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  ) ٢٠١١ (١٩٨٢القرار     
  ٢٠١١مايو / أيار١٧، املعقودة يف ٦٥٣٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
   إىل قراراته وبيانات رئيسه السابقة املتعلقة بالسودان،إذ يشري  
ه فريـق اخلـرباء    الذي أعّد٢٠١١مارس / آذار٣٠املؤقت املؤرخ  إىل التقرير  وإذ يشري   
والــذي ) ٢٠٠٥ (١٥٩١مــن القــرار ) ب (٣ الفقــرة عمــالً بأحكــامنــه األمــني العــام الــذي عّي

  قرارات الحقة،مبوجب ددت واليته ُم
ــرر   ــدوليني      وإذ يق ــسلم واألمــن ال ــدا لل ــشكل هتدي ــا زالــت ت ــسودان م ــة يف ال  أن احلال

  املنطقة، يف
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 أمهيـة التـدابري املبينـة يف القـرارات الـسابقة، مبـا فيهـا القـرار                  جديـد يؤكد مـن      - ١  
  ؛)٢٠١٠ (١٩٤٥

 الــذي ُعــّين  واليــة فريــق اخلــرباء٢٠١٢فربايــر /شــباط ١٩ حــىت أن ميــدد يقــرر  - ٢  
  )٢٠٠٥ (١٦٥١وسـبق متديـد واليتـه مبوجـب القـرارات           ) ٢٠٠٥ (١٥٩١أصال عمال بالقرار    

 ١٨٩١ و )٢٠٠٨( ١٨٤١ و) ٢٠٠٧ (١٧٧٩ و) ٢٠٠٦ (١٧١٣ و) ٢٠٠٦ (١٦٦٥ و
، ويطلــب إىل األمـــني العـــام أن يتخـــذ التـــدابري اإلداريـــة الالزمـــة  )٢٠١٠ (١٩٤٥و ) ٢٠٠٩(

  بأسرع ما ميكن؛
 إىل فريق اخلـرباء أن يقـدم إىل اجمللـس تقريـرا هنائيـا يتـضمن اسـتنتاجاته             يطلب  - ٣  

   يوما قبل هناية فترة واليته؛٣٠وتوصياته يف موعد ال يتجاوز 
  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤  

 
  

 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣١أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  


	القرار 1982 (2011) 
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6537، المعقودة في 17 أيار/مايو 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبيانات رئيسه السابقة المتعلقة بالسودان،
	وإذ يشير إلى التقرير المؤقت المؤرخ 30 آذار/مارس 2011 الذي أعدّه فريق الخبراء الذي عيّنه الأمين العام عملاً بأحكام الفقرة 3 (ب) من القرار 1591 (2005) والذي مُددت ولايته بموجب قرارات لاحقة،
	وإذ يقرر أن الحالة في السودان ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يؤكد من جديد أهمية التدابير المبينة في القرارات السابقة، بما فيها القرار 1945 (2010)؛
	2 - يقرر أن يمدد حتى 19 شباط/فبراير 2012 ولاية فريق الخبراء الذي عُيّن أصلا عملا بالقرار 1591 (2005) وسبق تمديد ولايته بموجب القرارات 1651 (2005)و 1665 (2006) و 1713 (2006) و 1779 (2007) و 1841 (2008) و 1891 (2009) و 1945 (2010)، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن؛
	3 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى المجلس تقريرا نهائيا يتضمن استنتاجاته وتوصياته في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل نهاية فترة ولايته؛
	* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 31 كانون الثاني/يناير 2012.
	4 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

