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 مشروع بیان االجتماع الثالث واألربعین 
 لمجلس السلم واألمن

 
عین اعتمد مجلس السلم واألمن لالتحاد األفریقي خالل اجتماعھ الثالث واألرب

المقرر التالي بشأن التحضیر للجولة السابعة  2005نوفمبر  22المنعقد في 
 :لمحادثات السالم السودانیة حول النزاع في دار فور

 

 إن المجلس،
 

عن قلقھ إزاء التطورات األخیرة على األرض وخاصة  یعرب -1
جمیع یدعو انتھاكات اتفاق وقف إطالق النار مھما تكن الذرائع و

التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والوفاء األطراف إلى 
 بالتزاماتھا؛

 

جمیع األطراف على العودة فورا إلى أبوجا للجولة السابعة من  یحث -2
المحادثات بدون شروط مسبقة والعمل من أجل أن تكون الجولة 
السابعة حاسمة تؤدي إلى اتفاق سالم شامل إلنھاء النزاع في دار 

 ھایة الجولة السادسة؛فور، كما تم االتفاق علیھ في ن
 

جیش تحریر السودان بمسئولیتھم الثقیلة في عدم /قادة حركة یذكر -3
بالتخلي  یطالبھموفي ھذا الصدد، . إطالة معاناة الشعب في دار فور

عن خالفاتھم وطموحاتھم الشخصیة والتركیز على المفاوضات 
 إلنھاء النزاع؛

 

القیادة داخل  على أن یتم، بشكل جماعي، معالجة أزمةیحث أیضا  -4
 الحركة وحلھا بطریقة دیموقراطیة وشفافة ؛

 

من مفوضیة االتحاد األفریقي أن تتولى، عند االقتضاء، ضمان  یطلب -5
جیش تحریر السودان /توجیھ الدعوة إلى المجموعتین داخل حركة

 لحضور الجولة السابعة،
 

بجمیع البلدان والمؤسسات التي تعمل من أجل حل االنقسامات یشید  -6
جیش تحریر السودان ویدعوھا إلى مواصلة جھودھا /اخل حركةد

 بالتنسیق والتشاور مع االتحاد اإلفریقي؛
 

، بالتعاون الوثیق والتشاور مع مجلس األمن لألمم المتحدة، بحث یقرر -7
اإلجراءات المناسبة، بما في ذلك العقوبات، التي تتخذ ضد أي طرف 

قبة أمام عملیة السالم في یقوض محادثات السالم في أبوجا أو یكون ع
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دار فور، بما في ذلك محادثات السالم في أبوجا، أو ینتھك اتفاق 
 انجمینا اإلنساني لوقف إطالق النار وبروتوكولي أبوجا؛

 

إلى كافة الشركاء الدولیین لتقدیم دعمھم الكامل لموقف  یوجھ نداء -8
عتبار جمیع االتحاد األفریقي المساند لعملیة سلمیة شاملة تأخذ بعین اال

المطالب الشرعیة لشعب دار فور وكذلك مواصلة دعم محادثات 
السالم ونشر قوات بعثة االتحاد اإلفریقي في دار فور من خالل توفیر 

 الموارد المالیة والتسھیالت اللوجستیة؛
 

المندوب الخاص وكبیر الوسطاء وفریقھ والوساطة التشادیة  یشجع -9
على أال یدخروا أي جھد من أجل  المشاركة والمیسرین والمراقبین

التعجیل بإبرام اتفاق سالم شامل حول النزاع في دار فور یتماشى مع 
والدستور المؤقت للسودان  2005اتفاق السالم الشامل الموقع في ینایر 

وإعالن المبادئ الذي اعتمدتھ األطراف في أبوجا خالل الجولة 
 الخامسة لمحادثات السالم؛

 

ید نظره تطورات عملیة السالم في أبوجا والجھود أن ُیبقي ق یقرر -10
 .الرامیة إلى استتباب الوضع األمني في دار فور
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