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  )٢٠١٠ (١٩٣٥القرار     
  ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠ املعقودة يف ٦٣٦٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
  السابقة بشأن احلالة يف السودان، ه الرئاسيةقراراته وبياناتمجيع  من جديد إذ يؤكد  

 تهالم التزامــه القـوي بــسيادة الـسودان ووحدتــه واسـتقالله وســ   وإذ يؤكـد مــن جديـد    
تـام لـسيادته، للمـساعدة      الحتـرام   اال مـع  العمل مع حكومة السودان،      وتصميمه على ،  اإلقليمية

   يف السودان،املختلفةلتحديات ل التصدي يف

ــضا    ــشري أي ــهر إىل قراوإذ ي ــسابقي ــشأن ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و )٢٠٠٦ (١٦٧٤ ني ال ب
 األحكــام ، مجلــة أمــور، يفيؤكــد فيهمــا جمــدداً  نذيلــمحايــة املــدنيني يف الرتاعــات املــسلحة، ال 

 ١٦١٢ إىل قراريـــهلوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي لألمـــم املتحـــدة؛ و يف االـــصلة  ذات
) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ إىل قـراره  بشأن األطفـال والـرتاع املـسلح؛ و       ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥(

 )٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قـراره     اإلنسانية وموظفي األمم املتحـدة؛ و      موظفي املساعدة بشأن محاية   
  واألمن،  بشأن املرأة والسالمالقرارات ذات الصلةو

يوليـــه / متـــوز٢٨االتفاقيـــة املتعلقـــة مبركـــز الالجـــئني املؤرخـــة  وإذ يـــضع يف اعتبـــاره  
اتفاقيـة  جانـب   ، إىل   ١٩٦٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ وبروتوكوهلا اإلضايف املؤرخ     ،١٩٥١

ب احملـددة املتعلقـة مبـشاكل الالجـئني يف      اليت حتكـم اجلوانـ  ١٩٦٩منظمة االحتاد األفريقي لعام   
، املتعلقـة   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٩أفريقيا، وكذلك اتفاقية االحتاد األفريقـي املؤرخـة         

 ين داخليا يف أفريقيا ومساعدهتم،حبماية املشرد

األطفال والـرتاع املـسلح      بشأن ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٠ املؤرخ   إىل التقرير يشري  وإذ    
الفريـق   أقّرهـا  إىل االستنتاجات الـيت      وإذ يشري توصيات،  مبا فيه من    ،  )S/2009/84(يف السودان   

 ،)S/AC.51/2009/5(باألطفال والرتاع املسلح يف السودان املعين لس األمن العامل التابع جمل
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تعزيــز  دارفــور ويفالــسياسية  عمليــةال عــن التزامــه وعزمــه القــويني بتعزيــز  وإذ يعــرب  
 بـالتزام كـبري الوسـطاء املـشترك بـإحراز      وإذ يرّحـب املـشترك ودعمهمـا،   جهود كبري الوسطاء    

 التوّصـل إىل  بـشأن تقّدم وإجـراء مفاوضـات بـني حكومـة الـسودان وحركـة التحريـر والعدالـة              
النـضمام  ل املـستمر  رفض بعـض اجملموعـات    وإذ يشجب اّتفاق برعاية كبري الوسطاء املشترك،      

 إىل العملية السياسية،

 واألمــن الــسالم صــون عــن الرئيــسيةون إخــالل مبــسؤولية جملــس األمــن ، دوإذ يؤكــد  
 الفـصل   على حنو يتـسق مـع     الدوليني، على أمهية الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي،          

ــم املتحــدة،     ــاق األم ــامن مــن ميث ــصل الث ــا يت ــ فيم ــسالمصون ب ــا، وخباصــة  ال ــن يف أفريقي  واألم
  السودان، يف

هلام الذي يقوم به االحتـاد األفريقـي يف الـسودان، وخباصـة جهـود        بالدور ا  وإذ يرّحب   
 الـذي يعمـل، بالتعـاون مـع كـبري الوسـطاء             فريق التنفيذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقـي       

، مـن أجـل توطيـد       العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور             املشترك ومع   
 دارفــور يف يــضم أهــل عقــد مــؤمتر بوســائل مــن بينــهالة يف دارفــور،  واملــصاحلة واملــساءالــسالم

بغية تـشجيع إحـراز تقـدم مبكّـر يف عمليـة الـسالم الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي                      وقت مبكّر،   
 واألمم املتحدة،

عــن العمليــة ) S/2009/382(يوليــه / متــوز١٤تقريــر األمــني العــام املــؤرخ ب رحــبوإذ ي  
  قي واألمم املتحدة يف دارفور،املختلطة لالحتاد األفري

عمليــات أن يتبــع جملــس األمــن هنجــا اســتراتيجيا صــارما يف ضــرورة  علــىوإذ يــشدد   
 يف هـذا الـّصدد   وإذ يشدد تعزيز فعالية بعثات حفظ السالم؛       هبدف  حفظ السالم،  قواتنشر  

ــة   ــى أمهيـ ــدرة ا   علـ ــة قـ ــسألة كفالـ ــة مـ ــة  معاجلـ ــة املختلطـ ــىلعمليـ ــيت  علـ ــدات الـ  ردع التهديـ
وأمنـهم وفقـا مليثـاق      التـابعني هلـا       حفـظ الـسالم    واليتها، وأمهية تأمني سالمة أفراد     تنفيذ اجهتو

  األمم املتحدة،
 يف دارفــور، مبــا يف ذلــك  الوضــع األمــينإزاء تــدهور يعــرب عــن قلقــه الــشديد  وإذ   

حيدث من انتهاكات لوقف إطالق النار وهجمات جملموعات املتمردين وقصف جـوي مـن               ما
العـاملني يف جمـال     مة السودان، وتفـاقم للقتـال بـني القبائـل، وشـّن هجمـات علـى                 جانب حكو 

إىل وصـــول املـــساعدات اإلنـــسانية  يعيـــق الـــسالم، ممـــا وعناصـــر حفـــظاملـــساعدة اإلنـــسانية 
ــاطق ــث   منـ ــرتاع حيـ ــسكان يالـ ــيم الـ ــدنيونقـ ــضعفاء  املـ ــر     ،الـ ــاء يف تقريـ ــا جـ ــو مـ ــى حنـ  علـ
أن توقـف األعمـال العدائيـة وتعّجـل بتيـسري وصـول            جبميـع األطـراف      ُيهيب وإذ العام، األمني

  املساعدات اإلنسانية،
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ــدويل يف      وإذ يكــرر    ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــوق اإلن ــهاكات حق ــع انت ــه جلمي إدانت
 كل األطراف إىل الوفاء مبـا عليهـا مـن واجبـات مبقتـضى القـانون اإلنـساين           وإذ يدعو دارفور،  
 مـرتكيب هـذه اجلـرائم     ضرورة تقـدمي    على   شددوإذ ي ن،  قوق اإلنسا حل  الدويل قانونالالدويل و 
 ، الشأنهذا   يفوفاء بواجباهتا حكومة السودان على الوإذ حيث، إىل العدالة

 ىلعنـــف املـــستمر يف دارفـــور علـــل الـــسليب التـــأثري إزاء قلقـــه وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  
قـات بـني الـسودان       بتحّسن العال  وإذ يرحب على املنطقة،   و ،السودانيف مجيع أحناء    ستقرار  اال

 / كـانون الثــاين ١٥وتـشاد عقـب توقيـع حكومتيهمـا علـى اتفـاق لتطبيـع عالقاهتمـا الثنائيـة يف          
 الـسودان  وإذ يـشجع ، ونشر قوة مـشتركة بقيـادة مـشتركة علـى طـول احلـدود            ،  ٢٠١٠يناير  

 واالسـتقرار يف  الـسالم االستمرار يف تنفيذ هذا االتفاق والتعاون مـن أجـل إحـالل       علىوتشاد  
  برمتها،دارفور ويف املنطقة 

 واألمن الدوليني، للسالم هتديدا أن احلالة يف السودان تشكل رروإذ يقّ  

 متديد والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور            ريقّر - ١  
ــه   ــصوص عليـ ــو املنـ ــى النحـ ــرار علـ ــر) ٢٠٠٧ (١٧٦٩ يف القـ ــهرا ١٢ ةلفتـ ــرى  شـ ــىت أخـ حـ

  ؛٢٠١١ وليهي/متوز ٣١
ــ ضــرورة يؤكــد  - ٢   ــتخداما    أن ت ــدراهتا اس ــها وق ــة واليت ــة املختلط ستخدم العملي
ــة يف تعطــيوأن كــامال،  ــرارات ال األولوي ــة بق ــوارد املتاحــة إىل   املتعلق ــدرات وامل اســتخدام الق
  وصـول املـساعدات اإلنـسانية      ضـمان ) ب (،محايـة املـدنيني يف مجيـع أحنـاء دارفـور          ) أ(مسأليت  

 العــاملني يف جمــال املــساعدة  وأمــنســالمةوكفالــة وبــدون عوائــق،  الوقــت املناســبســاملة ويف 
  اإلنسانية؛اإلغاثة وأنشطة اإلنسانية 
 أمهيــة تعزيــز العمليــة الــسياسية لــدارفور الــيت يقودهــا االحتــاد        يعيــد تأكيــد   - ٣  

 يف   يف هذا الصدد، ضرورة مشاركة مجيع أصحاب املـصلحة         ؤكداألفريقي واألمم املتحدة، وي   
دارفور على حنو منهجي ومستمر، مبا يف ذلك املسؤولون املنتخبون حديثا واجملتمع املـدين، مبـا                 

 وزعمـاء   ، والفئـات اجملتمعيـة    ،النـساء قيادهتـا   املنظمـات الـيت تتـوىل       ويف ذلك املنظمات النسائية     
يرحـب  ، و وصـريح اء  م واألمـن عـرب إجـراء حـوار بنّـ          للـسال  اتيـة  مو هتيئـة بيئـة   القبائل، من أجـل     

ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف      ــة املمنوحــة الســتمرار جهــود العملي باألولوي
 ألعمـال كـبري الوسـطاء املـشترك الـسيد           دارفور الرامية إىل تعزيز هذه املشاركة دعمـا وتكملـةً         

مـن أجـل    السياسية اليت يقودها االحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة           لعملية  لوجربيل يبيين باسويل    
بأعمـال فريـق التنفيـذ الرفيـع املـستوى املعـين بالـسودان التـابع                يف هذا الصدد    دارفور؛ ويرحب   
  لالحتاد األفريقي؛
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ــم املتحــدة       يطلــب  - ٤   ــق األم ــع فري ــشاور م ــضع، بالت ــة أن ت ــة املختلط  إىل العملي
 العمليـة   ويطلـب إىل ،أعـاله  ٢القطري، استراتيجية شاملة لتحقيق األهداف احملـددة يف الفقـرة          

  تنفيذ تلك االستراتيجية؛لاملختلطة أن تستفيد إىل أقصى حد من استخدام قدراهتا يف دارفور، 
ــشيد  - ٥   ــأفراد شــرطة  مبــسامهة  ُي ــدان املــسامهة بقــوات وب  وباجلهــات املاحنــة  ،البل

 ؤكـد للعملية املختلطـة، ويـشري إىل أن العمليـة املختلطـة تقتـرب مـن مرحلـة النـشر الكامـل؛ وي                   
ة إىل وحدات قادرة على أداء املهام املـسندة إىل العمليـة املختلطـة؛ ويطلـب مـن اجلهـات         احلاج

املاحنة، يف هذا الصدد، مواصلة مد يد املساعدة إىل البلـدان املـسامهة بقـوات وأفـراد شـرطة يف                     
 املالئمـة، علـى حنـو ميكنـها مـن أداء      عـدات املواملناسب تدريب الكفالة حصول الوحدات على    

 مـن   ىبقـ تا  تتربع مبـ  و  تتكفل  ويهيب بالدول أن   ،حتقيق اكتفائها الذايت أثناء العمليات     و مهامها
الــيت  املعـدات  وغـري ذلـك مـن    ،طـائرات اهلليكـوبتر العـسكرية للخـدمات واالسـتطالع اجلــوي     

  ذ مهامها؛ يتنفمن القوات  متكن
ي العمليـة املختلطـة؛ ويؤكـد أن أ       الـيت تـشن علـى        بقوة مجيع اهلجمـات      ينيد  - ٦  

ــول؛        ــر غــري مقب ــا أم ــد هل ــة املختلطــة أو هتدي ــى العملي ــداء عل ــباعت ــذه   ويطال ــدم تكــرار ه  بع
 علــى ضــرورة تعزيــز ســالمة مــوظفي العمليــة املختلطــة وأمنــهم، وكــذلك  ويــشدداهلجمــات، 

الـــسالم مـــن العقـــاب، وحيـــث   عناصـــر حفـــظ نضـــرورة وضـــع حـــد إلفـــالت مـــن يهـــامجو 
لتقــدمي مــرتكيب أي مــن هــذه  ى جهــدهاصارقــالــسودان، يف هــذا الــصدد، علــى بــذل  حكومــة

  اجلرائم إىل العدالة؛
 يعــرب عــنثالثيــة األطــراف لكنــه  ال باألعمــال ذات املــصداقية لآلليــة  يــشيد   - ٧  

ويـدعو مجيـع    العمليـة املختلطـة وعملياهتـا؛     حركـة  الستمرار القيود املفروضة على      عميق أسفه 
األطراف يف دارفور إىل إزالة كل العوائق اليت حتـول دون اضـطالع العمليـة املختلطـة بواليتـها                    

على حنو سليم، وذلك بوسائل منها ضمان أمنـها وحريـة حركتـها؛ وحيـث، يف هـذا        وبالكامل  
ــد باتفــاق مركــز القــو     ــى التقي ــسودان عل ــة ال ــصدد، حكوم ــدون أي إبطــاء،  ال ات حبــذافريه وب

يما فيمــا يتعلــق بإصــدار التــراخيص الالزمــة للــرحالت اجلويــة واملعــدات، وإزالــة مجيــع   ســ وال
 هبدف القيـام، يف مجلـة أمـور،         ،العقبات اليت تعترض استخدام العملية املختلطة لألصول اجلوية       

  الء الطيب الطارئة حسب االقتضاء؛االت اإلجاالستجابة حللتهديدات املسلحة وا بالرد على
ى أمهيـة حتديـد أهـداف واقعيـة قابلـة للتحقيـق ميكـن اسـتخدامها يف                   عل يشدد  - ٨  

قياس ما حتققه عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم مـن تقـدم؛ ويطلـب إىل األمـني العـام أن            
 يومـا بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة العمليـة املختلطـة يف                 ٩٠يواصل إبـالغ جملـس األمـن كـل          
 يف تنفيــذ االســتراتيجية املــشار إليهــا يف الفقــرة احملــرزلتقــدم مجيــع أحنــاء دارفــور، مبــا يف ذلــك ا
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ــيم  يــشمل ذلــك  أعــاله والعقبــات الــيت تعترضــه، و   ٤ ــضا تقي ــة بالنقــاط  لتقــدم اأي احملــرز مقارن
 ،٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦املرجعية احملددة يف املرفق الثاين لتقرير األمني العـام املـؤرخ            

التقـدم احملـرز   ية السياسية واحلالة األمنية واإلنسانية، مبـا يف ذلـك          وكذلك التقدم احملرز يف العمل    
ــاكن خميمــات  ــا   يف أم ــشردين داخلي ــال مج  يف جمــال الالجــئني، ووامل ــاش املبكــر وامتث ــع االنتع ي

  األطراف اللتزاماهتا الدولية؛
أعمـال العنـف     علـى الفـور    مجيع أطراف الرتاع يف دارفور بأن توقـف          يطالب   - ٩  
حفظ السالم والعاملني يف جمال املساعدات اإلنـسانية، وأن          وعناصرت على املدنيني    واالعتداءا

قوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل؛        الدويل حل قانون  التفي مبا عليها من واجبات مبقتضى       
 يف هذا الصدد، رفض اجمللس الـشديد لالنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل                  ويؤكد

 ويـدعو مجيـع     ، إىل الوقـف الفـوري ألعمـال القتـال         ويـدعو قـوق اإلنـسان؛     حل يل الدو قانونالو
 إىل األمـني العــام  ويطلـب األطـراف إىل التعهـد بـااللتزام بوقـف مـستمر ودائـم إلطـالق النـار؛         

التـــشاور مـــع األطـــراف املعنيـــة بغيـــة إنـــشاء آليـــة أكثـــر فعاليـــة لرصـــد وقـــف إطـــالق النـــار؛  
املختلطــة بــاإلبالغ عــن أي أعمــال عنــف خطــرية تقــوض  علــى ضــرورة قيــام العمليــة  ويــشدد
  اجلهود البناءة اليت تبذهلا األطراف لتحقيق السالم؛ اكتمال

ــرب  - ١٠   ــور،      ُيع ــسانية يف دارف ــة اإلن ــدهور احلال ــالغ إزاء اســتمرار ت ــه الب  عــن قلق
ــور،      ــسانية يف دارف ــود علــى وصــول املــساعدة اإلن ــسانية والقي ــد املنظمــات اإلن  واســتمرار هتدي

  تنفيـذ   إىل تنفيذ البالغ الـذي أصـدرته حكومـة الـسودان واألمـم املتحـدة بـشأن تيـسري                   ويدعو
 امليليــشيات حكومــة الــسودان ومجيــع ويطالــباألنــشطة اإلنــسانية يف دارفــور تنفيــذا كــامال؛  

واجلماعــات املــسلحة وســائر أصــحاب املــصلحة اآلخــرين بكفالــة وصــول املنظمــات اإلنــسانية 
تزويـدهم  كـذلك    وآمن وبدون عوائق إىل السكان احملتاجني و       ى حنو كامل  علوموظفي اإلغاثة   

  باملساعدات اإلنسانية؛
 يف  الــدائراعرت ال ميكــن أن يكــون هنــاك حــل عــسكري للــ  أنــهيؤكــد جمــدداً  - ١١  
 الزمـان أمـران  لعمليـة املختلطـة    ا وجنـاح انتـشار   التوصل إىل تسوية سياسـية شـاملة        أن  دارفور و 
كــبري الوســطاء املــشترك، الــسيد   دعمــه الكامــل لعمــل  تأكيــدديعيــو ؛مالــسالإحــالل إلعــادة 
حتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة الـــسياسية الـــيت يقودهـــا االلعمليـــة وليبـــيين باســـويل جربيـــل 

 ؛دارفور يف

أطراف الرتاع، مبا يف ذلك اجلماعات املتمردة كافة، باملـشاركة            مجيع يطالب  - ١٢  
 بطرائــق منــهايف عمليــة الــسالم بــدون أي شــروط مــسبقة، اء فــور وبــشكل كامــل وبّنــعلــى ال

اتفــاق جــامع وإبــرام  إكمــال بغــرض ،املــشاركة يف حمادثــات يف إطــار وســاطة الــسيد باســويل  
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هذا االتفاق مـن أجـل حتقيـق االسـتقرار والـسالم الـدائم يف        إكمالوشامل، ويشدد على أمهية    
عم الــذي تقدمــه بلــدان أخــرى يف  وبالــد يف هــذا الــصدد  مبــا تقــوم بــه قطــر يرحــبو ،املنطقــة
كــبري الوســطاء املــشترك وفريــق الوســطاء لدعم الــ  تــوفريالعمليــة املختلطــة إىل دعويــ واملنطقــة؛
 املشترك؛

األجزاء األخـرى مـن      على أن الرتاع الدائر يف جزء من السودان يؤثر          يالحظ  - ١٣  
 عن كثب مـع بعثـات األمـم          العملية املختلطة على التنسيق    حيث؛ و بأكملهااملنطقة   وعلىالبلد  

املتحدة األخرى يف املنطقـة، مبـا فيهـا بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان وبعثـة األمـم املتحـدة يف                 
 مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد؛

مـع قـدراهتا وواليتـها       علـى حنـو يتـسق     إىل العمليـة املختلطـة أن تقـوم،         يطلب    - ١٤  
، حـسب االقتـضاء،     ا بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان        اجلهود اليت تبذهل   وتكملةاحلالية، مبؤازرة   

وثيـق  التنـسيق  المبـا يف ذلـك    ،   يف جنـوب الـسودان وأبيـي       ينستفتاءالالتحضري إلجراء   يف جمال ا  
ــة يف جمــال ال  هــذهمــع ــادلبعث  املخــاطر يف منــاطق احلــدود، وال ســيما فيمــا يتعلــق   تحتلــيال تب
 املدنيني؛ب دقةحملا خطارباأل

لالجـئني واملـشردين    ا  حتفـظ كرامـة    أمهية التوصل إىل حلول دائمة     على   يشدد  - ١٥  
 مجيـع أطـراف     يطالـب  الكاملـة يف ختطـيط وإدارة هـذه احللـول، و           م، وضمان مـشاركته   داخلياً

الــيت تفــضي إىل عــودة الالجــئني واملــشردين داخليــاً يــة ات الظــروف املؤبتهيئــةالــرتاع يف دارفــور 
 ؛يف اجملتمعات احملليةإدماجهم إىل أو بصورة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة 

 املبكـر والعـودة إىل      االنتعـاش ل كـثريا مبـادرات      األمن يسهِّ إحالل  أن   يالحظ  - ١٦  
 املبكر يف دارفـور، ويف هـذا        عاشتاالن على أمهية بذل جهود      شددي و ؛احلياة الطبيعية يف دارفور   

 عمـل فريـق   سرييـ تبا احلاليـة،  يف إطـار واليتـه  العمليـة املختلطـة علـى أن تقـوم،       يشجع الصدد،
املبكــر وإعــادة اإلعمــار يف  عــاشتاالن  جمــايل يف املتخصــصةاألمــم املتحــدة القطــري والوكــاالت

بـذل  ىل مواصـلة    إ حكومـة الـسودان      يدعو و ؛طقالمنل توفري األمن    من ضمنها بوسائل  ،  دارفور
ــة إىل   ــا الرامي ــادة االســ   معاجلــجهوده ــور وزي ــة دارف ــة ألزم ــشطأتثمار يف ة األســباب اجلذري  ةن

 بكر؛امل عاشتاالن

العنــف احملليــة  أعمــال  و الرتاعــات إزاء اســتمرار عــرب عــن قلقــه العميــق   ي  - ١٧  
العمليـة   إىل طلـب يال سـيما األسـلحة الـصغرية، و       ووتأثريها على املـدنيني، وانتـشار األسـلحة،         

ذا كانـت  واصـل دعـم آليـات حـل الرتاعـات احملليـة ورصـد مـا إ        ت أن  يف هـذا الـصدد،  املختلطـة 
 يف  علـى النحـو احملـدد     فقـا لواليتـها     ذلـك و   و ،أي أسـلحة أو مـواد ذات صـلة         يف دارفور    توجد

 ؛١٧٦٩ من القرار ٩الفقرة 
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مجيـع أطـراف النــزاع بـأن تتخـذ علـى الفـور التـدابري املالئمـة حلمايـة                     يطالب  - ١٨  
اً مــع القــرار املــدنيني، مبــا يــشمل النــساء واألطفــال، مــن مجيــع أشــكال العنــف اجلنــسي، متــشي   

 عن تنفيـذ اسـتراتيجيتها الـشاملة        قدم تقريراً ت أن العملية املختلطة  إىل طلبي و ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٠
م تقـيِّ أن  ماية للنساء واألطفال من العنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس، و                احللتوفري  

لى نوع اجلنس،   ل القضاء على العنف اجلنسي والعنف القائم ع       سبي يفالتقدم احملرز   مدى  كذلك  
 الــصلة مــن ذاترص علــى أن تنفِّــذ العمليــة املختلطــة األحكــام  حيــأن  إىل األمــني العــام يطلــبو

، )٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القـــــرارات 
 تقاريره إىل اجمللس معلومات عن هذه املسألة؛ وأن ُيضّمن

استمرار رصد حالة األطفـال واإلبـالغ       ) أ: (إىل األمني العام أن يكفل     يطلب  - ١٩  
ومواصلة احلوار مع أطراف النــزاع      ) ب( أعاله؛   ٨ التقارير املشار إليها يف الفقرة       ضمنعنها،  

وضــع و يف القتــال،إلهنــاء جتنيــد األطفــال واســتخدامهم     املــدةهبــدف إعــداد خطــط حمــددة    
قــوق اإلنــسان الــيت   حلالقــانون الــدويلالنتــهاكات األخــرى للقــانون اإلنــساين الــدويل و  ل حــد
  األطفال؛ متس

 مفهـوم   كمالتاسـ  و راضعستاب بصورة دورية     أن يقوم   إىل األمني العام   يطلب  - ٢٠  
 لوالية البعثـة مبوجـب قـرارات جملـس األمـن          وفقاً ،العمليات وقواعد االشتباك للعملية املختلطة    

التقـارير املـشار إليهـا       ضـمن جملس األمن والبلدان املسامهة بقـوات،       إىل   لك ذ نعر  وتقدمي تقري 
  أعاله؛٨يف الفقرة 

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢١  
  


