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S/RES/1574 (2004)

 املرفق
  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةإعالن بشأن اختتام مفاوضات   

 
 املتعلقة بالسالم يف السودان ) اإليغاد(  

 
 ٢٠٠٤نوفمرب / الثاينتشرين ١٩اجلمعة : جيجريي، نريويب  

 
اجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان    /حكومــة مجهوريــة الســودان واحلركــة   حيــث إن  

 علـى املرحلـة     ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  ٥قـد أعـادا التأكيـد يف إعـالن نـريويب املـؤرخ              ) ناطرفال(
ــة       ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــة اهليئ ــة حتــت رعاي ــة ملفاوضــات الســالم يف الســودان اجلاري النهائي

ــة  ــاد(بالتنمي ــا برتوكــول ماشــاكوس وكــذا      )اإليغ ــا فيه ــى النصــوص الســتة، مب ــا عل ، واتفاقهم
قة بتقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبـات األمنيـة، وحـل الـرتاع يف منطقـة                النصوص املتعل 
 جبال النوبة، والنيل األزرق، ومنطقة أبيي؛/جنوب كردفان

 تشــرين ١٦ الطــرفني تعهــدا مــن جديــد يف بيــان صــحفي مشــترك مــؤرخ   وحيــث إن 
رامـه تسـليما منـهما    بوضع الصيغة النهائية التفاق السـالم الشـامل وإب   ��،  ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

بأن اإلمتـام  الفـوري لعمليـة السـالم أساسـي للشـعب السـوداين قاطبـة ألنـه سـيعمل علـى حـل                  
 .��كافة التحديات اليت تواجه البلد

بالتقدم احملرز حىت اآلن يف الترتيبـات األمنيـة وتفاصـيل وقـف إطـالق النـار          وإذ يقران    
  طرائق التنفيذ؛ مبا فيها العمل الوفري الذي مت إجنازه يف مرفقي

 أن اختتــام املبــادرة الــيت ترعاهــا اإليغــاد مســألة حموريــة يف اتفــاق الســالم    وإذ يعلنــان 
 الشامل يف السودان مبا يف ذلك حل الرتاع يف دارفور؛

 أن الربوتوكـوالت السـتة املشـار إليهـا يف إعـالن             فإن الطرفني يؤكـدان مبقتضـى هـذا        
 تشـكل صـلب اتفـاق السـالم ويـدعوان بالتـايل جملـس              ،٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٥نريويب املؤرخ   

 .األمن باألمم املتحدة يف جلسته املعقودة يف نريويب إىل اعتماد قرار يؤيد الربوتوكوالت الستة
التزامهما بالتعجيل بإمتام املفاوضـات بشـأن املـرفقني املـتعلقني           ويعلن الطرفان كذلك     

 يتـأتى إبـرام وتوقيـع اتفـاق السـالم الشـامل يف              بترتيبات وقف إطالق النار وطرائق التنفيذ حىت      
 .٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ٣١موعد أقصاه 

  
 )توقيع(  )توقيع(

 السيد احملترم حيىي حسني بابيكر
 عن حكومة مجهورية السودان

 الرائد نيال دنغ نيال 
اجليش الشعيب لتحرير السودان/عن احلركة الشعبية
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 ______________________    )توقيع(  :بشهادة 
 )املتقاعد(مسبيو . الفريق الزارو ك   
 نيابة عن مبعوثي اهليئة احلكومية الدولية   
 )إيغاد(املعنية بالتنمية    

 
 ______________________    )توقيع(   
 يان برونك. د   
 املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة   

 
 :حبضور

 جملس األمن لألمم املتحدة
 

 )توقيع(  )توقيع(
 السفري عبد اهللا بعلي

 املمثل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة
 السفري امساعيل غاسبار مارتنس 

 املمثل الدائم ألنغوال لدى األمم املتحدة
   
 )توقيع(  )توقيع(

 السفري جويل أديشي
 املمثل الدائم لبنن لدى األمم املتحدة

 السفري رونالدو ساردنربغ 
 ثل الدائم للربازيل لدى األمم املتحدةاملم

   
 )توقيع(  )توقيع(

 السفري هريالدو مونيوس
 املمثل الدائم لشيلي لدى األمم املتحدة

 السفري وانغ غواجنيا 
 املمثل الدائم للصني لدى األمم املتحدة

   
 )توقيع(  )توقيع(

  مارك دوالسابليري-السفري جان 
  األمم املتحدةاملمثل الدائم لفرنسا لدى

 السفري غونتر بلوغر 
 املمثل الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة
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 )توقيع(  )توقيع(

 السفري منري أكرم
املمثل الدائم لباكستان لدى األمم املتحدة

 السفري الورو باخا، األبن 
 املمثل الدائم للفلبني لدى األمم املتحدة

   
 )توقيع(  )توقيع(

  مهنيا موتوكالسفري
 املمثل الدائم لرومانيا لدى األمم املتحدة

 السفري أندرى دنيسوف 
املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة

   
 )توقيع(  )توقيع(

  بارنويفو-السفري خوان أنتونيو يانيس
 املمثل الدائم إلسبانيا لدى األمم املتحدة

 السفري إمري جونز باري 
ائم للمملكة املتحدة لدى األمم املتحدةاملمثل الد

 
 

 __________________________   )توقيع(  
 ورثفالسفري جون دان  
 املمثل الدائم للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة  

 
 


