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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، فيما يتصل بنظـر     ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦يف  عقودة   جمللس األمن، امل   ٥٩٣٥يف اجللسة    
، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان          “تقارير األمني العام عـن الـسودان      ”اجمللس يف البند املعنون     

 :التايل باسم اجمللس
تعرضــــت لــــه يف  الــــذي جــــوميــــدين جملــــس األمــــن بأشــــد العبــــارات اهل”  
ــوز ٨ ــه /مت ــةٌ ل٢٠٠٨يولي ــة املختلطــة ل قافل ــم املتحــدة يف    عملي لالحتــاد األفريقــي واألم

مقاتــل علــى  ٢٠٠، والــذي شــنه أفــراد عــسكريني وأفــراد شــرطةدارفــور مكونــة مــن 
مما أسـفر عـن     أسلحة وأساليب متطورة،    واستخدموا فيه    مركبة   ٤٠ظهور اجلياد ويف    

ــقوط  ــة الـــسالم  سـ ــن حفظـ ــبعة مـ ــم   ٢٢و سـ ــة األمـ ــراد بعثـ ــن أفـ ــرين مـ ــا آخـ  جرحيـ
 أكـرب   الـذي اتـسم ببـالغ العنـف هـو         وهذا العمل غري املقبول     . االحتاد األفريقي /املتحدة
من بعثة االحتاد األفريقـي يف      إليها   منذ نقل السلطة     عملية املختلطة  ال تعرضت له  هجوم

ورة خاصـة  ممـا يـثري قلـق اجمللـس بـص     و. ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١السودان يف   
 . متعمَّدا ومدبَّرا بقصد إيقاع إصاباتجوماهلكون 

ــالتحقيق اجلــاري   ”   ــد  ويرحــب جملــس األمــن ب ــان  علــى ي األمــم املتحــدة وببي
ويــدعو حكومــةَ . حكومــة الــسودان الــذي عرضــت فيــه تقــدمي املــساعدة يف التحقيــق  

 جـوم السودان إىل بذل قصارى جهدها لضمان الكشف سـريعا عـن هويـة مـرتكيب اهل               
اختاذ إجـراء يف حـق املـسؤولني عـن          اعتزامه  ويشدد اجمللس على    . وتقدميهم إىل العدالة  

 . ة العملية املختلطاالعتداء بعد االستماع إىل نتائج التحقيق الذي جتريه
حكومــات روانــدا وغانــا وأوغنــدا لوفــاة  إىل  بالتعزيــةجملــس األمــن تقــدم وي”  

. عمليـة املختلطـة   ويـشيد بتفـاين أفـراد ال      . ضحايا أَُسر ال  ، وإىل  السالم التابعني هلا   ةحفظ
 هــو أمــر غــري مقبــول عمليــة املختلطــةويؤكــد اجمللــس أن أي اعتــداء أو هتديــد يطــال ال 

ويــشدد علــى أن االعتــداء علــى أفــراد حفــظ الــسالم التــابعني  . ويطلــب عــدم تكــراره
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 حــرب مبوجــب القــانون ميــةشكل جريــلألمــم املتحــدة خــالل نــزاع مــسلح ميكــن أن  
 ويهيــــب جبميــــع األطــــراف التقيــــد بالتزاماهتــــا مبوجــــب القــــانون ،الــــدويل املنطبــــق

 .الدويل اإلنساين
ويــدعو جملــس األمــن مجيــع األطــراف إىل االتفــاق علــى وقــٍف لألعمــال        ”  

العدائيــــة وإىل االخنــــراط اخنراطــــا تامــــا وبّنــــاًء يف العمليــــة الــــسياسية بقيــــادة كــــبري  
ــطاء ــشت الوســـ ــديثا    املـــ ــيَّن حـــ ــدة املعـــ ــم املتحـــ ــي واألمـــ ــاد األفريقـــ رك بـــــني االحتـــ

 عمليـة املختلطـة  نـشر ال تعاونـا تامـا لكفالـة      ، وإىل التعـاون     إيبـيين باسـويل    جربيـل  السيد
 .واحترام أمنها وحرية حركتها

ويدعو جملس األمن كذلك األمَم املتحدة ومجيع األطراف إىل تيـسري النـشر             ”  
املــسامهة يف إىل الــدول األعــضاء القــادرة يــدعو ، وملختلطــةعمليــة اللالــسريع والكامــل 

تــوفري طــائرات اهلليكــوبتر ووحــدات النقــل الالزمــة لــضمان النجــاح يف تنفيــذ واليــة    
 .“عملية املختلطةال

 


