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 بیان االجتماع الخامس واألربعین 
 لمجلس السلم واألمن

 
اعتمد مجلس السلم واألمن لالتحاد األفریقي خالل اجتماعھ الخامس واألربعین 

 :المقرر التالي بشأن الوضع في دار فور ،2006ینایر  12في  المنعقد
 

 إن المجلس،
 

 بتقریر رئیس المفوضیة عن الوضع في دار فور یحیط علما .1
(PSC/PR/2(XLV) والمالحظات الوجیھة التي یتضمنھا؛ 

 
التقدم المحرز على درب نشر بعثة االتحاد اإلفریقي في  یسجل مع االرتیاح .2

لبعثة، بشكل ملحوظ ورغم القیود المالیة واللوجستیة السودان ومساھمة ا
وغیرھا التي تواجھھا، في حمایة السكان المدنیین وتحسین الوضع األمني 

 واإلنساني في دار فور؛
 

على أھمیة محادثات السالم فیما بین األطراف السودانیة الجاریة حالیا  یشدد .3
وفي . اختتامھا بسرعةفي أبوجا بنیجیریا حول األزمة في دار فور وضرورة 

إزاء التقدم الضئیل الذي أحرز حتى اآلن  عن قلقھ المجلسیعبر ھذا الصدد، 
 یطلبفي الجولة السابعة من محادثات السالم فیما بین األطراف السودانیة و

من األطراف إبداء مزید من المرونة للتوصل إلى حل وسط حول المسائل 
قیام الزعماء اإلفریقیین وغیرھم  المجلس ضرورة یؤكدو. المطروحة للنقاش

من األطراف المعنیة بممارسة مزید من الضغط على األطراف السودانیة 
لحملھا على الوفاء بالتزاماتھا والتفاوض بحسن نیة من أجل وضع حد للعنف 

 في دار فور والتوصل إلى اتفاق سالم شامل؛
 

من عملیة تحقیق  أنھ، نظرا إلى التقدم المحرز خالل المرحلة األولىیؤكد  .4
االستقرار في دار فور والجھود الجاریة للتوصل إلى اتفاق سالم شامل، یتعین 

وما بعده،  2006اتخاذ تدابیر الستبقاء عملیة لدعم السالم في دار فور في عام 
مع األخذ بعین االعتبار ضرورة تحقیق مزید من الدمج بین مختلف جوانب 

 جھود السالم؛
 

دئي لتحول بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان إلى عملیة المبیعبر عن دعمھ  .5
لألمم المتحدة في إطار الشراكة بین االتحاد اإلفریقي واألمم المتحدة لتشجیع 

عقد اجتماع لمجلس السلم واألمن  یقررالسالم واألمن واالستقرار في إفریقیا و
لمراجعة  2006على المستوى الوزاري في أدیس أبابا قبل نھایة شھر مارس 
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الوضع واتخاذ القرار حول مسألة االنتقال إلى عملیة لألمم المتحدة في دار 
المجلس من رئیس المفوضیة  یطلبوفي ھذا الصدد، . فور وطرق تحقیق ذلك

إجراء مشاورات مع األمم المتحدة وغیرھا من األطراف المعنیة لتزوید 
لوزاري بجمیع اجتماع مجلس السلم واألمن المقرر عقده على المستوى ا

المعلومات اإلضافیة ذات الصلة، بما في ذلك حول طرق االنتقال إلى عملیة 
 لألمم المتحدة والجوانب المالیة للعملیة الجاریة في دار فور؛

 
في غضون ذلك، تمدید والیة بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان حتى یقرر،  .6

 ؛2006مارس  31
 

 .فعليأن یبقي المسألة قید نظره ال یقرر .7
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