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  )٢٠١١ (١٩٩٠القرار     
  ٢٠١١  يونية/ حزيران٢٧ املعقودة يف ٦٥٦٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
الـسودان، وإذ يالحـظ      بياناتـه الرئاسـية بـشأن احلالـة يف         إىل قراراته الـسابقة و     إذ يشري   

  تفاق السالم الشامل،التنفيذ يوليها األولوية اليت 
 التزامه مببـدأي الـسيادة وسـالمة األراضـي؛ وبـإحالل الـسالم وحتقيـق            وإذ يعيد تأكيد    

  االستقرار وبسط األمن يف مجيع أحناء املنطقة،
بـشأن محايـة   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ قراراتـه الـسابقة      وإذ يعيد تأكيـد     

 ١٥٠٢أن األطفـال والـرتاع املـسلح، و         بش) ٢٠٠٩ (١٨٨٢املدنيني يف الرتاعات املسلحة، و      
ــدة، و     ) ٢٠٠٣( ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــسانية ومـ ــساعدة اإلنـ ــوظفي املـ ــة مـ ــشأن محايـ  ١٣٢٥بـ
ـــ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ،)٢٠٠٩ (١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠( ــشأن املــــ رأة بـــــ

  والسالم واألمن،
 باالتفـــاق بـــني حكومـــة الـــسودان واحلركـــة الـــشعبية لتحريـــر الـــسودان  وإذ يرحـــب  

 يـس أد  يف ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٠يف  املربم  الترتيبات املؤقتة إلدارة وأمن منطقة أبيي،        أنبش
  إثيوبيا، أبابا،

ــشيد   ــة  وإذ ي ــساعدة املقدم ــرفني  بامل ــن للط ــاد     الم ــابع لالحت ــستوى الت ــع امل ــق الرفي فري
هـايلي   و رئيس وزراء إثيوبيا  ميليس زيناوي،   ورئيسه ثابو مبيكي، ومن     املعين بالتنفيذ   األفريقي  

  اص لألمني العام،املمثل اخلمنكرييوس 
  

 
  

 .أُعيد إصدارها ألسباب فنية   *  



S/RES/1990 (2011)
 

2 11-38948 
 

 بالطلب الذي تقدمت به حكومة الـسودان واحلركـة الـشعبية لتحريـر              وإذ حييط علما    
  السودان للحصول على مساعدة حكومة إثيوبيا بشأن هذه املسألة،

يف وضــع  الطــرفني  اســتعداد األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل ملــساعدة      الحــظيوإذ   
  ماً ألهداف اتفاق السالم الشامل،ت األمنية املتبادلة وتنفيذها دعالترتيبا

   أمهية متاسك املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف املنطقة،وإذ يضع يف اعتباره  
 إزاء الوضع الراهن يف منطقة أبيي، ومجيع أعمال العنـف الـيت            عميق قلقوإذ يساوره     

ــهاكا للقــانون اإل   ، نــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان  ترتكــب ضــد املــدنيني انت
  ذلك قتل وتشريد عدد كبري من املدنيني، يف مبا

   أمهية التنفيذ الكامل والعاجل التفاق السالم الشامل بني الطرفني،وإذ يؤكد جمدداً  
األطــراف املعنيــة أن تــوفر القــدرة علــى وصــول العــاملني يف اجملــال    جبميــعوإذ يهيــب   

 كامـل ومـن دون عوائـق إىل املـدنيني احملتـاجني للمـساعدة ومجيـع التـسهيالت                   اإلنساين بشكل 
  الالزمة لعملياهتم، وفقا للقانون الدويل اإلنساين،

   على تيسري العودة السريعة للمشردين داخليا،األطراف مجيعوإذ حيث   
نية الطرفني إنشاء وحدة خاصـة لـدائرة شـرطة أبيـي تتنـاول قـضايا معينـة                   وإذ يالحظ   

  تتعلق بتنقل البدو الرحل،
بــاجلهود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة مــن أجــل توعيــة أفــراد حفــظ الــسالم وإذ يرحــب   

اإليــدز وغــريه مــن األمــراض املعديــة /جمــال الوقايــة ومكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف
  ،ويشجع عليهامجيع عملياهتا حلفظ السالم  يف

شكل بناء يف مفاوضات تستهدف التوصـل إىل        مجيع األطراف للمشاركة ب   وإذ يدعو     
  اتفاق هنائي بشأن حالة أبيي،

 بأن احلالة الراهنة يف أبيـي تقتـضي اسـتجابة عاجلـة، وتـشكل هتديـدا للـسالم                   وإذ يقر   
  ،الدولينيواألمن 
 أشهر، قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيـي،         ٦ أن ينشئ، لفترة مدهتا      يقرر  - ١  

ــر الــسودان بــشأن     مــع مراعــاة االتفــا  ــشعبية لتحري ق املــربم بــني حكومــة الــسودان واحلركــة ال
ــي،    ــة إلدارة وأمــن منطقــة أبي ــة    أنويقــرر كــذلكالترتيبــات املؤقت ــة املؤقت ــألف القــوة األمني  تت

 مــن أفــراد الــشرطة، وعــدد مناســب ٥٠مــن األفــراد العــسكريني، و  ٤ ٢٠٠قــوام أقــصاه  مــن
  ين؛موظفي الدعم املد من
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 باإلضــافة إىل املهــام املبينــة  ناطــة القــوة األمنيــة املؤقتــة بالواليــة التاليــة،   إيقــرر  - ٢  
  :٣الفقرة  يف

رصد إعـادة نـشر أي أفـراد مـن القـوات املـسلحة الـسودانية واجلـيش الـشعيب                      )أ(  
لتحريــر الــسودان أو مــن خيلفــه، مــن منطقــة أبيــي علــى النحــو الــذي حددتــه حمكمــة التحكــيم  

 أي قـوات    خاليـة مـن   ؛ وتكون منطقة أبيي من اآلن فصاعدا منطقة         الدائمة، والتحقق من ذلك   
  عدا أفراد القوة األمنية املؤقتة و دائرة شرطة أبيي؛

  نطقة أبيي على النحو املنصوص عليه يف االتفاق؛ املعنية مباملشاركة يف اهليئات  )ب(  
راءات القيــام، بالتعــاون مــع ســائر الــشركاء الــدوليني العــاملني يف قطــاع اإلجــ   )ج(  

   التقنية يف جمال إزالة األلغام؛املتعلقة باأللغام، بتقدمي املساعدة وإسداء املشورة
تيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية وحرية تنقل العاملني يف جمـال تقـدمي املـساعدة                )د(  

  نطقة أبيي على النحو احملدد يف االتفاق؛املعنية مباإلنسانية بالتنسيق مع اهليئات 
 قدرة دائـرة شـرطة أبيـي عـن طريـق تـوفري الـدعم، مبـا يف ذلـك تـدريب                تعزيز  )هـ(  

  املوظفني، والتنسيق مع دائرة شرطة أبيي يف مسائل القانون والنظام؛
ــد          )و(   تــوفري اخلــدمات األمنيــة للــهياكل األساســية النفطيــة يف منطقــة أبيــي، عن

  ة أبيي؛االقتضاء وبالتعاون مع دائرة الشرطة يف منطق
لقــوة  مبوجـب الفـصل الــسابع مـن ميثـاق األمــم املتحـدة، يـأذن       يتـصرف وإذ   - ٣  

، ضمن قدراهتا ومنطقة انتـشارها، بـاإلجراءات        بأن تضطلع األمم املتحدة، األمنية املؤقتة ألبيي      
  :التالية الضرورية
  محاية موظفي القوة األمنية املؤقتة ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتا؛  )أ(  
  ملتحدة ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتا؛محاية موظفي األمم ا  )ب(  
كفالة األمن وحرية التنقل ملوظفي األمم املتحدة والعاملني يف اجملـال اإلنـساين             )ج(  

  ؛وأعضاء اللجنة املشتركة للمراقبني العسكريني واألفرقة املشتركة للمراقبني العسكريني
مايـة املـدنيني   حبة، دون املساس باملسؤوليات املنوطة بالسلطات املختصالقيام،    )د(  

  املعرضني خلطر العنف البدين الوشيك يف منطقة أبيي؛
محاية منطقة أبيي من الغارات اليت تشنها عناصر غري مأذون هلـا، علـى النحـو                  )هـ(  

  احملدد يف االتفاق؛
  .كفالة األمن يف منطقة أبيي  )و(  
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مـع حكومـة     إىل األمـني العـام وحكومـة الـسودان أن يربمـا، بالتـشاور                يطلب  - ٤  
  مراعـاة جنوب السودان أو خلفها، اتفاق مركز قوات فور اختاذ جملس األمن هـذا القـرار، مـع             

 بـشأن سـالمة وأمـن العاملـــني يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية         ٦٤/٧٧قرار اجلمعية العامة    
  مبوجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق        ويقـّرر، وهـو يتـصّرف     ومحايـــة موظفـــي األمـم املتحـدة،        

الـسودان سـاريا     األمم املتحدة، أن يكون اتفاق مركز القـوات اخلـاص ببعثـة األمـم املتحـدة يف                
  على القوة إىل أن يتّم إبرام االتفاق املذكور، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال؛

قل احلر والـسريع مـن دون عراقيـل         ن بالدول األعضاء كافةً أن تكفل الت      يهيب  - ٥  
الــسلع،  ع األفــراد، وكــذلك للمعــدات واملــؤن واإلمــدادات وغريهــا مــن إىل أبيــي ومنــها جلميــ

  فيها املركبات وقطع الغيار، اليت يكون استخدامها مقصورا على القوة ومهامها الرمسية؛ مبا
وحيـثّ األمـني العـام       ،األمنيـة املؤقتـة    على حتمية اإلسـراع بنـشر القـوة          يشّدد  - ٦  

  تنفيذ السريع والفّعال؛على اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة ال
معـا  تعاونا   ت  حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أو خلفها على أن         حيثّ  - ٧  
  تام؛ قّدما الدعم الكامل للقوة لكي تتمكّن من االضطالع بواليتها على حنوت وأن ،بشكل تام
ــة جنــوب       يــشّدد  - ٨   ــسودان وحكوم ــة ال ــاون بــني حكوم ــى أن حتــسني التع  عل

هــا أمــٌر بــالغ األمهيــة كــذلك إلحــالل الــسالم واألمــن واالســتقرار وملــستقبل    الــسودان أو خلف
  العالقات بينهما؛

ــا أن   يهيـــب  - ٩   ــا ِفَت حبكومـــة الـــسودان وحكومـــة جنـــوب الـــسودان أو خلفهـ يـ
 يف إطـار اتفـاق       النـهائي ملنطقـة أبيـي بـالطرق الـسلمية          ركـز بتسوية مـسألة امل   بسرعة  بالتزامهما  

نظـرا حبـسن نيـة يف املقترحـات الـيت سـيقّدمها الفريـق الرفيـع                 تما أن    هب ويهيب،  السالم الشامل 
  املستوى التابع لالحتاد األفريقي املعين بالتنفيذ لتسوية هذه املسألة؛

 إىل األمني العام كفالـة رصـد حقـوق اإلنـسان بفعاليـة، وإدراج نتـائج                 يطلب  - ١٠  
  هذا الرصد يف تقاريره املقدمة إىل اجمللس؛

ع اجمللـس بانتظـام علـى التقـّدم احملـرز يف تنفيـذ          إىل األمني العـام أن ُيطلِـ       يطلب  - ١١  
 اختـاذ هـذا القـرار       عقـب االتفاق وأن يقّدم تقريرا إىل اجمللس يف موعـد ال يتجـاوز ثالثـني يومـا                 

   يوما بعد ذلك؛٦٠وكل 
 أشـهر  ٣ أن يستعرض دور القوة يف تنفيذ االتفـاق يف موعـد ال يتجـاوز             يقرر  - ١٢  
  تماد هذا القرار؛من اع
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 إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الـضرورية لكفالـة امتثـال القـوة التـام                 يطلب  - ١٣  
لسياسة األمم املتحدة بشأن عدم التسامح إزاء االستغالل واإلسـاءة اجلنـسيني وإطـالع اجمللـس                

  يف حالة حدوث مثل هذا السلوك؛
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقّرر  - ١٤  
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	وإذ يهيب بجميع الأطراف المعنية أن توفر القدرة على وصول العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل ومن دون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وجميع التسهيلات اللازمة لعملياتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني،
	وإذ يحث جميع الأطراف على تيسير العودة السريعة للمشردين داخليا،
	وإذ يلاحظ نية الطرفين إنشاء وحدة خاصة لدائرة شرطة أبيي تتناول قضايا معينة تتعلق بتنقل البدو الرحل،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل توعية أفراد حفظ السلام في مجال الوقاية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية في جميع عملياتها لحفظ السلام ويشجع عليها،
	وإذ يدعو جميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء في مفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حالة أبيي،
	وإذ يقر بأن الحالة الراهنة في أبيي تقتضي استجابة عاجلة، وتشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	1 - يقرر أن ينشئ، لفترة مدتها 6 أشهر، قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، مع مراعاة الاتفاق المبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي، ويقرر كذلك أن تتألف القوة الأمنية المؤقتة من قوام أقصاه 200 4 من الأفراد العسكريين، و 50 من أفراد الشرطة، وعدد مناسب من موظفي الدعم المدني؛
	2 - يقرر إناطة القوة الأمنية المؤقتة بالولاية التالية، بالإضافة إلى المهام المبينة في الفقرة 3:
	(أ) رصد إعادة نشر أي أفراد من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان أو من يخلفه، من منطقة أبيي على النحو الذي حددته محكمة التحكيم الدائمة، والتحقق من ذلك؛ وتكون منطقة أبيي من الآن فصاعدا منطقة خالية من أي قوات عدا أفراد القوة الأمنية المؤقتة و دائرة شرطة أبيي؛
	(ب) المشاركة في الهيئات المعنية بمنطقة أبيي على النحو المنصوص عليه في الاتفاق؛
	(ج) القيام، بالتعاون مع سائر الشركاء الدوليين العاملين في قطاع الإجراءات المتعلقة بالألغام، بتقديم المساعدة وإسداء المشورة التقنية في مجال إزالة الألغام؛
	(د) تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وحرية تنقل العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بالتنسيق مع الهيئات المعنية بمنطقة أبيي على النحو المحدد في الاتفاق؛
	(هـ) تعزيز قدرة دائرة شرطة أبيي عن طريق توفير الدعم، بما في ذلك تدريب الموظفين، والتنسيق مع دائرة شرطة أبيي في مسائل القانون والنظام؛
	(و) توفير الخدمات الأمنية للهياكل الأساسية النفطية في منطقة أبيي، عند الاقتضاء وبالتعاون مع دائرة الشرطة في منطقة أبيي؛
	3 - وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يأذن لقوة الأمم المتحدة، الأمنية المؤقتة لأبيي بأن تضطلع، ضمن قدراتها ومنطقة انتشارها، بالإجراءات الضرورية التالية:
	(أ) حماية موظفي القوة الأمنية المؤقتة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛
	(ب) حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛
	(ج) كفالة الأمن وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وأعضاء اللجنة المشتركة للمراقبين العسكريين والأفرقة المشتركة للمراقبين العسكريين؛
	(د) القيام، دون المساس بالمسؤوليات المنوطة بالسلطات المختصة، بحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك في منطقة أبيي؛
	(هـ) حماية منطقة أبيي من الغارات التي تشنها عناصر غير مأذون لها، على النحو المحدد في الاتفاق؛
	(و) كفالة الأمن في منطقة أبيي.
	4 - يطلب إلى الأمين العام وحكومة السودان أن يبرما، بالتشاور مع حكومة جنوب السودان أو خلفها، اتفاق مركز قوات فور اتخاذ مجلس الأمن هذا القرار، مع مراعاة قرار الجمعية العامة 64/77 بشأن سلامة وأمن العاملــين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحمايـــة موظفــي الأمم المتحدة، ويقرّر، وهو يتصرّف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يكون اتفاق مركز القوات الخاص ببعثة الأمم المتحدة في السودان ساريا على القوة إلى أن يتمّ إبرام الاتفاق المذكور، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال؛
	5 - يهيب بالدول الأعضاء كافةً أن تكفل التنقل الحر والسريع من دون عراقيل إلى أبيي ومنها لجميع الأفراد، وكذلك للمعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع، بما فيها المركبات وقطع الغيار، التي يكون استخدامها مقصورا على القوة ومهامها الرسمية؛
	6 - يشدّد على حتمية الإسراع بنشر القوة الأمنية المؤقتة، ويحثّ الأمين العام على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة التنفيذ السريع والفعّال؛
	7 - يحثّ حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أو خلفها على أن تتعاونا معا بشكل تام، وأن تقدّما الدعم الكامل للقوة لكي تتمكّن من الاضطلاع بولايتها على نحو تام؛
	8 - يشدّد على أن تحسين التعاون بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أو خلفها أمرٌ بالغ الأهمية كذلك لإحلال السلام والأمن والاستقرار ولمستقبل العلاقات بينهما؛
	9 - يهيب بحكومة السودان وحكومة جنوب السودان أو خلفها أن تَفِيا بالتزامهما بسرعة بتسوية مسألة المركز النهائي لمنطقة أبيي بالطرق السلمية في إطار اتفاق السلام الشامل، ويهيب بهما أن تنظرا بحسن نية في المقترحات التي سيقدّمها الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ لتسوية هذه المسألة؛
	10 - يطلب إلى الأمين العام كفالة رصد حقوق الإنسان بفعالية، وإدراج نتائج هذا الرصد في تقاريره المقدمة إلى المجلس؛
	11 - يطلب إلى الأمين العام أن يُطلِع المجلس بانتظام على التقدّم المحرز في تنفيذ الاتفاق وأن يقدّم تقريرا إلى المجلس في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما عقب اتخاذ هذا القرار وكل 60 يوما بعد ذلك؛
	12 - يقرر أن يستعرض دور القوة في تنفيذ الاتفاق في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من اعتماد هذا القرار؛
	13 - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الضرورية لكفالة امتثال القوة التام لسياسة الأمم المتحدة بشأن عدم التسامح إزاء الاستغلال والإساءة الجنسيين وإطلاع المجلس في حالة حدوث مثل هذا السلوك؛
	14 - يقرّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

