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  )٢٠٠٩ (١٨٨١القرار     
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ املعقودة يف ٦١٧٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  إن جملس األمن،  
 قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن احلالة يف السودان، مجيع  من جديد إذ يؤكد  

الــسودان ووحدتــه واســتقالله وســالمة  التزامــه القــوي بــسيادة وإذ يؤكــد مــن جديــد  
 العمل مع حكومة السودان، يف احترام تـام لـسيادهتا، للمـساعدة علـى               وتصميمه على أراضيه،  

  التصدي ملختلف التحديات القائمة يف السودان،

ــضا    ــشري أيـ ــر إىل قراوإذ يـ ــسابقة اتـ ــدنيني يف  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ه الـ ــة املـ ــشأن محايـ بـ
الــواردة يف لتأكيــد علــى مجلــة أمــور منــها البنــود ذات الــصلة  الرتاعــات املــسلحة، الــذي يعيــد ا

بـــشأن األطفـــال ) ٢٠٠٥ (١٦١٢لوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي لألمـــم املتحـــدة؛ و ا
 اإلنــسانية ومــوظفي مــوظفي املــساعدةبــشأن محايــة ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ والرتاعــات املــسلحة؛ و

 واألمن، ن املرأة والسالمبشأ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  )٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمم املتحدة؛ و

 بتقرير األمني العام عـن األطفـال والـرتاع املـسلح يف الـسودان املـؤرخ                 وإذ حييط علما    
عـــن األطفـــال وبتقريـــره توصـــياته، الـــذي يتـــضمن ، )S/2009/84 (٢٠٠٩فربايـــر /شـــباط ١٠

 إىل وإذ يـشري ، )S/2007/520 (٢٠٠٧أغـسطس  / آب٢٩والرتاع املسلح يف الـسودان املـؤرخ       
باألطفـال والـرتاع املـسلح يف       املعـين   لـس األمـن     الفريق العامل التـابع جمل    ها  يدستنتاجات اليت أ  اال

  ،)S/AC.51/2008/7(السودان 

   بالدور اهلام الذي يؤديه االحتاد األفريقي،وإذ يرحب  

 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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عــن العمليــة ) S/2009/352(يوليــه / متــوز١٣تقريــر األمــني العــام املــؤرخ ب رحــبوإذ ي  
  اد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور،املختلطة لالحت

عمليـات  أن يتبـع جملـس األمـن هنجـا صـارما واسـتراتيجيا يف               ضرورة   علىوإذ يشدد     
   حفظ السالم،قواتنشر 

استمرار خطورة الوضع األمين وتـدهور احلالـة اإلنـسانية يف           إزاء  يعرب عن قلقه    وإذ    
اختـاذ القـرار   علـى  سـنتني  مـضي  بعد  ذلك  ، و على السكان املدنيني  عتداءات   اال وتكرردارفور،  
ــساين       ،)٢٠٠٧ (١٧٦٩ ــانون اإلن ــسان والق ــوق اإلن ــهاكات حق ــع انت ــه جلمي  وإذ يكــرر إدانت

 كل األطراف إىل الوفاء مبا عليها مـن واجبـات مبقتـضى القـانون               وإذ يدعو الدويل يف دارفور،    
 مـرتكيب هـذه اجلـرائم     ضرورة تقـدمي    على   شددوإذ ي اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان،      

 هبذا الصدد، وفاء بواجباهتا ، وإذ حيث حكومة السودان على الإىل العدالة

ــداعيات الــسلبية الــيت خيلفهــا ا  إزاء قلقــه وإذ يؤكــد مــن جديــد    لعنــف املــستمر يف الت
 وإذ يالحـظ مـع القلـق      علـى اسـتقرار املنطقـة،       كـذلك    استقرار السودان ككـل و     ىدارفور عل 

 وإذ يكـرر  لتـوتر املـستمرة بـني حكـوميت الـسودان وتـشاد،             حـاالت ا   اشـئ عـن    الن السليب األثر
حتقيـق   يف سـبيل     ردين يف كال البلدين   مأنشطة املت التخفيف من حدهتا واحلد من       ضرورة   تأكيد
 الــسودان وتــشاد علــى الــدخول يف وإذ يــشجعيف املنطقــة، يف دارفــور و  طويــل األمــدالــسالم

  مع اجملتمع الدويل، فريق اتصال داكار و حوار بناء مع
 بتعزيــز العمليــة الــسياسية يف دارفــور وجهــود كــبري  وإذ يعــرب عــن التزامــه الــشديد  

الوسطاء ودعمهما، وعـن تـصميمه علـى القيـام بـذلك، وإذ يـشجب رفـض بعـض اجملموعـات                
  حىت اآلن االنضمام إىل العملية السلمية، 

 م واألمن الدوليني،لسالا  يهدداخطر أن احلالة يف السودان تشكل وإذ يقرر  

 متديد والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور            يقرر - ١  
 / متـوز  ٣١تنتـهي يف     شهرا   ١٢  أخرى مدهتا  ةلفتر) ٢٠٠٧ (١٧٦٩ يف القرار    احملددةبصيغتها  

 ؛٢٠١٠ يوليه

ــ ضــرورة يؤكــد - ٢   ــت   أن ت ــدراهتا اس ــها وق ــة واليت ــة املختلط خداما ستخدم العملي
كفالــة وصــول  ) ب(محايــة املــدنيني يف مجيــع أحنــاء دارفــور؛     ) أ (:كــامال، خاصــة يف جمــايل  

وبــدون عوائــق، وســالمة العــاملني يف جمــال املــساعدة   بأمــان ويف حينــها املــساعدات اإلنــسانية
  ومحاية القوافل اإلنسانية؛،اإلنسانية وأمنهم
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وباجلهات املاحنـة ملـا تقدمـه مـن     ة   بالبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرط     ُيشيد - ٣  
بتـوفري أشـكال     الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل التعهد         ويدعواملختلطة؛  إسهام يف العملية    

 والوحــدات ، والنقــل الــربي،ووســائل االســتطالع اجلــوي املتمثلــة يف املروحيــة، املتبقيــةالــدعم 
 يؤكــدو؛  لتنفــذ مهامهــاالقــواتالوســائل الــيت حتتاجهــا  الطبيــة واللوجــستية، وغــري ذلــك مــن  

لعمليــة املختلطــة؛ ويطلــب مــن  املــسندة إىل ا علــى أداء املهــام يــااحلاجــة إىل كتائــب قــادرة فعل 
علـى  الكتائـب  حـصول تلـك     مواصلة مد يـد املـساعدة لكفالـة          ،هذا الصدد يف   ة،املاحناجلهات  

ــا ــا مــن   م ــدات؛  يلزمه ــدريب ومع ــة املختلطــة النظــر يف  ويطلــب كــذلك ت ــة  مــن العملي  كيفي
  استخدام قدراهتا يف دارفور على الوجه األمثل؛

ــة املختلطــة،    يرحــب  - ٤    بتحــسني حكومــة الــسودان مــستوى تعاوهنــا مــع العملي
 مجيــع األطــراف يف ويــدعو باللجنــة الثالثيــة ملــا تقــوم بــه مــن عمــل حيظــى باملــصداقية، ويــشيد

ملـها علـى وجـه الـسرعة ودون     دارفور إىل إزالة كل العوائق الـيت حتـول دون نـشر العمليـة بأك      
اضطالعها بواليتها، على حنو سليم، وذلك بعدة طرق من بينها، ضـمان أمـن أفرادهـا وحريـة                  

، يف هذا الصدد، حكومة السودان إىل التقيد باتفاق مركز القـوات حبـذافريه              ويدعوحركتهم؛  
والتـراخيص   وبدون أي إبطاء، وال سيما إصـدار تأشـريات الـدخول ملـوظفي العمليـة املختلطـة                

 الالزمة للرحالت اجلوية ودخول املعدات يف الوقت املطلوب؛ 

عتداءات السابقة اليت قامت هبا جمموعات مسلحة ضـد         الل إدانته    تأكيد يكرر - ٥  
 ويطالـب ؛  هو أمر غري مقبولعلى العملية أو هتديد هلا اعتداء   أن أي    ويؤكدالعملية املختلطة،   

 تعزيـز سـالمة مـوظفي العمليـة املختلطـة     ضـرورة   علـى  شددويـ ؛ عتـداءات بعدم تكرار هـذه اال   
 ؛هموأمن

يف وقابلـة للتحقيـق ميكـن اسـتخدامها     واقعيـة  أمهية حتديد أهداف  شدد على   ي - ٦  
إىل ، يف هـذا الـصدد،   ويطلـب ات األمم املتحدة حلفظ الـسالم مـن تقـدم؛     عمليقياس ما حتققه    

 :مبا يليفريقي أن يقوم بعد التشاور مع االحتاد األاألمني العام 

ــن خب  ت  )أ(   ــد جملــس األم ــع      زوي ــاس وتتب ــايري لقي ــضمن مع طــة عمــل اســتراتيجية تت
 ؛، لينظر فيهاُتحرزه العملية املختلطة من تقدم يف تنفيذ واليتها ما

علـى أن    املعـايري،    علـى تلـك    اتضمني تقريره املقبل تقييمـا للتقـدم احملـرز قياسـ            )ب(  
 ؛  توصيات بشأن والية العملية املختلطة وتشكيلهايلي ذلك تقدمي

يف  عـن التقـدم احملـرز      ، يومـا بعـد ذلـك      ٩٠ كل   ،تقدمي تقرير إىل جملس األمن      )ج(  
، وعـن التقـدم الـذي تـشهده العمليـة      تنفيذ والية العمليـة املختلطـة يف مجيـع أحنـاء دارفـور         جمال  

 ؛فاء مجيع األطراف بواجباهتا الدوليةالسياسية، وعن احلالة األمنية واإلنسانية، وعن مدى و
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ــب - ٧   ــور بــ   يطال ــرتاع يف دارف ــع أطــراف ال ــور أن ت مجي ــف ف ــف   اوق ــال العن أعم
ــداءات  ــراد علــى املــدنيني وواالعت ــسانية، اتحفــظ الــسالم والعــاملني يف جمــال املــساعد  أف  اإلن

لـدويل،  حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين ا        تفي مبـا عليهـا مـن واجبـات مبقتـضى قـانون               أنو
ــة، ويــدعو مجيــع األطــراف إىل التعهــد    يــدعوو ــااللتزام  إىل الوقــف الفــوري لألعمــال العدائي ب

 إىل األمني العام التشاور مع األطـراف املعنيـة بغيـة            ويطلبودائم إلطالق النار؛    مستمر  بوقف  
  علـى ضـرورة قيـام العمليـة املختلطـة       ويـشدد  إنشاء آلية أكثر فعالية لرصد وقف إطالق النـار؛        

باإلبالغ عن أي أعمال عنف خطرية تقوض كل اجلهود البناءة اليت تبذهلا األطراف بكل عـزم                
 لتحقيق السالم؛

ه  وجود حل عسكري للرتاع الدائر يف دارفور، وأن        عدم إمكانية  يؤكد جمددا  - ٨  
 لعمليــة املختلطــةاالتوصــل إىل تــسوية سياســية شــاملة ونــشر ال بــد إلعــادة إحــالل الــسالم مــن 

للعمليــة الــسياسية الــيت يقودهــا االحتــاد األفريقــي واألمــم  التــام  دعمــه ويؤكــد جمــددا؛ بنجــاح
 ويطالــب الـسيد جربيــل إيبـيين باسـوليه؛    ،املتحـدة يف دارفـور، ولعمـل كــبري الوسـطاء املـشترك     

كامـل  فـورا وبـشكل     ملـشاركة   با ،اجلماعـات املتمـردة كافـة     ذلـك   مجيع أطراف الـرتاع، مبـا يف        
يف حمادثـات يف إطـار      وال سيما عرب املـشاركة      ،   بدون أي شروط مسبقة    لسالموبناء يف عملية ا   

مـن عمـل   وليبيـا    مبا تقـوم بـه قطـر         ويرحب؛   بغرض وضع اتفاق إطاري    وساطة السيد باسوليه  
 العمليــة املختلطــة إىل ويـدعو يف هـذا الــصدد وبالـدعم الــذي تقدمـه بلــدان أخـرى يف املنطقــة؛     

اجملتمـع املـدين،    إشـراك    ضـرورة    ويؤكـد ق الوسطاء املـشترك؛     دعم كبري الوسطاء املشترك وفري    
وزعمـاء  موعات األهليـة   واجملقيادهتامبا يف ذلك املنظمات النسائية واملنظمات اليت تتوىل النساء   

 ؛، من أجل إشاعة جو مؤات للسلم واألمن عرب إجراء حوار بناء ومفتوحالقبائل

التزامــات مبوجــب اتفــاق  يهمــا مــن ا عل الــسودان وتــشاد إىل التقيــد مبــ يــدعو - ٩  
ــؤرخ   ــة املـ ــار ٣الدوحـ ــايو /أيـ ــؤرخ   ،٢٠٠٩مـ ــار املـ ــاق داكـ ــارس / آذار١٣ واتفـ  ٢٠٠٨مـ

 ضرورة دخول البلدين يف حـوار بنـاء مـع فريـق             ويؤكد من جديد  واالتفاقات الثنائية السابقة؛    
ة، جلماعــات املــسلح اىلإتقــدمي الــدعم الكــف عــن اتــصال داكــار هبــدف تطبيــع عالقاهتمــا، و 

وتعزيــز اإلجــراءات ملكافحــة االجتــار باألســلحة يف املنطقــة، وإنــشاء آليــة فعالــة لرصــد احلــدود  
لتعـــاون بالـــسبل الدبلوماســـية علـــى إحـــالل الـــسالم واالســـتقرار يف دارفـــور        اواملـــشتركة، 

 ككل؛ واملنطقة

مـن  األجـزاء األخـرى     يف   أن الرتاع الدائر يف جزء مـن الـسودان يـؤثر             يالحظ - ١٠  
 العمليـة املختلطـة علـى التنـسيق عـن كثـب مـع بعثـات األمـم                   وحيـث املنطقـة ككـل؛     يف  والبلد  
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املتحدة األخرى يف املنطقـة، مبـا فيهـا بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان وبعثـة األمـم املتحـدة يف                 
 مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد؛ 

ــة املختلطــةيطلــب - ١١   ــة، ، متــشيا مــع قــدراهتا ووالي  أن تقــوم إىل العملي ــها احلالي ت
ــؤازرة  ــود اســتكمال اجلومب ــة   ه ــذهلا بعث ــيت تب ــسودان   ال ــم املتحــدة يف ال ــراء إلللتحــضري األم ج

ــة   ــات وطني ــوق هبــا، وذلــك انتخاب ــساعدة حــسب     موث ــق إســداء املــشورة وتقــدمي امل  عــن طري
 االقتضاء؛

اســتمرار تــدهور احلالــة اإلنــسانية يف دارفــور،   إزاء قلقــه البــالغعــن  ُيعــرب - ١٢  
تيـسري األنـشطة   بـشأن   حكومة السودان واألمم املتحدة     الذي أصدرته   لبالغ  ا إىل تنفيذ    ويدعو

ــور  ــسانية يف دارف ــذا كــامال اإلن ــشيات   ويطالــب كــذلك ؛  تنفي ــع امللي ــسودان ومجي ــة ال  حكوم
نظمــات اإلنــسانية املواجلماعــات املــسلحة وســائر أصــحاب املــصلحة اآلخــرين بكفالــة وصــول 

ــا   ــوال تامـ ــة وصـ ــوظفي اإلغاثـ ــاجني  ومـ ــسكان احملتـ ــق إىل الـ ــدون عوائـ ــا وبـ ــدهم و  وآمنـ تزويـ
 املساعدات اإلنسانية؛ ب

تهيئــة الظــروف املؤاتيــة الــيت تفــضي إىل عــودة  مجيــع أطــراف النـــزاع بيطالــب - ١٣  
  الالجئني واملشردين داخليا بصورة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة؛ 

ملناسـبة حلمايـة املـدنيني، مبـن       أطراف الـرتاع بـأن تتخـذ فـورا التـدابري ا            يطالب  - ١٤  
فـــيهم النـــساء واألطفـــال، مـــن مجيـــع أشـــكال العنـــف اجلنـــسي وذلـــك مبـــا يتفـــق مـــع القـــرار  

ــساء     ويطلــب؛ )٢٠٠٨( ١٨٢٠ ــة الن ــام وضــع اســتراتيجية شــاملة تكفــل محاي  إىل األمــني الع
ة والفتيات من العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلـنس، واحلـرص علـى أن تنفـذ العمليـ       

ــرارين     ــواردة يف الق ــصلة ال ، )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥املختلطــة األحكــام ذات ال
  وتضمني تقاريره إىل جملس األمن معلومات عن هذا املوضوع؛ 

 ،اسـتمرار رصـد حالـة األطفـال واإلبـالغ عنـها           ) أ (: إىل األمني العام أن يكفل     يطلب - ١٥
مواصـلة احلـوار مـع أطـراف النــزاع      ) ب(ه؛  أعـال ٦كجزء من التقارير املشار إليهـا يف الفقـرة         

االنتـهاكات  هم كمحـاربني و   واسـتخدام األطفـال   هبدف إعداد خطط حمددة زمنيا إلهناء جتنيـد         
 األخرى للقانون اإلنساين الدويل اليت تطال األطفال؛

  . نظره إبقاء املسألة قيديقرر - ١٦  


