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 رار ــق

 دعم جهود السالم في السودانبشأن 
 ـــ

 
 

 ،الثانية العربية القمة األفريقيةإن 

بكافة القرارات التي اعتمدىا كل من االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية عمى إذ تذكر  -
 .المستويات المتعمقة بمختمف جوانب وأبعاد األوضاع في السودانكافة 

العربيووة الوزاريووة عربيووة األفريقيووة المةووتركة فووي ة ووار ميمووة المجنووة الجيووود الواســتناداإ إلــ   -
األفريقية المكمفة بمعاجمة مسار السالم ضمن منبر الدوحة التي تقوده دولة ق ر بالتعاون 

 .مع الوسي  المةترك لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة

ة ر وويس جنوووب أفريقيووا عموول الفريووي رفيووع المسووتو  لالتحوواد األفريقووي بر اسووواســتناداإ إلــ   -
مبيكوويا ان القووا  موون التولوويات التووي أعوودىا الفريووي واعتموودىا مجمووس ة ابوثووالسوابي السوويد 

 .وحظي بترحيب جامعة الدول العربية واألمم المتحدة االسمم واألمن لالتحاد األفريقي

ــي ءــو   - الوودعم المووالي والتنموووس وا نسوواني العربووي األفريقووي المخلوو  لمسووودان وفووي وف
مميوارس دوالر أمريكوي  عوادة بنواء قودره متو ةعالن دولة ق ر ةنةاء لوندوي بورأس موال مقد

 اجنووب السوودانفوي دارفور والمةاريع التي تقوم جامعوة الودول العربيوة ودوليوا فوي دارفوور و 
والمةوواريع االقتلوووادية والتنمويووة واالجتماعيوووة التوووي تةوورف عمييوووا المجنووة الوزاريوووة األفريقيوووة 

 .السودان بر اسة جميورية جنوب أفريقيا  عادة ةعمار

الدور الر يسي الويس تضو مع بوو الودول األفريقيوة والعربيوة فوي قيوادة وتزويود وأخذاإ في االعتبار  -
العسووووكرية واألمنيوووووة بووووالمفرزات ( UNMIS)واليونوووواميس ( DIMANU)عمميتووووي اليوناميوووود 

رساء األمن والمساىمة في ةنجا  .ح جيود السالملحماية المدنيين السودانيين وا 

 ررــقت

التأكيود عموى احتوورام سويادة السوودان واسووتقاللو ووحودة أراضويو ودعووم كامول المسواعي الراميووة  -1
 .ةلى تحقيي السالم في ربوعو
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بما في يلك ةجراء استفتاء تقرير الملير في االلتزام بتنفيي كافة بنود اتفاقية السالم الةامل  -2
فوي ظوروف مناسوبة وفوي الموعود المتفوي عميوو ي بيوسوودان واسوتفتاء سوكان من قوة ةجنوب ال
عوون كوول أةووكال الضووتو ا وتحووت رقابووة أفريقيووة وعربيووة ودوليووة لضوومان نزاىووة وحريووة بعيودا  

 .االستفتاءينوةفافية 

تةوووجيع  رفوووي اتفاقيوووة السوووالم الةوووامل لبووويل المزيووود مووون الجيوووود لمتسوووريع بوضوووع الترتيبوووات  -3
لفتوورة مووا بعوود االسووتفتاءين فووي فووي اتفاىمووات  ولمولووول ةلووىالسووتفتاءين االضوورورية  نجوواح 

 .ة ار تكاممي يحفظ األمن واالستقرار في السودان وفي المن قة

ا عووراب عوون الوودعم الكاموول لكافووة الجيووود والمسوواعي المبيولووة لتحقيووي السووالم فووي دارفووورا  -4
فووي وحووث الحركووات المسوومحة فووي دارفووور عمووى االنضوومام الفووورس ةلووى عمميووة المفاوضووات 

 .لمولول ةلى اتفاي سياسي ةامل في أقرب اآلجالحة الدو 

التأكيووود عموووى المواقوووف المت ابقوووة لالتحووواد األفريقوووي وجامعوووة الووودول العربيوووة حوووول موضووووع  -5
المحكموووة الجنا يوووة الدوليوووةا وا لحووواح عموووى ضووورورة االسوووتجابة العاجموووة مووون  ووورف مجموووس 

موون النظووام األساسووي  16 األموون لممووم المتحوودة ل مووب المنظمتووين المةووروع بت بيووي المووادة
  .لممحكمة خدمة لملمحة السالم والعدل والملالحة في السودان

وتقووووم ا القووورارتةووكيل لجنوووة أفريقيوووة عربيووة سداسوووية رفيعوووة المسووتو  تعمووول عموووى تنفيووي ىووويا  -6
 وووراف واأل الم فوووي السوووودان ودول الجووووارةوووريكي السووووالمةووواورات موووع  االتلووواالتجراء بووو 

السوووومم واألموووون  اسووووتمرار ضوووومان ا لمسوووواعدة ال وووورفين عمووووىوليالفاعمووووة فووووي المجتمووووع الوووود
رسوواء عالقووة   نبتووا النظوور عوو ابووين الةوومال والجنوووب  ةتكامميووواالسووتقرار فووي السووودان وا 

 . نتا ج االستفتاء

تكميوووف ر ووويس مفوضوووية االتحووواد األفريقوووي واألموووين العوووام لجامعوووة الووودول العربيوووة موالووومة  -7
تكثيوووف التعووواون و  اة المسوووتو جنوووة رفيعوووالم كيلحوووول تةووو المةووواورات موووع الووودول األعضووواء

تعزيووز دور موون أجوول وبمووورة مبووادرات ومواقووف مةووتركة  اوالتنسوويي لمتابعووة كافووة المسووتجدات
 .المنظمتين تجاه الت ورات في السودان
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