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 )٢٠٠٥ (١٥٩٠القرار   
 

 ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤، املعقودة يف ٥١٥١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
 

 ،إن جملس األمن 
 ١٥٥٦، و   ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١١املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٧ إىل قراراته    إذ يشري  

ســبتمرب / أيلــول١٨املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٦٤، و ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠٤(
) ٢٠٠٥ (١٥٨٥ و   ،٢٠٠٤نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٤ ، و ٢٠٠٤
 وإىل ،٢٠٠٥مــارس /آذار ١٧املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٨٨، و ٢٠٠٥مــارس /آذار ١٠املــؤرخ 

 بيانات رئيسه املتعلقة بالسودان،
ــد  و  ــد تأكي ــة،     إذ يعي ــه واســتقالله وســالمته اإلقليمي ــه بســيادة الســودان ووحدت التزام

 ية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،إىل أمه يشري وإذ
 علـى اتفـاق    ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩ كينيـا، يف     ،بالتوقيع يف نـريويب    وإذ يرحب  

اجلـيش الشـعيب لتحريـر    /السالم الشامل بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان       
 السودان،
لطرفان يف اتفاق جنامينا لوقف إطالق النـار املـربم           إىل التعهدات اليت أعلنها ا     وإذ يشري  

ــتعلقني بالشــؤون ا   / نيســان٨يف  ــا امل ــل، وبروتوكــويل أبوج ــربمني يف   أبري ــة امل إلنســانية واألمني
حتريـر السـودان وحركـة    جـيش  / بني حكومة السـودان وحركـة  ٢٠٠٤رب نوفم/تشرين الثاين  ٩

ت يف البيـــان املشـــترك الصـــادر يف    إىل التعهـــدات الـــيت ورد وإذ يشـــريالعدالـــة واملســـاواة،  
  عن حكومة السودان واألمني العام،٢٠٠٤يوليه /متوز ٣

 عن تصميمه علـى مسـاعدة شـعب السـودان علـى تعزيـز املصـاحلة الوطنيـة             وإذ يعرب  
علـى بنـاء ســودان مزدهـر وموحـد ُتحتـرم فيـه حقـوق اإلنســان        ووالسـالم الـدائم واالسـتقرار،    

  كافة،كفل فيه احلماية للمواطننيوُت
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نائــب الــرئيس علــي عثمــان طــه حبكومــة الســودان والــرئيس   ببيانــاتوإذ حيــيط علمــا 
اجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان يف اجتمــاع  /قرنــق رئــيس احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 

عزمهمــا وتصــميمهما القــويني علــى إجيــاد حــل  ب، و٢٠٠٥فربايــر / شــباط٨اجمللــس املعقــود يف 
  على النحو الذي مت اإلعراب عنه يف االجتماع،للصراع يف دارفورسلمي 

 على هـذا االتفـاق مـن أجـل         بأن على طريف اتفاق السالم الشامل االعتماد         وإذ يسلّم  
 وال سـيما    ،حتقيق السـالم واالسـتقرار يف البلـد بأكملـه، وإذ يناشـد مجيـع األطـراف السـودانية                  

ــا  ــة لتحقيــق ،اتفــاق الســالم الشــامل طرف  تســوية ســلمية للصــراع يف   أن ختطــو خطــوات فوري
 مجيع اإلجراءات الالزمـة ملنـع أيـة انتـهاكات أخـرى حلقـوق اإلنسـان والقـانون                   تتخذدارفور و 

 لإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك يف منطقة دارفور،وتضع حدا اإلنساين الدويل 
  لآلثار السيئة املترتبة على استمرار الصراع بالنسبة للسـكان         وإذ يعرب عن بالغ قلقه     

 السـودان، وال سـيما زيـادة عـدد الالجـئني      أحنـاء املدنيني يف منطقة دارفـور، وكـذلك يف مجيـع         
 واملشردين داخليا،

 أن العــودة الطوعيــة واملســتدامة لالجــئني واملشــردين داخليــا ســتكون عــامال وإذ يــرى 
  عملية السالم،توطيدحامسا يف 
اإلنسـانية وإمكانيـة    باملسـاعدة      عن قلقه البالغ بالنسبة ألمـن العـاملني        وإذ يعرب أيضا   

ن داخليــا وســائر الســكان   ون واملشــرد و الالجئــمبــن فــيهم وصــوهلم إىل الســكان احملتــاجني،   
 احلرب،من املتضررين 

ــدين  ــاق جنامي  وإذ يـ ــتمرة التفـ ــهاكات املسـ ــربم يف     االنتـ ــار املـ ــالق النـ ــف إطـ ــا لوقـ نـ
مــن  ٢٠٠٤نــوفمرب /الثــاين تشــرين ٩وبروتوكــويل أبوجــا املــربمني يف  ٢٠٠٤أبريــل /نيســان ٨

فور وتدهور احلالة األمنية واألثر السليب لذلك على جهود املسـاعدة           رمجيع األطراف يف دا   قِبل  
 اإلنسانية،
 مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين الـدويل يف منطقـة          وإذ يدين بشدة   

منـذ  النسـاء والفتيـات     والعنـف اجلنسـي ضـد       دارفور، وال سيما اسـتمرار العنـف ضـد املـدنيني            
، وإذ حيث مجيع األطـراف علـى اختـاذ اخلطـوات الضـرورية ملنـع                )٢٠٠٤ (١٥٧٤اختاذ القرار   

 على كفالة حتديد املسؤولني عن مجيـع هـذه     وإذ يعرب عن تصميمه    وقوع انتهاكات أخرى،  
 االنتهاكات وتقدميهم إىل العدالة دون تأخري،
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، )٢٠٠٤ (١٥٦٤، و   )٢٠٠٤ (١٥٥٦ارات   إىل املطالب الـواردة يف القـر       وإذ يشري  
أي شـكل مـن   ، بأن متتنع مجيع أطراف الصراع يف دارفور عن اللجوء إىل    )٢٠٠٤ (١٥٧٤و  

 العنف ضد املدنيني وأن تتعاون بالكامل مع بعثة االحتاد األفريقي يف دارفور،
  علــى جهــود االحتــاد األفريقــي، وال ســيما رئيســه، وإذ يقــر بالتقــدم الــذي    وإذ يــثين 

إذ للحمايـة، وقـوة للشـرطة، ومـراقبني عسـكريني، و          دولية  أحرزه االحتاد األفريقي يف نشر قوة       
إىل التـربع بسـخاء وعلـى وجـه السـرعة لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف                  األعضاء  يدعو مجيع الدول    

 دارفور،
 على جهود اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة، وال سـيما حكومـة             أيضا  وإذ يثين    

 كينيا بوصفها رئيسة اللجنة الفرعية املعنية بالسودان،
 ١٣٧٩بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتــه وإذ يعيــد تأكيــد 

القــرارين فضــال عــن بشــأن األطفــال يف الصــراعات املســلحة،  ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠و ) ٢٠٠١(
 والقــرار ،ســلحةبشــأن محايــة املــدنيني يف الصــراعات امل) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥
 اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة،املساعدة بشأن محاية موظفي ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢

 جبهود األمـم املتحـدة لتوعيـة مـوظفي األمـم املتحـدة يف جمـال الوقايـة مـن                   وإذ يرحب  
ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب   /فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   ــة  ) اإلي واألمــراض املعدي

 يف مجيع عملياهتا القائمة،ا ومكافحتهاألخرى 
زاعم االسـتغالل اجلنسـي وسـوء السـلوك مـن قبـل أفـراد          ملـ  وإذ يعرب عـن بـالغ قلقـه        

 برســالة األمــني العــام املؤرخــة وإذ يرحــباألمــم املتحــدة يف عمليــات األمــم املتحــدة القائمــة، 
ــر /شــباط ٩ ســامح سياســة عــدم الت  مؤكــدا أنإىل اجمللــس هبــذا الشــأن،  املوجهــة  ٢٠٠٥فرباي

إزاء االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي مـن أي نـوع يف مجيـع بعثـات األمـم                     املطلق سُتتبع   
 املتحدة حلفظ السالم،

بالنسبة لنجاحـه،  مهم للغاية    بأن الدعم الدويل لتنفيذ اتفاق السالم الشامل         وإذ يسلّم  
ســهم يف هتيئــة مــن شــأنه أن يتســوية الصــراع يف دارفــور صــوب أن التقــدم احملــرز وإذ يؤكــد 
ــة لالظــروف  يف مــن اســتمرار العنــف  عــن انزعاجــه وإذ يعــرب املســاعدة، تلــك تقــدمي املواتي

 دارفور مع ذلك،
ــا  ــام  وإذ حيـــيط علمـ ــارير األمـــني العـ ــة  بتقـ ــاير / كـــانون الثـــاين٣١املؤرخـ  ٢٠٠٥ينـ

)S/2005/57 و Add.1(٢٠٠٥فربايـــر / شـــباط٤ ، و) S/2005/68( ٢٠٠٥مـــارس / آذار٤، و 
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S/2005/140) ( ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٥املــؤرخ جلنــة التحقيــق الدوليــة وكــذلك تقريــر 
(S/2005/60)، 

  بطلب طريف اتفاق السالم الشامل إنشاء بعثة لدعم السالم،وإذ حييط علما 
 للمسامهات اهلامة الـيت قـدمها لـواء القـوات االحتياطيـة العـايل               وإذ يعرب عن تقديره    

ــن أجــل التخطــ    ــتعداد م ــة حليط االس ــذلك     لعملي ــرها األويل، وك ــدادها ونش ــظ الســالم وإع ف
 األعمال التحضريية لبعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان،

  أن احلالة يف السودان ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،ررقوإذ ي 
ويقـرر  ،   أشهر ٦ بعثة األمم املتحدة يف السودان لفترة أولية مدهتا           إنشاء يقرر - ١ 
 مـن األفـراد العسـكريني وعنصـر مـدين      ١٠ ٠٠٠ أن تتـألف البعثـة مـن قـوام يصـل إىل           كذلك

  من أفراد الشرطة املدنية؛٧١٥مناسب يشمل ما يصل إىل 
البعثـة االتصـال والتنســيق بشـكل وثيـق ومســتمر مـع بعثـة االحتــاد        إىل يطلـب  - ٢ 

راع بتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل دعــم األفريقــي يف الســودان، علــى مجيــع املســتويات، بغيــة اإلســ
ــة االحتــاد األفريقــي يف      ــة أبوجــا للســالم وبعث الســالم يف دارفــور، وال ســيما فيمــا يتعلــق بعملي

 السودان؛
 األمني العام أن يتوىل، عن طريق ممثله اخلاص يف السـودان، تنسـيق               إىل يطلب - ٣ 

وارد والدعم مـن اجملتمـع الـدويل مـن          مجيع أنشطة منظومة األمم املتحدة يف السودان، وتعبئة امل        
أجل تقدمي املسـاعدة الفوريـة للسـودان وحتقيـق تنميتـه االقتصـادية يف األجـل الطويـل، وتيسـري                     
ــة      ــة احلكومي ــة األخــرى، ال ســيما االحتــاد األفريقــي واهليئ ــة الدولي التنســيق مــع العناصــر الفاعل

ملية االنتقاليـة الـيت قررهـا اتفـاق السـالم           الدولية املعنية بالتنمية، لألنشطة املضطلع هبا دعما للع       
الشــامل، والقيــام باملســاعي احلميــدة وتقــدمي الــدعم السياســي جلهــود تســوية مجيــع الصــراعات 

 اجلارية يف السودان؛
 : أن تشمل والية بعثة األمم املتحدة يف السودان ما يلييقرر - ٤ 
 : التاليةدعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل عن طريق أداء املهام )أ( 
 رصد تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار والتحقق منه والتحقيق يف االنتهاكات؛ ��١ 
 االتصال باملاحنني الثنائيني بشأن تشكيل الوحدات املتكاملة املشتركة؛ ��٢ 
مراقبـة ورصـد حتركـات اجلماعـات املسـلحة وإعـادة نشـر القـوات يف منــاطق          ��٣ 

 دان وفقا التفاق وقف إطالق النار؛انتشار بعثة األمم املتحدة يف السو
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املساعدة على وضع برنامج لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج حسـبما             ��٤ 
دعــا إليــه اتفــاق الســالم الشــامل، مــع االهتمــام حتديــدا باالحتياجــات اخلاصــة 
للنسـاء واألطفــال املقــاتلني، وعلــى تنفيــذه عــن طريــق نــزع الســالح طواعيــة،  

 ها؛ومجع األسلحة وتدمري
مساعدة طريف اتفـاق السـالم الشـامل علـى تعزيـز فهـم عمليـة السـالم، ودور                 ��٥ 

بعثة األمم املتحدة يف السـودان بواسـطة محلـة إعالميـة فعالـة تسـتهدف مجيـع                   
 قطاعات اجملتمع وتتم بالتنسيق مع االحتاد األفريقي؛

طـين شـامل   مساعدة طريف اتفاق السالم الشامل علـى تلبيـة احلاجـة إىل هنـج و       ��٦ 
 من أجل حتقيق املصاحلة وبناء السالم، ُيراعى فيه دور املرأة؛

اعدة لطـريف اتفـاق السـالم الشـامل، بالتنسـيق مـع بـرامج املسـاعدة                 تقدمي املس  ��٧ 
الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف، مـــن أجـــل إعـــادة هيكلـــة خدمـــة الشـــرطة يف   
السودان، طبقا للمعايري الدميقراطية يف حفظ األمن، ووضـع برنـامج لتـدريب             

 الشرطة وتقييمها، واملساعدة، بوسائل أخرى، يف تدريب الشرطة املدنية؛
مساعدة طريف اتفاق السالم الشامل على تعزيـز سـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك                  ��٨ 

القضاء املستقل، ومحاية حقـوق اإلنسـان جلميـع سـكان السـودان مـن خـالل                 
استراتيجية شاملة ومنسقة هتدف إىل مكافحة اإلفالت من العقـاب واإلسـهام    

يف اتفــاق يف حتقيــق الســالم واالســتقرار يف األجــل الطويــل، ومســاعدة طــر      
 السالم الشامل على تطوير وتدعيم اإلطار القانوين الوطين؛

كفالــة أن يتــوافر للبعثــة مــا يكفــي مــن أفــراد وقــدرة وخــربة يف جمــال حقــوق   ��٩ 
 اإلنسان لتعزيز هذه احلقوق، ومحاية املدنيني واالضطالع بأنشطة الرصد؛

سالم، بالتعـاون مـع عناصـر       تقدمي التوجيه واملساعدة التقنية إىل طريف اتفاق ال        ��١٠ 
فاعلــة دوليــة أخــرى، لــدعم األعمــال التحضــريية لالنتخابــات واالســتفتاءات   

 املنصوص عليها يف اتفاق السالم الشامل وإجرائهما؛
ــة     )ب(  القيــام، يف نطــاق قــدراهتا ومنــاطق نشــرها، بتيســري وتنســيق العــودة الطوعي

بوسائل من بينها املسـاعدة يف هتيئـة الظـروف    لالجئني واملشردين داخليا، واملساعدة اإلنسانية،    
 األمنية الضرورية؛
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دوليني يف  الـ شركاء  سائر ال  بالتعاون مع    ،مساعدة طريف اتفاق السالم الشامل     )ج( 
 عــن طريــق تقــدمي املســاعدة إلزالــة األلغــام لألغــراض       ،قطــاع اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام   

 ؛قاإلنسانية، وإسداء املشورة التقنية، والتنسي
اإلســهام يف اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف         )د( 

، مـع إيـالء اهتمـام خـاص         وكذلك تنسيق اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل محايـة املـدنيني            السودان،  
ن، والنسـاء واألطفـال، يف   ون العائـد ون داخليا، والالجئـ و يف ذلك املشرد   ن مب ،لفئات الضعيفة ل

مــع ســائر وكــاالت األمــم املتحــدة، واملنظمــات ذات  الوثيــق تعــاون لبعثــة وبالقــدرات انطــاق 
 ؛الصلة، واملنظمات غري احلكومية

 يومـا عـن     ٣٠إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس يف غضـون                 يطلب - ٥ 
يف السـودان أن تعـزز اجلهـود الراميـة إىل            املتحـدة    األمـم ميكـن لبعثـة     يت حتدد كيـف     اخليارات ال 

 إىل بعثـة االحتـاد األفريقـي، مبـا يف            من خالل تقدمي املساعدة املناسـبة      توطيد السالم يف دارفور،   
تحديــد  ب، باالتصــال مــع االحتــاد األفريقــي،والقيــامذلــك الــدعم اللوجســيت واملســاعدة التقنيــة، 

 وال ســـيما عناصـــر الـــدعم اللوجســـيت ودعـــم ،ســـتغالل مـــوارد بعثـــة األمـــم املتحـــدةالســـبل 
 ، وكذلك القدرة االحتياطية لتحقيق هذه الغاية؛العمليات
 البعثـة ويف عملياهتـا،      أن تتعاون تعاونا تاما يف نشـر       إىل مجيع األطراف     يطلب - ٦ 

أحنــاء إقلــيم كافــة  هبــا يف نيرتبطاألفــراد املــ األمــم املتحــدة ومــوظفيال ســيما بضــمان ســالمة  
 السودان، وضمان أمنهم وحرية تنقلهم؛

 ميكن أن يكـون هنـاك حـل عسـكري للصـراع الـدائر يف دارفـور          أنه ال  يؤكد - ٧ 
 ال سيما حركة العدالة واملسـاواة وجـيش حتريـر           ،ويدعو حكومة السودان واجلماعات املتمردة    

حركة حترير السودان إىل اسـتئناف حمادثـات أبوجـا علـى وجـه السـرعة دون شـروط                  /السودان
 طريف اتفاق السالم الشامل علـى      وحيثا،  مسبقة والتفاوض حبسن نية للتوصل إىل اتفاق سريع       

اء دعما حملادثات أبوجا واختاذ إجراءات فوريـة لـدعم التوصـل إىل تسـوية               القيام بدور فعال وبنّ   
 سلمية للصراع الدائر يف دارفور؛

ــة أن تكفــل االنتقــال احلــر والســريع ومــن دون     يناشــد - ٨  ــدول األعضــاء كاف  ال
 وكذلك املعدات واملـؤن واإلمـدادات وغريهـا مـن السـلع،             عراقيل إىل السودان جلميع األفراد،    

 مبا فيها املركبات وقطع الغيار، اليت يكون استخدامها مقصورا على البعثة ومهامها الرمسية؛
 مجيع األطراف أن تكفـل، وفقـا ألحكـام القـانون الـدويل ذات الصـلة،                 يدعو - ٩ 

ىل مجيـع احملتـاجني وتقـدمي املسـاعدة         الوصول الكامل واآلمن وبـدون معوقـات ألفـراد اإلغاثـة إ           
 إىل املشردين داخليا والالجئني؛اإلنسانية، ال سيما 
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 إىل األمــني العــام أن ينقــل إىل بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان مجيــع   يطلــب - ١٠ 
مـوظفي ولوجسـتيات    إىل جانـب    الوظائف الـيت تؤديهـا البعثـة السياسـية اخلاصـة يف السـودان،               

نشأ فيـه بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان، وكفالـة              اء، يف التاريخ الذي تُ    املكتب حسب االقتض  
القائمة، وهي فريق الرصد والتحقـق، وبعثـة        الرصد  االنتقال السلس بني األمم املتحدة وبعثات       

 الرصد املشتركة، وفريق رصد احلماية املدنية؛
س علــى التقــدم  إىل األمــني العــام أن يــداوم بانتظــام علــى إطــالع اجمللــ يطلــب - ١١ 

احملرز يف تنفيذ اتفاق السـالم الشـامل، واحتـرام وقـف إطـالق النـار، وتنفيـذ واليـة بعثـة األمـم                        
مــع ، بغــرض تعديلــه بــاخلفض املتحــدة يف الســودان، مبــا يف ذلــك اســتعراض مســتوى القــوات   

لتقـارير إىل   وأن يرفع ا  اليت ال يزال يتعني إجنازها،      التقدم احملرز على أرض الواقع واملهام       مراعاة  
 أشهر؛ثالثة اجمللس يف هذا الصدد كل 

  إىل األمني العام مواصلة تقدمي تقاريره عن احلالة يف دارفورشهريا؛يطلب - ١٢ 
والطـرفني   بعثة التقييم املشتركة التابعـة لألمـم املتحـدة، والبنـك الـدويل،               حيث - ١٣ 

إعـدادا  دي األطـراف، بـذل جهـودهم        أن يواصلوا، بالتعاون مع سـائر املـاحنني الثنـائيني واملتعـد           
جمموعــة بــرامج مســاعدة لــتعمري الســودان وتنميتــه االقتصــادية، مبــا يف ذلــك    لإلســراع بتقــدمي 

نفذ فـور بـدء تنفيـذ اتفـاق السـالم           املساعدة اإلمنائية الرمسية، وإمكانيـة الوصـول التجـاري، سـتُ          
ني مـن أجـل تعمـري السـودان         الشامل، ويرحب مببادرة حكومة النرويج بعقد مؤمتر دويل للماحن        

علـى التـربع بسـخاء، ألغـراض منـها      ذلك، طبقـا لـ  وتنميته االقتصادية، وحيث اجملتمـع الـدويل،      
 تلبية احتياجات املشردين داخليا والالجئني؛

إىل األمني العام اختاذ التدابري الضرورية لتحقيق االمتثال الفعلـي داخـل     يطلب - ١٤ 
، مبــا يف ذلــك نيالقــا إزاء أعمــال االســتغالل واإليــذاء اجلنســيالبعثــة لسياســة عــدم التســامح إط

ومنــها االســتغالل  ،الســلوكســوء وضــع االســتراتيجيات واآلليــات املناســبة ملنــع مجيــع أشــكال 
وتعزيز تدريب األفراد ملنـع سـوء السـلوك وكفالـة           والتصدي هلا،   وحتديدها  واإليذاء اجلنسيان،   

 إىل األمـني العـام أن يتخـذ كـل           ويطلـب لألمـم املتحـدة،     االمتثال التـام ملدونـة قواعـد السـلوك          
ت الضرورية وفقا لنشرة األمني العام املتعلقة بالتدابري اخلاصة للحمايـة مـن االسـتغالل               ااإلجراء

 البلـدان   وحيـث ، وأن يداوم على إعـالم اجمللـس بـذلك،           (ST/SGB/2003/13)واإليذاء اجلنسيني   
الوقائية املناسبة، مبا يف ذلك إجـراء تـدريب للتوعيـة قبـل     املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات    

لضـمان املسـاءلة التامـة يف حـاالت صـدور           وغريهـا   تأديبيـة   الجـراءات   اإلانتشار البعثـة، واختـاذ      
 ؛سلوك من هذا القبيل عن األفراد التابعني هلا
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 اجلـنس  فيما يتعلق باملسائل املتصلة بنوعاملناسبة أمهية اخلربة  من جديد    يؤكد - ١٥ 
يف عمليــات حفــظ الســالم وبنــاء الســالم يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الصــراع وفقــا للقــرار            

ــاره أداة    التصــدي ل، ويشــري إىل احلاجــة إىل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــاة باعتب ــرأة والفت لعنــف ضــد امل
للحرب، ويشجع بعثة األمم املتحـدة وكـذلك األطـراف السـودانية علـى معاجلـة هـذه املسـائل                 

 حبزم؛
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، يتصرفوإذ - ١٦ 
اإلجــراءات الالزمــة، يف باختــاذ األمــم املتحــدة يف الســودان اإلذن لبعثــة  يقــرر ��١ 

حلمايـة أفـراد األمـم    تراه مناسـبا يف إطـار قـدراهتا،       مناطق نشر قواهتا وحسبما     
ل أفـراد األمـم     املتحدة ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتا، ولضمان أمن وحرية انتقا       

املتحدة والعاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية، وآليـة التقيـيم املشـترك وأفـراد           
 جلنة الرصد والتقييم، ومحاية املـدنيني املعرضـني خلطـر العنـف البـدين الوشـيك         

 ؛دون مساس مبسؤولية حكومة السودان
شــاورات إىل األمــني العــام وحكومــة الســودان القيــام، بعــد إجــراء امل  يطلــب  ��٢ 

ــإبرام اتفــاق بشــأن مركــز       ــر الســودان، ب املناســبة مــع احلركــة الشــعبية لتحري
يوما مـن اختـاذ هـذا القـرار، مـع مراعـاة قـرار اجلمعيـة               ٣٠القوات يف غضون    

 بشأن نطاق احلماية القانونية املكفولة مبوجـب اتفاقيـة سـالمة            ٥٨/٨٢العامة  
الِحـظ أنـه ريثمـا يـربم هـذا          موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا، ويُ           

ــا    ــاق، ســيطبق بشــكل مؤقــت اتف ــؤرخ   االتف ــوات النمــوذجي امل ق مركــز الق
 ؛(A/45/594) ١٩٩٠أكتوبر /تشرين األول ٩

 ضـرورة اإلسـراع علـى الفــور بزيـادة عـدد مـراقيب حقـوق اإلنســان يف        يؤكـد  - ١٧ 
يــل بنشــر مــراقيب علــى التعج حلقــوق اإلنســان الســامي ضوحيــث األمــني العــام واملفــودارفــور، 

واملضـي أيضـا قـدما بعمليـة تشـكيل أفرقـة مدنيـة        حقوق اإلنسـان يف دارفـور وزيـادة عـددهم،       
تشـكيل هـذه األفرقـة يف    يف التقدم احملـرز  أن ُيبلغ عن   األمني العام   ، وينتظر من    للرصد واحلماية 

 ؛أعاله ١١ تقاريره إىل جملس األمن املشار إليها يف الفقرة
 .ي املسألة قيد نظره أن يبقيقرر - ١٨ 

 


