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 بیان االجتماع  السادس واألربعین 
 لمجلس السلم واألمن

 
اعتمد مجلس السلم واألمن لالتحاد األفریقي خالل اجتماعھ السادس واألربعین 

 :المقرر التالي بشأن الوضع في دار فور ،2006مارس  10د في المنعق
 

 إن المجلس،
 

من بیان مجلس السلم  5بتقریر رئیس المفوضیة المقدم وفقا للفقرة  یحیط علما .1
 12الصادر في  PSC/PR/Comm.(XLV)واألمن حول الوضع في دار فور

 ؛(PSC/MIN/2(XLVI)        2006 ینایر 
 
ن حیث المبدأ، لتحویل بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان ، میقرر تقدیم دعمھ .2

إلى عملیة تابعة لألمم المتحدة في إطار الشراكة بین االتحاد اإلفریقي واألمم 
 المتحدة لتشجیع السالم واألمن واالستقرار في إفریقیا؛

 
سبتمبر  30تمدید تفویض بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان حتى  یقرر .3

 :بما یلي للقیام 2006
 

  المساھمة في تحسین الوضع األمني العام وتوفیر بیئة آمنة تمكن من
توصیل المساعدة اإلنسانیة وعودة المشردین داخلیا والالجئین واإلسھام 

 في حمایة السكان المدنیین بدار فور؛
  8مراقبة ورصد تنفیذ االتفاق اإلنساني لوقف إطالق النار المبرم في 

وكذلك  2004نوفمبر  9ولي أبوجا الموقعین في وبروتوك 2004أبریل 
 جمیع االتفاقات المستقبلیة المماثلة؛

 المساھمة في استعادة الثقة. 
  

للتوصل ) أ(أن یتم، خالل الفترة المذكورة أعاله، بذل جمیع الجھود  یقرر .4
السریع إلى اتفاق سالم خالل الجولة السابعة من محادثات السالم بین 

تحسین ) ب(، 2005نوفمبر  29جا التي افتتحت في السودانیین في أبو
حل األزمة بین تشاد ) ج(الوضع األمني واإلنساني والحقوقي على األرض، 

 :والسودان
 

أ ـ للتوصل السریع إلى اتفاق سالم في إطار محادثات السالم في أبوجا، فإن 
 :المجلس
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عن األطراف بإبداء التزامھا بوضع حد للنزاع في دار فور  یطالب )1
طریق إحراز التقدم السریع في مسائل المحادثات العالقة والمتصلة 

 .بتقاسم السلطة والثروة والترتیبات األمنیة
المیسرین والمراقبین في محادثات أبوجا على التعاون األوثق مع  یحث )2

فریق الوساطة التابع لالتحاد اإلفریقي وتكثیف جھودھم الرامیة إلى 
بضرورة التوصل إلى حل وسط للمسائل إقناع األطراف السودانیة 

 العالقة،
على ضرورة إبداء قادة إفریقیا واألطراف المعنیة األخرى على  یشدد )3

أعلى مستوى مزیدا من االلتزام لحمل األطراف السودانیة على الوفاء 
بالتزاماتھا والتفاوض بحسن نیة من أجل وضع حد للعنف والتوصل 

 .2006ریل إلى اتفاق سالم قبل نھایة شھر أب
 

 :ب ـ لتحسین الوضع األمني واإلنساني والحقوقي، فإن المجلس
 

من المفوضیة القیام، على الفور، باتخاذ جمیع التدابیر الالزمة  یطلب )1
لضمان تفسیر عریض ومرن وواسع وقوي للتفویض المشار إلیھ في 

المذكورة أعاله والمھام المترتبة علیھ وذلك على نحو ما ورد  3الفقرة 
 PSC/PR/Comm.(XVII)صفھ في بیان مجلس السلم واألمن و

وعلى  2004أكتوبر  20الصادر عن اجتماعھ السابع عشر المنعقد في 
االجتماع الثالث للجنة األركان  MSC/EXP/Con.(III)ضوء نتائج 

العسكریة التي صادق علیھا االجتماع الثامن والعشرون لمجلس السلم 
 PSC/PR/Comm.(XXVIII) 2005أبریل  28واألمن المنعقد في 

 وذلك لضمان حمایة أكثر فعالیة للسكان المدنیین،
من المفوضیة مواصلة جھودھا الرامیة إلى  یطلب من جھة أخرى )2

إنجاز القوام العددي المأذون بھ لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان 
عنصرا عسكریا مع عنصر مدني مناسب، بما في ذلك  6171وھو 

 ن الشرطة المدنیة،فردا م 1560
من المفوضیة اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لضمان التنفیذ  یطلب أیضا )3

الكامل لتوصیات بعثة التقییم بقیادة االتحاد اإلفریقي التي زارت دار 
وذلك لتعزیز قدرات بعثة االتحاد  2005دیسمبر  20إلى  10فور من 

السیما فیما  اإلفریقي في السودان على األمدین القصیر والمتوسط،
یخص التخطیط العملي والتعبوي، القیادة والمراقبة، حمایة المدنیین، 
اإلدارة المشتركة للعملیات، استخدام األفراد والتنسیق بین المدنیین 

 والعسكریین،
األطراف بوضع حد للعنف واألعمال الوحشیة على األرض،  یطالب )4

ین اإلنسانیین السیما تلك المرتكبة ضد السكان المدنیین والعامل
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والوكاالت اإلنسانیة وأفراد بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان والوفاء 
بالتزاماتھا بموجب اتفاق انجامینا اإلنساني لوقف إطالق النار الموقع 

وبروتوكولي أبوجا حول المسائل اإلنسانیة  2005أبریل  8في 
مشتركة وبقرارات اللجنة ال 2004نوفمبر  9واألمنیة الموقعین في 

والقرارات والمقررات ذات الصلة لمجلس األمن لألمم المتحدة 
وعلى وجھ الخصوص، . ومجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفریقي

 :المجلس بما یلي یطالب
 

  أن تمتنع حكومة السودان عن القیام بتحلیقات عسكریة عدائیة فوق
علن أجواء إقلیم دار فور وتقوم بدون تأخیر بتنفیذ التزامھا الم

الملیشیات المسلحة وتحدید وإعالن /بتحیید ونزع سالح الحنجوید
ھویة الملیشیات الخاضعة لنفوذھا والتأكد من أن ھذه الملیشیات 

 .تمتنع عن أي ھجمات أو أعمال مضایقة أو تخویف
 جیش تحریر السودان /أن تزود حركة العدل والمساواة وحركة

لومات المطلوبة لتمكینھا بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان بالمع
من تحدید المواقع التي تحتلھا القوات على األرض بكل وضوح 
وأن تقوما بتأمین األنشطة التجاریة في المناطق التي تسیطر علیھا 

جیش تحریر السودان على وجھ /قواتھما وأن تقوم حركة
 الخصوص بسحب قواتھا من المناطق المتنازع علیھا مثل غریدة،

 
طراف أن تتعاون بالكامل مع بعثة االتحاد اإلفریقي في األ یناشد  )5

السودان وتقوم بكل ما في وسعھا لضمان أمن أفراد البعثة وذلك 
لتمكینھا من تنفیذ مھاما بصورة فعالة وكذلك أن تضمن لبعثة االتحاد 
اإلفریقي في السودان والوكاالت اإلنسانیة الوصول غیر المقید إلى 

 جمیع األماكن،
ألطراف، في انتظار التوصل إلى اتفاق سالم، أن تقوم باحتواء ا یناشد )6

التدھور المستمر للوضع األمني على األرض وذلك بقبول اتفاق وفق 
إطالق النار المعزز الذي عرضھ علیھا فریق الوساطة التابع لالتحاد 
اإلفریقي والذي ینص، من بین أمور أخرى، على تعزیز صالحیات 

 وللجنة المشتركة، لجنة وقف إطالق النار
، في غضون ذلك، مفوضیة االتحاد اإلفریقي بالدعوة إلى عقد یصرح )7

اجتماع للجنة المشتركة في أدیس أبابا برئاسة الممثل الخاص لرئیس 
المفوضیة في السودان وذلك للمداولة حول الوضع األمني الھش السائد 

ف على األرض واتخاذ اإلجراءات الضروریة والمناسبة ضد أي طر
 یعتبر مسئوال عن تجدد أعمال العنف والتوتر في دار فور،
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إلى حكومة السودان بأن تواصل تقدیم المساعدة اإلنسانیة  یوجھ نداء )8
الضروریة للسكان المتضررین وكذلك لالجئین والمجتمعات 

 المستضیفة في تشاد،
حكومة السودان وحركتي التمرد على التعاون مع مكتب مدعي  یحث )9

نائیة الدولیة، على نحو ما طلبھ مجلس األمن لألمم المحكمة الج
 2005مارس  31الصادر في ) 2005( 1593المتحدة في قراره 

وعلى اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لمكافحة اإلفالت عن العقاب 
من  یطلبوصوال إلى ضمان أمن ومصالحة دائمین في دار فور و

 لیة،المفوضیة أن تتعاون مع المحكمة الجنائیة الدو
 

ج ـ لمواجھة األزمة في العالقات بین تشاد والسودان بشكل فعال، فإن 
 المجلس

 
الحكومتین التشادیة والسودانیة على الوفاء التام بالتزاماتھما  یحث )1

وتسھیل عمل اآللیات التي المتفق علیھا في اإلعالن واالتفاق الموقعین 
فاق المجلس إعالن وات یجیزو. 2006في طرابلس في فبرایر 

 .طرابلس
من میسري اتفاق طرابلس أن یبقوا ملتزمین بشكل قوي  یطلب )2

بالجھود الرامیة إلى نزع فتیل التوتر على األرض وإلى تطبیع 
العالقات بین تشاد والسودان وكذلك ضمان السیر الفعال لآللیات 

 المتفق علیھا في إعالن واتفاق طرابلس،
ع التدابیر الالزمة من المفوضیة اتخاذ جمی یطلب من جھة أخرى )3

. وتقدیم المساعدة الممكنة للمساھمة في تنفیذ إعالن واتفاق طرابلس
من المفوضیة أن تعد وترفع إلیھ توصیات حول  ویطلب أیضا

إجراءات المساعدة التي یمكن أن تقدمھا بعثة االتحاد اإلفریقي في 
ت السودان على درب تنفیذ إعالن واتفاق طرابلس بما في ذلك التعدیال

 التي یجب إدخالھا في تفویضھا الحالي؛
 

، نظرا إلى التقدم المحرز في المرحلة األولى لعملیة تحقیق االستقرار یكرر .5
في دار فور والجھود الجاریة للتوصل إلى اتفاق سالم، أنھ یجب اتخاذ تدابیر 

وما بعده، مع األخذ  2006الستبقاء عملیة حفظ السالم في دار فور خالل 
تبار ضرورة تحقیق مزید من الدمج بین مختلف جوانب جھود بعین االع

المجلس باعتماد مجلس األمن لألمم المتحدة  یرحبوفي ھذا الصدد، . السالم
الذي أشاد فیھ  S/PRST/2006/5البیان الرئاسي   2006فبرایر  3في 

بجھود االتحاد اإلفریقي وطلب من األمین العام أن یشرع، دون تأخیر، في 
للطوارئ، باالشتراك مع االتحاد اإلفریقي وبالتشاور الوثیق وضع خطط 
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والمستمر مع مجلس األمن، وبالتعاون والتشاور الوثیق مع أطراف محادثات 
أبوجا، بما فیھا حكومة الوحدة الوطنیة بشأن مجموعة من الخیارات من أجل 

مم إمكانیة تحویل بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان إلى عملیة تابعة لأل
بإعالن حكومة السودان عن استعدادھا لقبول نشر  یحیط علماو. المتحدة

عملیة لألمم المتحدة في دار فور بعد وفي إطار التوصل إلى اتفاق سالم في 
المجلس رئیس المفوضیة إلى مواصلة  یدعووبالتالي، . محادثات أبوجا

األخرى  مشاوراتھ مع األمم المتحدة وحكومة السودان واألطراف المعنیة
رئیس المفوضیة إلى العمل  من جھة أخرى یدعوو. حول إجراءات التحول

بصورة وثیقة مع األمین العام لألمم المتحدة من أجل التخطیط المشترك بھذا 
 الخصوص؛

 
أن تحول بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان إلى عملیة لألمم  یشدد على .6

 :المتحدة في دار فور یجب أن یسترشد بما یلي
 

 
  استعداد حكومة السودان لقبول نشر عملیة تابعة لألمم المتحدة في دار

 فور،
  یجب أن یستند أي قرار حول تفویض وحجم عملیة األمم المتحدة لحفظ

وفي ھذا . السالم في دار فور القادمة إلى تطور الوضع على األرض
 الصدد، فإن إنجاز محادثات السالم في أبوجا والتحسن الملموس للوضع

األمني واإلنساني على األرض من العوامل الحاسمة في أي قرار سیتخذه 
 .مجلس األمن حول طبیعة عملیة حفظ السالم في دار فور

   یجب استبقاء الطابع اإلفریقي للبعثة سواء فیما یخص تشكیلتھا أو قیادتھا
وذلك لضمان تعاون جمیع األطراف قدر اإلمكان وھو ضروري إلیجاد 

 اع في دار فور،حل دائم للنز
  یجب أن یواصل االتحاد اإلفریقي لعب دور ریادي في عملیة السالم

الجاریة في دار فور السیما في اإلشراف على محادثات أبوجا والحوار 
والمشاورة فیما بین سكان دار فور المنصوص علیھما في إعالن المبادئ 

ات الحالیة وكذلك في تنفیذ االتفاق 2005یولیو  5الموقع في أبوجا في 
 والمستقبلیة بین األطراف،

  مواصلة المشاورات بین االتحاد اإلفریقي واألمم المتحدة خالل وبعد
التحول، السیما بین مجلس السلم واألمن ومجلس األمن لألمم المتحدة 
وكذلك بین رئیس مفوضیة االتحاد اإلفریقي واألمین العام لألمم المتحدة، 

من أي قرار حول عملیة األمم المتحدة خصوصا قبل أن یتخذ مجلس األ
 لحفظ السالم المتوخاة،
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بإنشاء لجنة لرؤساء الدول والحكومات، بمن فیھم الرئیس الحالي  یوصي .7
لالتحاد اإلفریقي والرئیس المنتھیة والیتھ ورئیس مجلس السلم واألمن 
ورئیس المفوضیة وكذلك أي رئیس دولة أو حكومة یرغب الرئیس الحالي 

ي اإلفریقي اختیاره وذلك لمناقشة السبل والوسائل الكفیلة بالتعجیل لالتحاد
 بعملیتي السالم والتحول مع السلطات السودانیة واألطراف المعنیة األخرى؛

 
نداءه إلى شركاء االتحاد اإلفریقي بأن یقوموا بتقدیم المساعدة المالیة یكرر  .8

ي السودان من مواصلة واللوجستیة الالزمة لتمكین بعثة االتحاد اإلفریقي ف
وكذلك دعم محادثات السالم الجاریة في  2006سبتمبر  30تنفیذ مھامھا حتى 

المجلس بمؤتمر إعالن التعھدات المزمع عقده  یرحبوفي ھذا الصدد، . أبوجا
 في بروكسیل بدعم من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي؛

 
لتحریض على القیام إلى وقف فوري لجمیع األعمال التي تھدف إلى ا یدعو .9

بالمظاھرات ضد المجتمع الدولي، السیما األمم المتحدة وكذلك جمیع 
 التصریحات غیر المقبولة والتشھیریة ضد بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان؛

 
الدور الحاسم لمجلس األمن لألمم المتحدة في مساءلة أولئك الذین  یشدد على .10

 اكات لحقوق اإلنسان؛یعرقلون عملیة السالم ویرتكبون انتھ
 

 .أن یبقي المسألة قید نظره الفعلي یقرر .11
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