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 بيان من رئيس جملس األمن  
  

 ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين١١ الـــيت عقـــدها جملـــس األمـــن يف ٥٨١٨يف اجللـــسة  
أدىل رئــيس  ،“تقــارير األمــني العــام عــن الــسودان”يتعلــق بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون  فيمــا

 :جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس
ينـاير  / الثـاين  كـانون  ٧م الذي شـنته يف      يدين جملس األمن أشد اإلدانة اهلجو     ”  

عناصر مـن القـوات املـسلحة الـسودانية، كمـا أكـدت ذلـك العمليـة املختلطـة لالحتـاد                   
ويـشدد جملـس األمـن    . األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، على قافلة إمـداد تابعـة هلـا      

ــول، ويطالــب بعــدم تكــرار      ــد هلــا غــري مقب ــة أو هتدي  علــى أن أي هجــوم علــى العملي
 الـسودان بـإجراء حتقيـق كامـل         حكومـة ويرحب جملس األمن بالتزام     . اهلجمات عليها 
 .االحتاد األفريقي/ احلادث، بالتعاون مع األمم املتحدةاوشامل يف هذ

ــة االحتــاد األفريقــي حلفــظ     ”   ــسلطة مــن بعث ويرحــب جملــس األمــن بانتقــال ال
ــم ا    ــي واألمـ ــاد األفريقـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــسالم إىل العمليـ ــدة، يف الـ ــانون  ٣١ملتحـ كـ

ويشيد جملس األمن ببعثة االحتاد األفريقـي يف الـسودان ملـا اختذتـه مـن                . ديسمرب/األول
 .إجراءات عاجلة للشروع يف إعادة السالم واألمن إىل دارفور

ويدعو جملس األمن حكومة السودان إىل التعجيل باالمتثـال الكامـل لقـراره             ”  
ــة   ، مبــا يف ذلــك عــن طريــق )٢٠٠٧ (١٧٦٩  اختــاذ مجيــع الترتيبــات الــضرورية لكفال

 .االنتشار العاجل والفعال للعملية املختلطة
وحيــث كــذلك اجمللــس حكومــة الــسودان ومجيــع اجلماعــات املــسلحة علــى  ”  

عاجل وكامل إلطالق النار ويطالب مجيع األطـراف بـأن تتعـاون تعاونـا               احترام وقف 
يقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور واحتــرام  العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفر تامــا يف نــشر

 .التنقل أمنها وحريتها يف
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ويكرر جملـس األمـن تأكيـد أن إجيـاد تـسوية سياسـية شـاملة وجنـاح انتـشار                ”  
ــة املختلطــة شــرطان أساســيان إلعــادة الــسالم واالســتقرار إىل دارفــور    وحيــث . العملي

أن تــشارك ، مبــا يف ذلــك اجلماعــات املتمــردة، علــى     جملــس األمــن مجيــع األطــراف   
مشاركة تامة وبناءة يف العملية السياسية حتـت قيـادة املبعـوث اخلـاص لألمـم املتحـدة،                  
السيد جان إلياسون، واملبعوث اخلاص لالحتـاد األفريقـي، الـدكتور سـامل أمحـد سـامل،             

ن اســتعداده ويعــرب جملــس األمــن عــ. اللــذين حيظيــان بــدعم كامــل مــن جملــس األمــن
الختاذ إجـراءات ضـد أي طـرف يعـوق عمليـة الـسالم أو املعونـة اإلنـسانية أو انتـشار                      

ــة   ــة املختلطـ ــوات العمليـ ــضر   . قـ ــس بـ ــذلك اجمللـ ــر كـ ــراءات  ويقـ ــذ اإلجـ ورة أن تأخـ
 .جمراها القانونية

ويعرب جملس األمن عن القلق إزاء تـدهور األوضـاع األمنيـة واإلنـسانية يف               ”  
ألمــم املتحــدة وإىل مجيــع الــدول األعــضاء تيــسري النــشر الــسريع  دارفــور ويطلــب إىل ا

وحيث الدول األعـضاء القـادرة علـى أن تـسهم بالطـائرات             . والكامل للعملية املختلطة  
 .“العمودية ووحدات النقل الضرورية لكفالة التنفيذ الناجح لوالية العملية املختلطة

 


