قــرار

بشأن دعم جهود السالم في السودان
ـــ

إن القمة األفريقية العربية الثانية،
 إذ تذكر بكافة الق اررات التي اعتمدىا كل من االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية عمىكافة المستويات المتعمقة بمختمف جوانب وأبعاد األوضاع في السودان.

 واســتناداإ إلـ الجيووود العربيووة األفريقيووة المةووتركة فووي ة ووار ميمووة المجنووة الو ازريووة العربيووةاألفريقية المكمفة بمعاجمة مسار السالم ضمن منبر الدوحة التي تقوده دولة ق ر بالتعاون

مع الوسي المةترك لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة.

 -واســتناداإ إل ـ عموول الفريووي رفيووع المسووتو لالتحوواد األفريقووي بر اسوة ر وويس جنوووب أفريقيووا

السوابي السوويد ثوابو ةمبيكوويا ان القووا موون التولوويات التووي أعوودىا الفريووي واعتموودىا مجمووس
السمم واألمن لالتحاد األفريقيا وحظي بترحيب جامعة الدول العربية واألمم المتحدة.

 -وفــي ءــو الوودعم المووالي والتنموووس وا نسوواني العربووي األفريقووي المخل و

لمسووودان وفووي

مقدمتو ةعالن دولة ق ر ةنةاء لوندوي بورأس موال قودره مميوارس دوالر أمريكوي عوادة بنواء

دارفور والمةاريع التي تقوم جامعوة الودول العربيوة ودوليوا فوي دارفوور وفوي جنووب السوودانا
والمةوواريع االقتلووادية والتنمويووة واالجتماعيووة التووي تةوورف عمييووا المجنووة الو ازريووة األفريقيووة
عادة ةعمار السودان بر اسة جميورية جنوب أفريقيا.

 وأخذاإ في االعتبار الدور الر يسي الويس تضو مع بوو الودول األفريقيوة والعربيوة فوي قيوادة وتزويودعمميتو ووي اليوناميو وود ( )DIMANUواليونو وواميس ( )UNMISبو ووالمفرزات العسو ووكرية واألمنيو ووة

لحماية المدنيين السودانيين وارساء األمن والمساىمة في ةنجاح جيود السالم.
تقــرر
 - 1التأكيود عموى احتورام سويادة السوودان واسووتقاللو ووحودة أ ارضويو ودعووم كامول المسواعي الراميووة
ةلى تحقيي السالم في ربوعو.
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 - 2االلتزام بتنفيي كافة بنود اتفاقية السالم الةامل بما في يلك ةجراء استفتاء تقرير الملير في
جنوب السوودان واسوتفتاء سوكان من قوة ةبيوي فوي ظوروف مناسوبة وفوي الموعود المتفوي عميوو
بعيودا عوون كوول أةووكال الضووتو ا وتحووت رقابووة أفريقيووة وعربيووة ودوليووة لضوومان ن ازىووة وحريووة
وةفافية االستفتاءين.

 - 3تةووجيع رفووي اتفاقيووة السووالم الةووامل لبوويل المزيوود موون الجيووود لمتس وريع بوضووع الترتيبووات
الضوورورية نجوواح االسووتفتاءين ولمولووول ةلووى تفاىمووات فووي الفتورة مووا بعوود االسووتفتاءين فووي
ة ار تكاممي يحفظ األمن واالستقرار في السودان وفي المن قة.

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

الدوحة لمولول ةلى اتفاي سياسي ةامل في أقرب اآلجال.
 - 5التأكي وود عم ووى المواق ووف المت ابق ووة لالتح وواد األفريق ووي وجامع ووة ال وودول العربي ووة ح ووول موض وووع
المحكمووة الجنا يووة الدوليووةا وا لحوواح عمووى ضوورورة االسووتجابة العاجمووة موون وورف مجمووس
األموون لممووم المتحوودة ل مووب المنظمتووين المةووروع بت بيووي المووادة  16موون النظووام األساسووي

لممحكمة خدمة لملمحة السالم والعدل والملالحة في السودان.

 - 6تةووكيل لجنووة أفريقيووة عربيووة سداسووية رفيعووة المسووتو تعموول عمووى تنفيووي ىوويا الق ورارا وتقوووم
ب و جراء االتلوواالت والمةوواورات مووع ة وريكي الس والم فووي السووودان ودول الج ووار واأل وراف

الفاعمو ووة فو ووي المجتمو ووع الو وودوليا لمسو وواعدة ال و ورفين عمو ووى ضو وومان اسو ووتمرار السو وومم واألمو وون
واالسووتقرار فووي السووودان وارسوواء عالقووة تكاممي وة بووين الةوومال والجنوووبا بتووا النظوور ع ون
نتا ج االستفتاء.

 - 7تكمي ووف ر وويس مفوض ووية االتح وواد األفريق ووي واألم ووين الع ووام لجامع ووة ال وودول العربي ووة موال وومة
المة وواورات م ووع ال وودول األعض وواء ح ووول تةو وكيل المجن ووة رفيعو وة المس ووتو ا وتكثي ووف التع وواون
والتنسوويي لمتابعووة كافووة المسووتجداتا وبمووورة مبووادرات ومواقووف مةووتركة موون أجوول تعزيووز دور

المنظمتين تجاه الت ورات في السودان.
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