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  ) ٢٠١٠ (١٩٤٥القرار     
/  تــشرين األول١٤ املعقــودة يف ٦٤٠١الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠١٠أكتوبر 
 

  إن جملس األمن،  
   السودان، بشأن رئيسه وبيانات السابقة قراراته إىل إذ يشري  
 الــسودان وبــسيادة الــسودان، أحنــاء مجيــع يف الــسالم بقــضية التزامــه وإذ يعيــد تأكيــد  
 إلحــالل الــشامل االتفــاق مــن النهائيــة املرحلــة وبتنفيــذ أراضــيه، وســالمة ووحدتــه قاللهواســت

 علــى التــشجيع أجــل مــن املبذولــة اجلهــود ذلــك يف مبــا املناســب، الوقــت ويف بالكامــل الــسالم
 يف حلقهـم  إعمـاال  املـستقبل  يف الـسودان  جنـوب  سـكان  وضع لتحديد استفتاءإجراء  و الوحدة
 العالقـات  يف والتعـاون  التـدخل  وعـدم  اجلـوار  حـسن  مبـادئ  أمهية إىل شريوإذ ي  املصري، تقرير
   املنطقة، دول بني جتمع اليت

 بــشأن املعقــود املــستوى الرفيــع االجتمــاع أعقــاب يف الــصادر بالبيــان وإذ يرحــب  
   ،)SG/2165( ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٤ يف نيويورك يف السودان
 شــامل حــل إىل التوصــل أجــل مــن بذولــةامل للجهــود الكامــل دعمــه تأكيــد وإذ يكــرر  
 إمتـام  إىل واحلاجة دارفور، يف السالم اتفاق يأخذ بعني االعتبار  وإذ   دارفور، يف للرتاع وجامع
   دارفور، يف والتجاوزات العنف أعمال وإهناء السياسية، العملية

ــد وإذ يكــرر    اســتتباب وإىل دارفــور يف دائــم سياســي حلــل التوصــل إىل احلاجــة تأكي
 علـى  الـسالم  عمليـة  يف االخنـراط  عـن  ال تـزال متتنـع       الـيت  األطراف مجيع وإذ حيث  فيها، مناأل

 تعمــل أن وإىل التــأخري، مــن مزيــد أو مــسبقة شــروط دون الدوحــة مفاوضــات إىل االنــضمام
 باسـويل،  جربيـل  مع تتعاون وأن العملية تلك يف والبناءة الكاملة املشاركة على كافة األطراف

   املتحدة، واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الوسطاء كبري



S/RES/1945 (2010)
 

2 10-58431 
 

 تـشاد  حكـوميت  بـني  ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٥ يف املعقـود  باالتفاق وإذ يرحب   
 ذلـك  تنفيـذ  مواصـلة  علـى  والـسودان  تشاد بقوة ويشجع عالقاهتما، تطبيع أجل من والسودان
   املسلحة، اجلماعات وسائر املتمردين قوات مساندة عن واالمتناع االتفاق

 عـن  فـضال  القبائـل،  بـني  االقتتـال  وزيـادة  العنـف  أعمـال  تفـاقم  بالغ بقلق وإذ يالحظ   
 البـالغ  قلقـه  يكرر تأكيد  وإذ العقاب، من واإلفالت واجلنساين اجلنسي العنف مظاهر استمرار

 املـــدنيني، وأمـــن الـــسالم، وحفظـــة اإلنـــسانية املـــساعدة أفـــراد ضـــد املوجهـــة اهلجمـــات مـــن
 عــن تكــف وأن العدوانيــة أعماهلــا فــورا توقـف  أن دارفــور يف األطــراف مجيــع نمــ يطلـب  وإذ

 وعرقلـة  اإلنـسانية  باملعونـة  يتعلـق  فيمـا  الوضـع  تـردي  يف تتـسبب  الـيت  العنيفـة  هجماهتا مواصلة
   السكان، من احملتاجة الفئات إىل وصوهلا

مبـا يف    العـسكري،  العمل أنواع مجيع ووقف النفس بضبط الرتاع أطراف وإذ يطالب   
  ذلك أعمال القصف اجلوي،

 أعمـال  مجيـع  كامـل  وبـشكل  فورا توقف بأن املسلح الرتاع أطراف مجيع وإذ يطالب   
 ١٨٢٠ و ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ القـرارات  ألحكام طبقا املدنيني، حق يف املرتكبة اجلنسي العنف

ــد ؛)٢٠٠٩( ١٨٨٩ و ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ،)٢٠٠٨( ــا واســتخدامهم، األطفــال وجتني  طبق
 ضـد  املوجهـة  العـشوائية  واهلجمـات  ؛)٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ القرارين امألحك

   ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار ألحكام طبقا املدنيني،
 وكـبري  دارفـور،  يف األفريقي الحتاد وا املتحدة ألمم ل املختلطة العملية جبهود وإذ يشيد   
 وجامعـة  املتحـدة،  لألمـم  لعـام ا واألمـني  املتحدة، واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الوسطاء
 وقـادة  ،الـسودان ب املعـين  األفريقـي  الحتـاد لتنفيذ الرفيـع املـستوى التـابع ل       ا وفريق العربية، الدول

 يف واالســتقرار الــسالم تعزيــز إىل الراميــة اجلهــود لتلــك الكامــل دعمــه تأكيــد ويكــرر املنطقــة،
 الـيت  الوسـاطة  مـساعي  إطـار  يفة  ريـ اجلا السياسية للعملية القوي   تأييده عن يعرب وإذ دارفور،
   املتحدة، واألمم األفريقي االحتاد يقودها

 يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتاد املختلطة العملية بني التعاون بتحسن وإذ يرحب   
 التوجيهيـة  املبـادئ  بفـضل  تيـسر  مـا  وهـو  بينـهما،  فيما املعلومات وتبادل اخلرباء وفريق دارفور
 لتـسهيل  اتـصال  جهـة  إنـشاء  املختلطـة  العمليـة  وقـرار  السالم حفظ عمليات إدارة وضعتها اليت

   األسلحة، توريد على املفروض احلظر بشأن اخلرباء فريق مع املعلومات تبادل
 اخلـرباء  فريـق  عـن  ٢٠١٠ يوليـه /متـوز  ٢ يف   الصادر املدة منتصف تقرير إىل وإذ يشري   
 وجـرى  ،)٢٠٠٥( ١٥٩١ القـرار  مـن  )ب( ٣ الفقـرة  بأحكـام  عمـال  العـام  األمـني  عينه الذي
ــد ــه متدي ــرارات مبوجــب واليت ــالتقرير علمــا حيــيط وإذ الالحقــة، الق ــهائي ب ــق الن  اخلــرباء، لفري
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يعرب عن عزمه القيام، عـن طريـق اللجنـة، ببحـث توصـيات الفريـق والنظـر يف اخلطـوات                      وإذ
   املناسبة املقبلة،

 علـى  فُـرِض  ممـا  يعـرب عـن القلـق     ه   اليت الحظها، فإنـ    اإلجيابية التطورات بعض رغمو  
   التنقل، حرية ذلك يف مبا السابقة، واليته أثناء عراقيل من عمله يف اخلرباء فريق

 واحلـــصانات، االمتيـــازات بـــشأن امليثـــاق أحكـــام احتـــرام ضـــرورة علـــى وإذ يـــشدد  
 دةاملتحــ األمــم عمليــات علــى املنطبقــة وحــصاناهتا، املتحــدة األمــم امتيــازات اتفاقيــة وأحكــام
   العمليات، تلك يف املشاركني وأفرادها
ــرر   ــسودان يف الوضــع أن وإذ يق ــا ال ــشكل زال م ــدا ي ــسالم هتدي ــن لل ــدوليني واألم  ال

   املنطقة، يف
   املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب وإذ يتصرف  
 اخلــرباء، فريــق واليــة ٢٠١١ أكتــوبر/األول تــشرين ١٩ حــىت ميــدد أن يقــرر  - ١  
 مبوجـب  سـابقا  واليتـه  وُمـّددت  )٢٠٠٥( ١٥٩١ القـرار  بأحكـام  عمـال  األصل يف ّينُع الذي

 ١٧٧٩ و ،)٢٠٠٦( ١٧١٣ و ،)٢٠٠٦( ١٦٦٥ و ،)٢٠٠٥( ١٦٥١ القــــرارات أحكــــام
ويطلب إىل األمني العام اختـاذ مـا يلـزم           ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ و ،)٢٠٠٨( ١٨٤١ و ،)٢٠٠٧(

  من تدابري إدارية بأسرع وقت ممكن؛
تقريــــر الفريــــق العامــــل غــــري الرمســــي املعــــين باملــــسائل العامــــة        ب ريــــذكِّ  - ٢  
بــشأن أفــضل املمارســات والطرائــق، مبــا يف ذلــك الفقــرات  ) S/2006/997(بــاجلزاءات  املتعلقــة
املعـايري املنهجيـة آلليـات      اخلطـوات املمكـن اختاذهـا لتوضـيح          منه اليت تناقش     ٢٣ و   ٢٢و   ٢١

  الرصد، مبا فيها فريق اخلرباء؛
 إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل اللجنــة املنــشأة عمــال بــالفقرة الفرعيــة   لــبيط  - ٣  

ــن القـــرار  ) أ( ٣ يف موعـــد أقـــصاه  ) يـــشار إليهـــا فيمـــا بعـــد باللجنـــة    ) (٢٠٠٥ (١٥٩١مـ
، إحاطة يف منتـصف املـدة عـن األعمـال الـيت يـضطلع هبـا وأن يوافيهـا                    ٢٠١١مارس  /آذار ٣١

ختــاذ هــذا القــرار، وأن يــوايف اجمللــس يف موعــد  يومــا مــن ا٩٠بتقريــر مؤقــت يف موعــد أقــصاه 
   يوما قبل انتهاء فترة واليته بتقرير هنائي يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛٣٠أقصاه 

 إىل فريـق اخلـرباء أن ينـسق أنـشطته، حـسب االقتـضاء، مـع العمليـات                   يطلب  - ٤  
ارفــور، ومــع اجلهــود الحتــاد األفريقــي يف دلألمــم املتحــدة واالــيت تــضطلع هبــا العمليــة املختلطــة 

الدولية الرامية إىل تعزيـز العمليـة الـسياسية يف دارفـور، وأن ُيقـّيم يف تقريريـه املؤقـت والنـهائي                      
التقـدم احملــرز للحـد مــن االنتـهاكات الــيت ترتكبـها مجيــع األطـراف للتــدابري املفروضـة مبوجــب       
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 مــــــن القــــــرار  ٧والفقــــــرة ) ٢٠٠٥ (١٥٥٦ مــــــن القــــــرار  ٨ و ٧أحكــــــام الفقــــــرتني  
ــرز  )٢٠٠٥( ١٥٩١ ــدم احملــ ــرض   ، والتقــ ــيت تعتــ ــات الــ ــة العقبــ ــسياسية  يف إزالــ ــة الــ العمليــ

وانتــهاكات القــانون اإلنــساين   ،دارفــور واملنطقــةالــيت يتعــرض هلــا االســتقرار يف   والتهديــدات
غريها من الفظـائع، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي والقـائم علـى نـوع اجلـنس، وسـائر               الدويل أو 

  ملذكورة أعاله؛لقرارات ااانتهاكات 
 مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة املعنية واالحتـاد األفريقـي واألطـراف             حيث  - ٥  

سـيما بتقـدمي     املهتمة األخرى، على أن تتعاون مع اللجنة ومع فريق اخلرباء بشكل كامـل، وال             
والقـرار  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١أي معلومات يف حوزهتا عن تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب القـرار            

  ؛)٢٠٠٤ (١٥٥٦
مبعلومـات عـن      مجيع الدول، وخباصـة دول املنطقـة، علـى تزويـد اللجنـة             ثحي  - ٦  

 ١٥٥٦ و) ٢٠٠٥( ١٥٩١اإلجراءات اليت اختذهتا لتنفيذ التدابري املفروضـة مبوجـب القـرارين            
  ، مبا يف ذلك فرض تدابري حمددة اهلدف؛)٢٠٠٤(

تزامـات الـواردة يف القـرارين       اصـة دول املنطقـة، باالل     خب مجيـع الـدول، و     يذكّر  - ٧  
ســـــيما تلـــــك االلتزامـــــات املتعلقـــــة باألســـــلحة  ، وال)٢٠٠٤ (١٥٥٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩١

  يتصل هبا من أعتدة؛ وما
ــد  - ٨   ــرر التأكيـ ــرة يكـ ــرار ٧ علـــى الفقـ الـــيت تـــنص ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ مـــن القـ

) ٢٠٠٤( ١٥٥٦ مـن القـرار      ٨ و   ٧االستثناءات من التدابري املفروضة مبوجب الفقـرتني         على
  :فيما يتعلق مبا يلي

 مـن   ٩اإلمدادات وما يتـصل هبـا مـن أنـواع املـساعدة الفنيـة املبينـة يف الفقـرة                      )أ(  
   أو؛)٢٠٠٤ (١٥٥٦القرار 

  املساعدة واإلمدادات املقدمة دعما لتنفيذ اتفاق السالم الشامل؛ أو  )ب(  
لـيت توافـق   عمليات نقل املعدات واإلمـدادات العـسكرية إىل منطقـة دارفـور، ا          )ج(  

بنـاء علـى    ) ٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار   ) أ (٣عليها مقدما اللجنة املنشأة عمال بالفقرة الفرعية        
  ؛طلب من حكومة السودان

 أن مجيع الـدول، مبـا فيهـا الـسودان، يلزمهـا، عنـد اللجـوء إىل االسـتثناء                 يقرر  - ٩  
 مـسبقا قبـل تقـدمي       ، أن ُتخطـر اللجنـة     )٢٠٠٥ (١٥٩١ من القرار    ٧املنصوص عليه يف الفقرة     

املساعدة واإلمدادات إىل منطقة دارفور دعمـاً لتنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل يف واليـات مشـال                
  دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور؛
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 أن تكفـل مجيـع الـدول أن أي بيـع إىل الـسودان أو إمـداد لـه باألسـلحة                    يقرر  - ١٠  
ــراران     ــا الق ــيت ال حيظره ــا ال ــصلة هب ــدة املت ــد ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ و) ٢٠٠٥ (١٥٥٦واألعت مقّي

وثائق لتحديد املستخدم النهائي، كيمـا يتـسىن للـدول التأكـد مـن أن               ما يلزم من    بشرط تقدمي   
  القراران؛ عمليات البيع أو اإلمداد تلك متماشية مع التدابري اليت يفرضها هذان

التنفيـذ،   عن اعتزامه القيام، بعد تلقي التقرير املؤقت، باستعراض حالة           يعرب  - ١١  
ــات    ــك معوقــ ــا يف ذلــ ــذ مبــ ــرار     التنفيــ ــب القــ ــة مبوجــ ــدابري املفروضــ ــال للتــ ــل والفعــ الكامــ

  ، بغية كفالة االمتثال الكامل؛)٢٠٠٥( ١٥٩١
 والية اللجنة املتمثلة يف تـشجيع احلـوار مـع الـدول األعـضاء              يؤكد من جديد    - ١٢  

ذه الـدول إىل االجتمـاع   املهتمة، وخباصة دول املنطقة، وذلك بطـرق مـن بينـها دعـوة ممثلـي هـ       
مع اللجنة ملناقشة مسألة تنفيذ التدابري، ويشجع كذلك اللجنة على االستمرار يف حوارهـا مـع                

  العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور؛ 
 بأعمال اللجنة اليت انطلقت مـن تقـارير فريـق اخلـرباء واسـتفادت مـن                 يرحب  - ١٣  

هبا يف حمافل أخرى، لتوجيه االنتباه حنو مـسؤوليات جهـات القطـاع اخلـاص               األعمال املضطلع   
  الفاعلة يف املناطق املتضررة من الرتاعات؛

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٤  
  


