق          أطـراف           ملـساعدة           جهودهـا    ل    بـذ    ،    به        املأذون
          الـشرطة          تـدريب    يف         تـساعد     أن        وعلـى    ،         السودان      أحناء     مجيع   يف      سجون   وال        الشرطة       دوائر       هيكلة
   ؛       السجون        وموظفي        املدنية

         الـسالح        نـزع           عمليـات    يف             األولويـة                علـى سـبيل            البـدء        علـى           األطـراف       يشجع  -    ٢٠  
      مــع        وثيـق       حنـو        علــى         العمـل           البعثـة     إىل         ويطلــب  ،          الواليـات        مجيـع    يف          اإلدمــاج          وإعـادة             والتـسريح 
ــوات ــسلحة          الق ــسودانية          امل ــشعيب        اجلــيش   و             ال ــر         ال ــسودان          لتحري ــساعدة           ال ــود   يف            للم ــزع        جه        ن
            والتــسريح         الــسالح       نــزع          عمليــات         تنفيــذ        إطــار   يف           وتــدمريها          األســلحة       ومجــع          الطــوعي         الــسالح
   ؛       الشامل       السالم       التفاق      وفقا        اإلدماج        وإعادة

           املتعلقــة           املــساعدة          لطلبــات            االســتجابة       علــى         املاحنــة         اجلهــات              حيــث كــذلك   -    ٢١  
         ويطلـب    ،        اإلدماج       إعادة       مرحلة   يف            ؛ ال سيما          اإلدماج        وإعادة          والتسريح    الح   الس      نـزع         بعمليات

         أوسـلو          مـؤمتري    يف         نفـسها        علـى           قطعتـها        الـيت              والتعهـدات             بااللتزامات        الوفاء       املاحنة       اجلهات    إىل
   ؛     ٢٠٠٨   و      ٢٠٠٥      عامي   يف      عقدا        اللذين       املاحنة        للجهات

   ،        املعنيـة           األطـراف       مـع     يق         وبالتنـس           واليتـها                      أن تعمل، يف إطار            البعثة    إىل      يطلب  -    ٢٢  
          القــوات   يف          اجملنــدين          األطفــال       مجيــع         حلمايــة       خــاص          اهتمــام        إيــالء         ضــرورة           االعتبــار   يف         وآخــذة
         زيـادة        علـى    ،           إدمـاجهم           وإعـادة       عنهم       إلفراج ل و   ،      فيها          واملشاركني        املسلحة          واجلماعات        املسلحة
         الـسالح        نـزع    يت     وللجن   ،      اإلدماج        وإعادة          والتسريح       السالح       لنـزع       الوطين         التنسيق     جمللس       دعمها

         إدمـاج          إعـادة        علـى         خاصـة         بـصفة            التركيـز     مع   ؛        واجلنوب        الشمال   يف        اإلدماج        وإعادة          والتسريح
  ؛      اإلدماج       إعادة       عملية         ومراقبة  ،      أسرهم    مع        األطفال      هؤالء

    إىل           والالجــئني          داخليــا            للمــشردين          املنظمــة          العــودة          عمليــات            باســتمرار        يرحــب  -    ٢٣  
        تكـون     أن          لكفالـة            املبذولـة          اجلهـود          تعزيـز        علـى     جع     ويـش    ،           الـسودان       جنوب    إىل   و       الثالث        املناطق
          املتحـدة         األمـم           ملفوضـية           الالزمـة           املـوارد         تقـدمي         منـها         بطـرق         وذلـك    ،        ودائمة       طوعية        العودة     تلك

           وقـدراهتا           احلاليـة           واليتـها         حـدود    يف   ،          البعثـة     إىل         ويطلـب    ،         نفـذين   امل            وللـشركاء         الالجئني       لشؤون
       علـى            املـساعدة         منـها         بـسبل    ،           الدائمـة           العـودة          لتيـسري            الـشركاء       مـع         تنـسق     أن   ،          انتشارها        ومناطق
  ؛        الضرورية        األمنية        الظروف      هتيئة

          عمليــات       مجيــع      مــع        تامــا          تعاونــا           التعــاون    إىل           الوطنيــة          الوحــدة         حكومــة        يــدعو  -    ٢٤  
   ؛       والياهتا       تنفيذ   يف         أراضيها      داخل         املوجودة        املتحدة      األمم
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          البعثـة          أفـراد       لـى  ع           املفروضـة             العراقيـل  و          القيـود       إزاء      قلقه    عن          من جديد       يعرب  -    ٢٥  
          البعثـة         قـدرة    يف             والعراقيـل           القيـود        تلـك        علـى           املترتـب          الـسليب         األثـر        وإزاء   ،         السودان   يف         ومعداهتا

       علـى             اإلنـسانية           ملـساعدة                       العاملـة يف جمـال ا            اجلهات      قدرة      وعلى   ،       فعالة       بصورة        واليتها      أداء     على
      مـع       كامل      بشكل   ن     تتعاو    أن    إىل        األطراف     مجيع       الصدد     هذا   يف       ويدعو   ؛          املتضررين    إىل        الوصول
ّ  ُتيّسر     وأن        البعثة    ؛      الدويل        اإلنساين         القانون      مبوجب            بالتزاماهتا       تتقيد   أن  و  ،        لواليتها        البعثة      أداء   ُ 

          التقـدم          عليهـا         يقـاس    ،           للتحقيـق                   عمليـة قابلـة          أهداف     وضع       ضرورة     على      يؤكد  -    ٢٦  
       وضـع     ام     العـ         األمـني     إىل         الـصدد        هـذا    يف       ويطلب   ،     السالم     حلفظ        املتحدة      األمم        عمليات   يف      احملرز
         ويطلــب  ؛          الــسودان   يف          املتحــدة        األمــم        بعثــة        واليــة         تنفيــذ   يف        احملــرز          التقــدم         وتتبــع         لقيــاس         معــايري
       تلـك        علـى          قياسـا         احملـرز           للتقـدم         تقييما        القادم        الفصلي        تقريره      يضمن    أن       العام      األمني    إىل      كذلك
   ؛       البعثة       تشكيل      بشأن     بعد      فيما      تصدر        توصيات     وأي  ،       املعايري

ــد  -    ٢٧   ــة         يؤكـ ــدي         أمهيـ ــتظم         التحـ ــوم ل             ث املنـ ــسكري           لمفهـ ــات            العـ ــد             للعمليـ            وقواعـ
  ،        الـصلة      ذات        األمـن        جملـس           قـرارات         مبوجـب           البعثـة       والية       أحكام    مع      كامل  ال        اتساقه و   ،         االرتباط
ــرا        يقــدم    أن         العــام        األمــني    إىل         ويطلــب           املــسامهة           البلــدان     وإىل        األمــن       جملــس    إىل         ذلــك    عــن          تقري
  ،  ٢         الفقـرة    يف                    على النحو املـبني      ،      تظام   االن    من       القدر      بنفس   ،    األمن     جملس    إىل      يقدم     وأن   ،       بقوات

  ؛    األمين       الوضع        مستجدات     عن      حمددة         معلومات

           االمتثــال          لكفالــة            الــضرورية           التــدابري        اختــاذ         يواصــل    أن         العــام        األمــني    إىل        يطلــب  -    ٢٨  
            االستغــالل       إزاء         مطلقـا            التـسامح        عـدم        علـى            القائمـة           املتحـدة         األمـم           لـسياسة           البعثـة          داخــل        التام

          املـسامهة            البلـدان        وحيـث    ،        بـذلك        تـام          علـم        علـى         األمـن        جملـس           وإبقـاء       نسي،                    اجلنسي واإليذاء اجل  
       نـشر          مرحلـة        قبـل            التوعيـة        هبـدف            التـدريب         تـشمل          مالئمـة           وقائيـة            إجـراءات         اختـاذ        علـى        بقوات
       مثـل    يف           قواهتـا        أفراد      ضلوع      حاالت   يف        التامة         املساءلة       لضمان   ،        اإلجراءات    من       وغريها   ،        القوات
   ؛       السلوك     هذا

   .      الفعلي      نظره     قيد        املسألة     هذه      بقاء إ      يقرر  -    ٢٩
  


