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Nõukogu võttis 23. juuli 2012. aasta istungil vastu käesoleva märkuse lisas esitatud järeldused 

Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava kohta. 
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Nõukogu järeldused Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava kohta 
 

1. EL kinnitab veel kord, et ta toetab tugevalt Sudaani ja Lõuna-Sudaani käsitlevat Aafrika Liidu 

tegevuskava ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2046 (2012) ning kutsub osapooli 

tungivalt üles nimetatud teekaarti ja resolutsiooni 2046 ettenähtud aja jooksul täies ulatuses ja 

tingimusteta rakendama. 

 

2. Kõnealune tegevuskava on juba kaasa toonud teatud positiivseid tulemusi, sealhulgas piiril aset 

leidva vaenutegevuse märkimisväärse vähenemise, Sudaani ja Lõuna-Sudaani vägede (välja 

arvatud Sudaani naftapolitsei) taganemise Abyeist ning osapoolte vaheliste läbirääkimiste 

taasalustamise Aafrika Liidu kõrgetasemelise komisjoni egiidi all. Nüüd on äärmiselt oluline, et 

osapooled võtaksid tegevuskavas ja resolutsioonis ettenähtud ülejäänud meetmed, et lahendada 

kõik lahendamata küsimused ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2046 kehtestatud 

tähtajaks 2. augustiks. EL tervitab sellega seoses Sudaani ja Lõuna-Sudaani presidentide 

kohtumist 14. juulil. 

 

3. Sudaan ja Lõuna-Sudaan seisavad väga olulise teetähise juures. Tegevuskava ja resolutsiooni 

täielik rakendamine looks mõlemale riigile positiivsemad väljavaated Sudaani ja Lõuna-Sudaani 

vahelisteks heanaaberlikeks suheteks ning paremateks suheteks ülejäänud rahvusvahelise 

üldsusega, sealhulgas Euroopa Liiduga, võimaldades ELil kaaluda täiendava toetuse andmist. 

Tegevuskava ja resolutsiooni mittejärgimine tooks teisalt aga kaasa negatiivsed tagajärjed, 

sealhulgas võimalike asjakohaste meetmete võtmise ÜRO põhikirja artikli 41 kohaselt. EL 

kutsub nii Sudaani kui Lõuna-Sudaani valitsust üles vastavalt tegutsema ning tõestama 

juhtimisvõimet, mis on vajalik tugevate ja vastastikku kasulike suhete loomiseks kahe kõnealuse 

riigi vahel. 

 

4. EL tunneb sügavat muret humanitaarolukorra halvenemise pärast Lõuna-Kordofanis ja Sinise 

Niiluse piirkonnas. EL kutsub Sudaani valitsust tungivalt üles rakendama Lõuna-Kordofani ja 

Sinise Niiluse piirkonna kohta tegevuskavas ja resolutsioonis ettenähtud sätteid ning eelkõige 

viivitamatult tagama rahvusvahelistele humanitaarabiasutustele takistamatu juurdepääsu kriisist 

mõjutatud tsiviilelanikkonnale kõnealustes piirkondades. 
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5. EL kutsub Sudaani valitsust ja Sudaani Rahvavabastusliikumist (põhjaosa) üles viivitamatult 

taasalustama läbirääkimisi, et saavutada läbirääkimiste abil poliitiline lahendus konfliktile 

Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse piirkonnas, tuginedes 28. juuni 2011. aasta raamlepingule 

ning seades eesmärgiks saavutada kaasav riigisisene dialoog, millega rahuldataks kõikide 

Sudaani kodanike vajadused ja püüdlused avatud ja demokraatlikus raamistikus. 

 

6. EL toetab Aafrika Liidu edendatavat terviklikku lähenemisviisi, mis käsitleb rahu, õiguse ja 

leppimise saavutamist ning seab nii Sudaani kui Lõuna-Sudaani puhul esmatähtsaks 

demokratiseerumise, mis on stabiilsuse ja õiguspärase juhtimise vältimatu eeltingimus. 

 

________________________ 


