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  )٢٠١١ (١٩٩٧القرار     
      ٢٠١١يوليه / متوز١١، املعقودة يف ٦٥٧٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  إن جملس األمن،  
ــرارات    إذ يـــشري   ــا يف ذلـــك القـ ــسودان، مبـ ــشأن الـ ــسه بـ ــات رئيـ ــه وبيانـ  إىل قراراتـ
 ١٧٠٩و     ) ٢٠٠٦ (١٧٠٦و     ) ٢٠٠٦ (١٦٦٣ و) ٢٠٠٥ (١٦٢٧و     ) ٢٠٠٥( ١٥٩٠

) ٢٠٠٩ (١٨٧٠ و) ٢٠٠٨ (١٨١٢ و) ٢٠٠٧ (١٧٥٥ و) ٢٠٠٦ (١٧١٤ و) ٢٠٠٦(
  ،)٢٠١١ (١٩٧٨و ) ٢٠١٠ (١٩١٩ و

 املوجهـة مـن وزيـر خارجيـة         ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٧ بالرسالة املؤرخـة     وإذ حييط علماً    
، )S/2011/333(مــايو /ر أيــا٣١الــسودان إىل األمــني العــام، الــيت أحيلــت إىل جملــس األمــن يف    

س األمن بأن حكومته ترغب يف إهناء بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان        ها رئيس جمل  فيبلغ  أ يتلوا
  يوليه،/ متوز٩يف 

ة  وجنــوب الــسودان ووحــدهتما وســالم    التزامــه بــسيادة الــسودان  وإذ يعيــد تأكيــد   
   واستقالهلما السياسي، وخبدمة قضية السالم يف املنطقة،أراضيهما
مـم املتحـدة يف الـسودان بعـد إهنـاء       على ضرورة االنسحاب املنظَّم لبعثة األ   وإذ يشدد   

 ،٢٠١١يوليه / متوز٩واليتها يف 

 ،٢٠١١مايو /ر أيا١٧املؤرخ ) S/2011/314( يف تقرير األمني العام وقد نظر  

 ؛٢٠١١ يوليه/ متوز١١ سحب بعثة األمم املتحدة يف السودان اعتباراً من يقرر  - ١  

راد البعثـة النظـاميني واملـدنيني،        إىل األمني العام إمتام انسحاب مجيـع أفـ         يطلب  - ٢  
 ؛٢٠١١أغسطس / آب٣١ لتصفية البعثة، حبلول من يلزم منهمباستثناء 
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 واملعـدات واللـوازم   وظفني مـن املـ    ناسـب  أن ينقل األمني العام العـدد امل       يطلب  - ٣  
وغريها من األصـول مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان إىل بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة                

ــوب ــدد امل      جن ــي، باإلضــافة إىل الع ــة ألبي ــة املؤقت ــم املتحــدة األمني ــوة األم ــسودان وق  ناســب ال
 ة لتغطية النطاق اجلديد من املهام اليت يتعني إجنازها؛الزماملوظفني واللوجستيات ال من

 القوات  مركز حكومة السودان االحترام التام جلميع أحكام اتفاق         إىل طلبي  - ٤  
ــؤرخ  ــانون األول ٢٨املــ ــسمرب /كــ ــول   ٢٠٠٥ديــ ــمان وصــ ــصوص ضــ ــه اخلــ ــى وجــ ، وعلــ

ألمـم املتحـدة    اسيطرة  خاضـعة لـ   تظل  س  وهي مبان  ائق،ودون ع  املباين التابعة املتحدة إىل    األمم
 وكـذلك هـا واملتعاقـدين معهـا،     دافرلبعثـة وأ  ا ركـة رية الكاملـة حل   احل، وضمان   اً حصري تهاوسلط

تـصدير  باألمـم املتحـدة   قيـام   داخـل الـسودان و    بإعـادة انتـشارهم   ح  سما، والـ  ا وطائراهت ااهتكبرمل
ــداهتا ولوازم ــامع ــضرائب       ه ــع ال ــاءات مــن مجي ــنح إعف ــق، وم ــن األصــول دون عوائ ــا م  وغريه

ــه،        ــاق وتعديل ــه يف االتف ــصوص علي ــى النحــو املن ــصاريف والرســوم األخــرى عل والرســوم وامل
 السودان؛ من اًهنائي املدنينيموظفيها و العسكريني  أفرادها رحيل مجيعحني إىل

يف الـسودان   األمم املتحدة    بعثةإىل حتقيق انتقال سلس من       على احلاجة    يؤكد  - ٥  
 وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية جنوب السودان؛ املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي وة األممقإىل 

فريــق التنفيــذ الرفيــع  مــع و ني الطــرفإىل األمــني العــام أن يتــشاور مــع  طلــبي  - ٦  
 يــاراتاخلجملــس األمــن  ىلإقــدم أن ي والــشركاء اآلخــرين، وابع لالحتــاد األفريقــياملــستوى التــ

 النيـل األزرق وجنـوب   يتديـدة يف واليـ  اجلمنية األترتيبات لتقدمي الدعم لل مم املتحدة    لأل املتاحة
 بـني حكومـة الـسودان       يونيـه واملـربم   / حزيـران  ٢٨ املـؤرخ     االتفاق اإلطاري    مع كردفان متشياً 
 النيـل   يت الترتيبات السياسية واألمنية يف واليـ      بشأن) شمالال(عبية لتحرير السودان    واحلركة الش 

ــان،   ــة     عــربيواألزرق وجنــوب كردف ــات األمــم املتحــدة احلالي  عــن اســتعداده ملواصــلة عملي
  يتم تنفيذ تلك الترتيبات األمنية اجلديدة؛ أنإىل، مبوافقة الطرفني، يتني الوالاتنيه يف

  . املسألة قيد نظره الفعلي أن يبقييقرر  - ٧  
  
  
  
  


	القرار 1997 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6579، المعقودة في 11 تموز/يوليه 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبيانات رئيسه بشأن السودان، بما في ذلك القرارات 1590 (2005) و 1627 (2005) و 1663 (2006) و 1706 (2006) و 1709 (2006) و 1714 (2006) و 1755 (2007) و 1812 (2008) و 1870 (2009) و 1919 (2010) و 1978 (2011)،
	وإذ يحيط علماً بالرسالة المؤرخة 27 أيار/مايو 2011 الموجهة من وزير خارجية السودان إلى الأمين العام، التي أحيلت إلى مجلس الأمن في 31 أيار/مايو (S/2011/333)، والتي أبلغ فيها رئيس مجلس الأمن بأن حكومته ترغب في إنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان في 9 تموز/يوليه،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه بسيادة السودان وجنوب السودان ووحدتهما وسلامة أراضيهما واستقلالهما السياسي، وبخدمة قضية السلام في المنطقة،
	وإذ يشدد على ضرورة الانسحاب المنظَّم لبعثة الأمم المتحدة في السودان بعد إنهاء ولايتها في 9 تموز/يوليه 2011،
	وقد نظر في تقرير الأمين العام (S/2011/314) المؤرخ 17 أيار/مايو 2011،
	1 - يقرر سحب بعثة الأمم المتحدة في السودان اعتباراً من 11 تموز/يوليه 2011؛
	2 - يطلب إلى الأمين العام إتمام انسحاب جميع أفراد البعثة النظاميين والمدنيين، باستثناء من يلزم منهم لتصفية البعثة، بحلول 31 آب/أغسطس 2011؛
	3 - يطلب أن ينقل الأمين العام العدد المناسب من الموظفين والمعدات واللوازم وغيرها من الأصول من بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، بالإضافة إلى العدد المناسب من الموظفين واللوجستيات اللازمة لتغطية النطاق الجديد من المهام التي يتعين إنجازها؛
	4 - يطلب إلى حكومة السودان الاحترام التام لجميع أحكام اتفاق مركز القوات المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2005، وعلى وجه الخصوص ضمان وصول الأمم المتحدة إلى المباني التابعة دون عوائق، وهي مبان ستظل خاضعة لسيطرة الأمم المتحدة وسلطتها حصرياً، وضمان الحرية الكاملة لحركة البعثة وأفرادها والمتعاقدين معها، وكذلك لمركباتها وطائراتها، والسماح بإعادة انتشارهم داخل السودان وقيام الأمم المتحدة بتصدير معداتها ولوازمها وغيرها من الأصول دون عوائق، ومنح إعفاءات من جميع الضرائب والرسوم والمصاريف والرسوم الأخرى على النحو المنصوص عليه في الاتفاق وتعديله، إلى حين رحيل جميع أفرادها العسكريين وموظفيها المدنيين نهائياً من السودان؛
	5 - يؤكد على الحاجة إلى تحقيق انتقال سلس من بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان؛
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن يتشاور مع الطرفين ومع فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين، وأن يقدم إلى مجلس الأمن الخيارات المتاحة للأمم المتحدة لتقديم الدعم للترتيبات الأمنية الجديدة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تمشياً مع  الاتفاق الإطاري المؤرخ 28 حزيران/يونيه والمبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (الشمال) بشأن الترتيبات السياسية والأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويعرب عن استعداده لمواصلة عمليات الأمم المتحدة الحالية في هاتين الولايتين، بموافقة الطرفين، إلى أن يتم تنفيذ تلك الترتيبات الأمنية الجديدة؛
	7 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

