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  )٢٠١١ (١٩٧٨القرار     
   ٢٠١١ أبريل/ نيسان٢٧، املعقودة يف ٦٥٢٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
   مجيع قراراته وبياناته السابقة بشأن احلالة يف السودان،إىلإذ يشري   
 مفوضـية اسـتفتاء     ا أعلنتـه  يت نتـائج اسـتفتاء جنـوب الـسودان، الـ          وإذ يضع يف اعتباره     

 الطلــب الــذي قدمتــه   وإذ يــضع يف اعتبــاره ، ٢٠١١فربايــر / شــباط٧نــوب الــسودان يف  ج
  حكومة جنوب السودان من أجل استمرار وجود األمم املتحدة يف جنوب السودان،

  ال تزال تشكل خطرا يهدد السلم واألمن الدوليني،املنطقة  أن احلالة يف وإذ يقرر  
 ٢٠١١يوليـه  / متوز٩تحدة يف السودان حىت      أن ميدد والية بعثة األمم امل      يقرر  - ١  

  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩٠على النحو املبني يف القرار 
   عزمه على إنشاء بعثة ختلف بعثة األمم املتحدة يف السودان؛ عنيعلن  - ٢  
 إىل األمــني العــام أن يواصــل التــشاور مــع األطــراف يف اتفــاق الــسالم  يطلــب  - ٣  

  مايو؛/ أيار١٦لول الشامل يف هذا الصدد وأن يقدم تقريرا حب
 لبعثة األمم املتحدة يف السودان االستفادة مـن أصـوهلا للتحـضري إلنـشاء               يأذن  - ٤  

  البعثة اخللف املذكورة أعاله؛
  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٥  

  


	القرار 1978 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6522، المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2011 
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى جميع قراراته وبياناته السابقة بشأن الحالة في السودان،
	وإذ يضع في اعتباره نتائج استفتاء جنوب السودان، التي أعلنتها مفوضية استفتاء جنوب السودان في 7 شباط/فبراير 2011، وإذ يضع في اعتباره الطلب الذي قدمته حكومة جنوب السودان من أجل استمرار وجود الأمم المتحدة في جنوب السودان،
	وإذ يقرر أن الحالة في المنطقة لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين،
	1 - يقرر أن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان حتى 9 تموز/يوليه 2011 على النحو المبين في القرار 1590 (2005)؛
	2 - يعلن عن عزمه على إنشاء بعثة تخلف بعثة الأمم المتحدة في السودان؛
	3 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل التشاور مع الأطراف في اتفاق السلام الشامل في هذا الصدد وأن يقدم تقريرا بحلول 16 أيار/مايو؛
	4 - يأذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان الاستفادة من أصولها للتحضير لإنشاء البعثة الخلف المذكورة أعلاه؛
	5 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

