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 بیان االجتماع الواحد واألربعین 
 لمجلس السلم واألمن

 

 2005أكتوبر  10اعتمد مجلس السلم واألمن خالل اجتماعھ الواحد واألربعین المنعقد في 
 .المقرر التالي بشأن الوضع األمني في دار فور

 

 إن المجلس،
 

إزاء تدھور الوضع األمني في منطقة دار فور برمتھا وذلك منذ یعبر عن بالغ قلقھ  .1
، بما في ذلك االغتیاالت واإلصابات البلیغة وأعمال 2005نھایة شھر أغسطس 

ي السودان، وكذلك النزعة االختطاف التي تعرض لھا أفراد بعثة االتحاد اإلفریقي ف
الجدیدة التي تم رصدھا على أرض الواقع والتي تتمیز بالھجمات المتعمدة ضد 
المدنیین واألشخاص المشردین داخلیا وبالعقبات التي تعرقل عملیات توصیل 
اإلغاثة اإلنسانیة وسیاسات إطالق النار المتعمد، مع نیة القتل، على أفراد بعثة 

 ي السودان وغیرھم؛االتحاد اإلفریقي ف
   

مقتل اثنین من أفراد الوحدة النیجیریة لبعثة االتحاد یدین، بدون أي تحفظ،  .2
بنیاال وسائقین مدنیین كانا یعمالن لشركة تؤدي  2اإلفریقي في السودان في القطاع 

 38وكذلك اختطاف  PAEالخدمات لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان وھي شركة 
المجلس باإلفراج، فورا وبدون قید وال  یطالبو. بتینھ 5في القطاع من أفراد البعثة 

 یحملو. شرط، عن أفراد البعثة المختطفین وكذلك تسلیم عرباتھم ومعداتھم
منھا تسلیم المجرمین حتى تتم  یطلبالمجلس األطراف مسئولیة الفظائع المرتكبة و

 محاكمتھم؛
 

ثة االتحاد اإلفریقي في السودان وھي الھجمات التي أفادت بھا تقاریر بعیدین أیضا  .3
حركة تحریر السودان ضد عدد من البدو العرب في تربة /الھجوم الذي نفذه جیش
والھجوم الذي استھدف ثكنة عسكریة  2005أغسطس  23بالقرب من المالم في 

وكذلك الھجوم الذي نفذه  2005سبتمبر  19تابعة لحكومة السودان في سیریة بتاریخ 
سبتمبر  28لملیشیات المسلحة ضد أرو شارو وأرغھ وغوسمینو في ا/الجنجوید

وقد أسفرت ھذه الھجمات عن وقوع عدد من القتلى في صفوف المدنیین . 2005
 األبریاء وعرقلة األنشطة اإلنسانیة في المنطقة؛

 

ألن ھذه األحداث، ما لم یتم وضع حد لھا على الفور، ستؤثر سلبا یعبر عن قلقھ  .4
 لجاریة للتوصل إلى اتفاق سالم شامل في دار فور؛على الجھود ا

 

جمیع األطراف بالوفاء، بالكامل، بااللتزامات التي قطعتھا على نفسھا یطالب  .5
والبروتوكولین  2004أبریل  8بموجب اتفاق نجامینا لوقف إطالق النار الموقع في 

عمل من شأنھ  المتعلقین بالمسائل اإلنسانیة واألمنیة الموقعین في أبوجا وتجنب أي
المجلس  یوجھوفي ھذا الصدد، . أن یقوض جھود االتحاد اإلفریقي في دار فور

حركة /جیش یناشدإلى حركات التمرد بأن تقبل بأن یتم التحقق من مواقعھا و نداءا
تحریر السودان وقف كافة االنتھاكات التفاق نجامینا لوقف إطالق النار 

جمة مواقع تابعة لحكومة السودان وبروتوكولي أبوجا وذلك بالكف عن مھا
واألرتال العسكریة وعرقلة دوریات بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان وحریة 
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إلى حكومة  نداءاالمجلس  كما یوجھ. تنقل القوافل التجاریة واإلنسانیة عبر الطرق
السودان بأن تقید حركات شرطتھا وجیشھا وأن تعمل كل ما في وسعھا لمراقبة 

 الملیشیات المسلحة؛/الجنجوید ونزع سالح
 

من حكومة السودان بأن تتعاون، بالكامل، مع بعثة االتحاد اإلفریقي في یطلب  .6
وفي ھذا . السودان، السیما فیما یتعلق بنشر المعدات الالزمة لتعزیز فعالیة البعثة

إلى حكومة السودان بأن تعجل بإجراءات منح  یوجھ المجلس نداءالصدد، 
عربة مدرعة لنقل األفراد، الزمة لحمایة  105وماسي بھدف نشر الترخیص الدبل

أفراد بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان والسكان المدنیین المعرضین لخطر 
 الھجمات؛

 

جمیع األطراف على المشاركة، بشكل فعال، في اجتماع اللجنة المشتركة یحث  .7
 ؛2005أكتوبر  13المقرر عقده في نجامینا بتاریخ 

 

السبل والوسائل الكفیلة بتعزیز اآللیات التي تھدف إلى  من المفوضیة بحث یطلب .8
ضمان وفاء جمیع األطراف السودانیة بكافة االتفاقات التي وقعتھا وكذلك بقرارات 
لجنة وقف إطالق النار واللجنة المشتركة والقیام، على الفور، برفع مقترحات 

 جلس للبحث واتخاذ القرار؛واقعیة حول النھج الذي یتعین سلوكھ إلى الم
 

لقرار رئیس المفوضیة إیفاد بعثة عسكریة رفیعة المستوى إلى دار یعبر عن تأییده  .9
فور بھدف تقییم الوضع ورفع التوصیات حول أفضل السبل لمنع تكرر ھذه 

 األحداث مستقبال؛
 

 رفع الوضع السائد في دار فور أمام مجلس األمن لألمم المتحدة ؛یقرر  .10
 

دعمھ الكامل وثقتھ بالممثل الخاص لرئیس مفوضیة االتحاد  كیدیعید تأ .11
اإلفریقي في السودان، السفیر بابا غانا كینغیبي وبأفراد بعثة االتحاد اإلفریقي في 
السودان بأكملھم لما یقومون بھ من جھود ال تعرف الكلل والتزامھم بقضیة السالم 

دون تحفظ، مع بعثة االتحاد جمیع األطراف على أن تتعاون، ب یحثفي دار فور و
 اإلفریقي في السودان لتمكینھا من أداء مھمتھا بشكل فعال؛

 

 .أن ُیبقي المسألة قید نظرهیقرر  .12
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