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 بیان االجتماع الثاني واألربعین 
 لمجلس السلم واألمن

 

 20نعقد في اعتمد مجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفریقي خالل اجتماعھ الثاني واألربعین الم
 :المقرر التالي بشأن تجدید والیة بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان 2005أكتوبر 

 

 إن المجلس،
 

دعمھ الكامل لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان وتصمیم الدول األعضاء  یعید تأكید .1
في االتحاد اإلفریقي على مواصلة اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة لضمان نجاح البعثة 

 والتنفیذ الكامل لوالیتھا؛
 

التقریر الذي سیقدمھ عما قریب رئیس  بحث الوضع على ضوء في انتظاریقرر،  .2
المفوضیة عن كافة جوانب الوضع في دار فور وعملیات بعثة االتحاد اإلفریقي في 
السودان بما في ذلك تجدید والیة البعثة لفترة أطول، تمدید والیة بعثة االتحاد 

 ؛2006ینایر  20أشھر تنتھي في ) 3(لسودان لفترة ثالثة اإلفریقي في ا
 

من األطراف الوفاء بالكامل بتعھداتھا وتقدیم التعاون الالزم لبعثة االتحاد  یطلب .3
المجلس األطراف على تنفیذ التزاماتھا على نحو ما  كما یحث. اإلفریقي في السودان

 14و 13نجامینا بتشاد یومي أوصى بھ االجتماع التاسع للجنة المشتركة المنعقد في 
 ؛2005أكتوبر 

 

نداءه للدول األعضاء وشركاء االتحاد اإلفریقي بأن تقدم الدعم المالي یكرر  .4
واللوجستي الالزم لتمكین بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان من تنفیذ والیتھا بشكل 

 فعال؛
 

ت السالم السودانیة بالتقدم المحرز حتى اآلن في الجولة السادسة لمحادثا یحیط علما .5
األطراف على إبداء مزید من  یحثو 2005سبتمبر  15حول دار فور، التي بدأت في 

االلتزام وتقدیم التعاون الالزم للمبعوث الخاص لالتحاد اإلفریقي وكبیر الوسطاء، 
سالم أحمد سالم ولفریقھ والعمل، قدر اإلمكان، من أجل اختتام المحادثات حول اقتسام 

 لثروة والترتیبات األمنیة قبل نھایة العام الجاري؛السلطة وا
 

جیش تحریر /عن قلقھ إزاء االنقسامات داخل حركتي التمرد، السیما حركة یعبر .6
جیش تحریر السودان على /المجلس قادة حركة یحثوفي ھذا الصدد، . السودان

إیجاد  العمل، بدعم من االتحاد اإلفریقي وغیره من أعضاء المجتمع الدولي، من أجل
تسویة سریعة لخالفاتھم وذلك بھدف تسھیل اختتام محادثات أبوجا للسالم على وجھ 

 .السرعة واإلسھام في تحسین الوضع األمني في دار فور
 

 .أن ُیبقي الوضع قید نظره الفعليیقرر  .7
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