
S/RES/1778 (2007)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
25 September 2007 
 
 

 

 
07-51613 (A) 

*0751613* 

 )٢٠٠٧ (١٧٧٨القرار   
 

/  أيلــــول٢٥، املعقــــودة يف ٥٧٨٤الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته    
 ٢٠٠٧ سبتمرب
 ،إن جملس األمن 
ــشري  ــهإذ ي ــصلة إىل قرارات ــسه  ذات ال ــات رئي ــا    ، وبيان ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــشأن ت  ب
 ،١٧٦٩واملنطقة دون اإلقليمية، مبا يف ذلك القرار الوسطى 
ــد  ــد وإذ يعيـ ــدهتما      تأكيـ ــطى ووحـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــشاد ومجهوريـ ــسيادة تـ ــه بـ التزامـ

 وسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي، وخبدمة قضية السالم يف املنطقة،
يف أنــشطة اجلماعــات املــسلحة واالعتــداءات األخــرى   إزاء وإذ يــساوره بــالغ القلــق 

ا تـشكله مـن خطـر    ، ومـ  وغـرب الـسودان  شرق تشاد ومشال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      
، تلـك البلـدان   اسـتقرار   علـى   واملنـاطق   على السكان املدنيني وسري العمليات اإلنسانية يف تلـك          

 وما تؤدي إليه من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،
أو االسـتيالء   بواسـطة العنـف      على أن أي حماولة لزعزعـة االسـتقرار          وإذ يعيد التأكيد   
 سلطة بالقوة أمر غري مقبول،على ال

 إىل أن املــسؤولية عــن ضــمان أمــن املــدنيني علــى أراضــي تــشاد ومجهوريــة   وإذ يــشري 
 أفريقيا الوسطى تقع يف املقام األول على عاتق حكوميت البلدين،

وشـرق   عن قلقه من احتمـال أن ميـضي العنـف الـدائر يف دارفـور        اإلعراب وإذ يكرر  
 يف التأثري سلبيا على املنطقة،ريقيا الوسطى تشاد ومشال شرق مجهورية أف

، األخـرى  واالتفاقـات    ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٨ إىل اتفاق طرابلس املـربم يف        وإذ يشري  
بني حكومات الـسودان وتـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،            املربمة  الثنائية واملتعددة األطراف    
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 وحتـسني العالقـات بـني الـسودان          على أن التوصل إىل تسوية مناسبة ملسألة دارفـور         يشدد وإذ
وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى سيسامهان يف حتقيق السالم واالسـتقرار علـى املـدى الطويـل                

 بالبيـان الـصادر عـن االجتمـاع الـسبعني جمللـس الـسالم واألمـن التـابع                   يرحـب  وإذيف املنطقة،   
وص العالقـات بـني   ص، خبـ  ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ١٣  و ١٢يومي  الذي عقد   لالحتاد األفريقي،   

 والسودان، تشاد
األمني العام واالحتاد األفريقـي     اليت يبذهلا   لجهود  ل عن دعمه التام      اإلعراب وإذ يكرر  

تعزيـز  وقـف إطـالق النـار و      لتوطيـد   إلحياء عملية السالم اليت ابتدأت باتفـاق سـالم دارفـور، و           
 سالم يف دارفور،الوجود قوات حفظ 

 ١٥٠٢ بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتــه تأكيــد وإذ يعيــد 
ــدة، و     ) ٢٠٠٣( ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــسانية ومـ ــساعدة اإلنـ ــوظفي املـ ــة مـ ــشأن محايـ  ١٦٧٤بـ
 بشأن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة،) ٢٠٠٦(

ــد   ــد تأكي ــراره وإذ يعي ــسلحة،    ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ ق ــصراعات امل ــال يف ال ــشأن األطف ب
) S/2007/400(ني العام عن األطفال والصراعات املـسلحة يف تـشاد            بتقرير األم  علما حييط وإذ

إىل االستنتاجات املتعلقة بتشاد اليت اعتمـدها فريقـه العامـل            وإذ يشري والتوصيات الواردة فيه،    
 ،)S/AC.51/2007/16(املعين باألطفال والصراعات املسلحة 

 ١٩٥١يوليـه   / متوز ٢٨ملؤرخة   االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني ا     وإذ يضع يف اعتباره    
 ،١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦وبروتوكوهلا اإلضايف املؤرخ 

ومواقـع املـشردين    ضـرورة احلفـاظ علـى الطـابع املـدين ملخيمـات الالجـئني              وإذ يؤكد  
عمليــات الــيت قــد تقــوم هبــا مجاعــات مــسلحة يف املخيمــات أو حوهلــا لتجنيــد    الومنــع داخليــا 

 فال،األفراد، مبن فيهم األط
 علـــى االتفـــاق ٢٠٠٧أغـــسطس / آب١٣جنامينـــا بتـــاريخ  بـــالتوقيع يف وإذ يرحـــب 

 السياسي اهلادف إىل تعزيز العملية الدميقراطية يف تشاد،
ــر األمــني العــام  وقــد نظــر   ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٠ املــؤرخ )S/2007/488( يف تقري

جـود دويل يف مـنطقيت شـرق        وتوصياته بنشر و  ) “تقرير األمني العام  ” ـاملشار إليه يف ما بعد ب     (
املــشار ( مــن التقريــر ٣٧تــشاد ومشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، كمــا يــرد يف الفقــرة  

 ،)“مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطىشرق تشاد و”ـ إليهما يف ما بعد ب
يــــومي الــــذي عقــــد  بــــإعراب االحتــــاد األورويب، يف اجتمــــاع جملــــسه وإذ يرحــــب 

 شهرا، مـن أجـل   ١٢، عن استعداده للنظر يف إنشاء عملية، ملدة         ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٢٤ و ٢٣
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وإذ حيـيط   دعم وجود األمم املتحدة يف شرق تـشاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،                   
املمثــل الــسامي / املوجهــة مــن األمــني العــام٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٧ بالرســالة املؤرخــة علمــا

 ،)فق، املرS/2007/560(جمللس االحتاد األورويب 
ســبتمرب / أيلــول١١ بالرســالة الــواردة مــن الــسلطات التــشادية بتــاريخ      وإذ يرحــب 
٢٠٠٧) S/2007/540(   ــا الوســـــطى ، والرســـــالة الـــــواردة مـــــن ســـــلطات مجهوريـــــة أفريقيـــ
علـى  مبوافقـة تلـك الـسلطات        تفيـدان    نياللـت ) S/2007/551( ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول  ١٧ بتاريخ

 واالحتاد األورويب،األمم املتحدة توفره نشر وجود دويل 
 أن احلالة يف منطقة احلدود بني السودان وتشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى               وإذ يقرر  

 لسلم واألمن الدوليني،تشكل هتديدا ل
 على إنشاء وجود متعدد األبعاد يف تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،         يوافق - ١ 

اد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،        أدنـاه وبالتـشاور مـع سـلطات تـش          ٦ إىل   ٢وفقا للفقرات مـن     
آمنـة  وطوعيـة   بـصورة   الالجئني واملـشردين    ية مواتية لعودة    ناملساعدة يف هتيئة ظروف أم    بغرض  

ودائمة، بطرق من بينـها املـشاركة يف محايـة الالجـئني واملـشردين واملـدنيني املعرضـني للخطـر،               
ــسانية يف شــرق تــشاد ومشــال شــر     ــا مــن خــالل تيــسري تقــدمي املــساعدة اإلن ــة أفريقي ق مجهوري

وحتقيــق تنميتــهما االقتــصادية املــذكورتني اتيــة لــتعمري املنطقــتني والوســطى، وهتيئــة الظــروف امل
 واالجتماعية؛

 لألمـم املتحـدة   بعثـة ، ملدة سنة واحدة،      أن يشمل الوجود املتعدد األبعاد     يقرر - ٢ 
، )MINURCAT هــو وامسهــا املختــصر يف مجيــع اللغــات(يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد 

 شـرق تـشاد ومشـال        بالواليـة التاليـة يف     بالتنـسيق مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري،           يعهد إليها   
 :شرق مجهورية أفريقيا الوسطى

 
 ومحايتهم أمن املدنيني  

، املــشار إليهــا يف الــشرطة التــشادية املعنيــة باحلمايــة اإلنــسانية اختيــار عناصــر  )أ( 
  ؛، وتسهيل تقدمي الدعم هلم املشورة إليهم، وتدريبهم وإسداء٥الفقرة 

 مــع اجلــيش الــوطين، والــدرك وقــوات الــشرطة، واحلــرس   إجــراء االتــصاالت )ب( 
مسؤويل السجون يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى مـن أجـل   الوطين، والسلطات القضائية و 
 ؛اإلسهام يف هتيئة بيئة أكثر أمنا

ادية، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون مــع احلكومــة التــشإجــراء االتــصاالت  )ج( 
ــة مــن احلــدود،    دعمــا جلهودمهــا  الالجــئني،  ــة إىل نقــل خميمــات الالجــئني القريب وتقــدمي الرامي
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املــساعدة اللوجــستية لتحقيــق ذلــك الغــرض إىل مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، يف 
 ؛حدود املوارد املتاحة وعلى أساس استرداد التكاليف

 مع احلكومة السودانية واالحتاد األفريقـي وبعثـة االحتـاد      اتصاالت وثيقة إجراء   )د( 
ــسودان،   ــي يف ال ــيت      األفريق ــور ال ــم املتحــدة املختلطــة يف دارف ــي واألم ــة االحتــاد األفريق وعملي
القـوات   لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، و               املتحـدة  ستخلفها، ومكتب األمم  

ــسيات التابعــ   ــددة اجلن ــساحل      املتع ــع ال ــا، وجتم ــة لوســط أفريقي ــصادية والنقدي ــة االقت ة للجماع
ــسانية يف         ــشطة اإلن ــيت حتــدق باألن ــدة ال ــار اجلدي ــات حــول األخط ــادل املعلوم ــصحراء، لتب وال

 املنطقة؛
 حقوق اإلنسان وسيادة القانون  

، مـع إيــالء اهتمـام خــاص   رصــد وتعزيـز ومحايــة حقـوق اإلنــسان  سـهام يف  اإل )هـ( 
يف هـذا   ي واجلنساين، وتوصية السلطات املختصة باإلجراءات اليت يتعني اختاذهـا           بالعنف اجلنس 

 ؛الشأن هبدف مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب
قــدمي الــدعم، قــدر املــستطاع، للجهــود الراميــة إىل تعزيــز قــدرات حكــوميت   ت )و( 

ملعـايري الدوليـة    تشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى واجملتمـع املـدين عـن طريـق التـدريب يف جمـال ا                  
، وللجهـود الراميـة إىل وضـع حـد لتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن جانـب                    حلقوق اإلنـسان  

 ؛اجلماعات املسلحة
، بغـض النظـر عـن الواليـة         مساعدة حكوميت تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى      )ز( 

 تعزيـز   علـى املمنوحة ملكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،                     
سيادة القانون، بطرق من بينها دعم استقاللية اهليئة القضائية وتعزيز النظام القـانوين، بالتنـسيق               

 الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة؛
بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد عـددا                أن تضم    يقرر - ٣ 
  املوظفني املدنيني؛ ضابط اتصال عسكري وعددا مناسبا من٥٠  شرطي و٣٠٠أقصاه 

لوسـطى اإلسـراع    إىل األمني العام وحكوميت تشاد ومجهوريـة أفريقيـا ا    يطلب - ٤ 
بإبرام اتفاقـات ملركـز القـوات يف مـا يتعلـق ببعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                         

 بـشأن نطـاق احلمايـة القانونيـة مبوجـب االتفاقيـة       ٥٩/٤٧وتشاد، مبراعاة قـرار اجلمعيـة العامـة       
 ٦٠/٤٢يـة العامـة   واألفـراد املـرتبطني هبـا، وقـرار اجلمع     املتعلقة بسالمة مـوظفي األمـم املتحـدة   

الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة املتعلقــة بــسالمة مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد         بــشأن 
ســالمة وأمــن العــاملني يف جمــال تقــدمي   بــشأن ٦١/١٣٣ وقــرار اجلمعيــة العامــة املــرتبطني هبــا،
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 أن اتفـــاق مركـــز القـــوات إىل ويـــشرياملـــساعدة اإلنـــسانية ومحايـــة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة، 
يطبـق مؤقتـا ريثمـا يـتم     سوف ) A/45/594 (١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٩النموذجي املؤرخ   

 إبرام اتفاق مركز القوات مع أحد البلدين؛
مفهوم الشرطة املشار إليه يف تقرير األمـني العـام، مبـا يف ذلـك األحكـام                  يؤيد - ٥ 

سـُتكرس حـصرا حلفـظ القـانون        الـيت   املتعلقة بإنشاء الشرطة التشادية املعنية باحلماية اإلنسانية،        
والنظــام يف خميمــات الالجــئني ومواقــع املــشردين داخليــا واملــدن الرئيــسية يف املنــاطق اجملــاورة،   

، يف هـذا     حكومـة تـشاد    ويـشجع واملساعدة يف كفالة تنفيذ األنشطة اإلنسانية يف شرق تشاد،          
 علـى وجـود حاجـة       ويؤكـد ،  ةعلـى إنـشاء الـشرطة التـشادية املعنيـة باحلمايـة اإلنـساني             الصدد،  

ــدول        ــدعم اللوجــسيت واملــايل هلــا، ويطلــب إىل األمــني العــام حــشد جهــود ال ملحــة لتقــدمي ال
 ؛األعضاء واملؤسسات املاحنة هلذا الغرض

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف - ٦ 
عمليـة  ” ـا بعـد بـ  يـشار إليهـا يف مـ     (عمليـة    بـأن ينـشر    لالحتاد األورويب،    يأذن )أ( 

، ملدة عـام واحـد مـن تـاريخ إعـالن االحتـاد األورويب بالتـشاور مـع األمـني                     )“رويباالحتاد األو 
ناصــر املــشار إليهــا يف الفقــرات هبــدف دعــم العالعــام عــن تــوفري القــدرة العملياتيــة املبدئيــة هلــا، 

قــدر املــستطاع، ويف  اإلذن هلــذه العمليــة باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة،  ويقــرر، ٤ إىل ٢ مــن
حــدود منطقــة عملياهتــا يف شــرق تــشاد ومشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ألداء املهــام  
ــسيق مــع        ــا االحتــاد األورويب واألمــم املتحــدة، بالتن ــيت ســيتفق عليه ــات ال ــا للترتيب ــة، وفق التالي

 :حكوميت تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى
 سيما الالجئون واملشردون؛ ضني للخطر، الاإلسهام يف محاية املدنيني املعر ‘١’ 
 وحرية تنقل العاملني يف جمال تقدمي املـساعدة        ،تيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية    ‘٢’ 

 عــن طريــق املــساعدة علــى حتــسني األوضــاع األمنيــة يف منطقــة        ،اإلنــسانية
 العمليات؛

اهتا، اإلســـهام يف محايـــة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة ومرافقهـــا ومنـــشآهتا ومعـــد  ‘٣’ 
 وضمان أمن وحرية تنقل موظفيها واألفراد املرتبطني هبا؛

 لعملية االحتاد األورويب، يف هناية الفترة املشار إليها يف الفقرة الفرعيـة أ،           يأذن )ب( 
باختاذ مجيع التدابري املناسبة لتحقيق فض االشتباك على حنو منظم، بطـرق مـن بينـها أداء املهـام                   

 ويف حدود القدرات املتبقية لديها؛) أ(عية املذكورة يف الفقرة الفر
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 االحتاد األورويب، حبسب ما تقتـضيه احتياجـات التنفيـذ الـسليم للواليـة       يدعو - ٧ 
) ب (٢املنوطــة بعمليتــه، إىل أن يــشارك يف أنــشطة التنــسيق والــدعم املــشار إليهــا يف الفقــرات 

 ؛)د( ٢ إىل
يـع التـدابري املالئمـة فـورا إلكمـال          اختـاذ مج  إىل  عمليـة االحتـاد األورويب      دعو  ي - ٨ 

 إىل األمني العام التنسيق الوثيق مع االحتـاد    ويطلبقدرهتا على العمل بكامل طاقتها التشغيلية،       
األورويب، خاصة يف ما يتعلق بالترتيبات الالزمة لضمان احلماية املناسبة ملوظفي األمم املتحـدة              

 ل موظفيها واألفراد املرتبطني هبا؛ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتا، وكفالة حرية تنق
ــب - ٩  ــوم  يطلـ ــام وحكـ ــني العـ ــاد األورويب واألمـ ــة   إىل االحتـ ــشاد ومجهوريـ يت تـ
الوسـطى التعـاون الوثيـق طـوال فتـرة نـشر عمليـة االحتـاد األورويب ولغايـة إمتـام مرحلـة                        أفريقيا
 االرتباط؛ فك

ء ما يلـزم مـن مـشاورات     بعد إجرا إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرا      يطلب - ١٠ 
ر مــن يف غــضون ســتة أشــهمــع حكومــة كــل مــن تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وذلــك   

ــة   ــة   ٦مــن الفقــرة ) أ(التــاريخ املــذكور يف الفقــرة الفرعي ، عــن الترتيبــات املتعلقــة مبتابعــة عملي
ة تابعـة  االحتاد األورويب اليت تقـرر نـشرها ملـدة سـنة واحـدة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة إنـشاء عمليـ                       

ألمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب   أن اإىل  ويــشريلألمــم املتحــدة حــسب تطــورات الوضــع،     
  لالحتياجات قبل املوعد املذكور؛تقييمبإجراء هلذا الغرض، سيقومان، حتقيقا 

 حكوميت تشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى واالحتـاد األورويب إىل إبـرام              يدعو - ١١ 
 ؛٦ع ما ميكن يف ما يتعلق بالعملية املشار إليها يف الفقرة اتفاقات مركز القوات بأسر

ــرا إىل جملــس األمــن، يف منتــصف    يطلــب - ١٢   إىل االحتــاد األورويب أن يقــدم تقري
، عــن كيفيــة  أعــاله وكــذلك يف هنايتــها٦مــن الفقــرة ) أ(الفرعيــة الفتــرة املــذكورة يف الفقــرة 

 بواليتها؛ اضطالع عملية االحتاد األورويب
 جبميع األطراف التعاون التـام يف نـشر بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة        يهيب - ١٣ 

أفريقيا الوسـطى وتـشاد وعملياهتـا وكـذلك عمليـة االحتـاد األورويب، بطـرق مـن بينـها ضـمان                     
 أمن وحرية تنقل موظفيهما واألفراد املرتبطني هبما؛

 ومجهوريـة أفريقيـا    مجيع الـدول األعـضاء، خاصـة الـدول املتامخـة لتـشاد           حيث - ١٤ 
بعثـة األمـم    املـتجهني إىل     مجيـع األفـراد   انتقـال   أن تيسر، دومنـا عـائق أو تـأخري،          على  الوسطى،  

،  إىل البلـدين املـذكورين     املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد وعمليـة االحتـاد األورويب           
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ع، مبا يف ذلك املركبـات      املعدات واملــــؤن واإلمــدادات وغريها مــن السل     مجيع  وكذلك تسليم   
 ؛بعثة األمم املتحدة وعملية االحتاد األورويبوقطع الغيار، املوجهة إىل 

 حكومات الـسودان وتـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى ضـمان                يشجع - ١٥ 
عــدم اســتخدام أراضــيها لتقــويض ســيادة الــدول األخــرى والتعــاون الفعــال بغيــة تنفيــذ اتفــاق   

 فاقات الرامية إىل ضمان األمن على طول حدودها املشتركة؛طرابلس وغريه من االت
 الــسلطات واجلهــات الــسياسية املعنيــة يف تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا       يــشجع - ١٦ 

 الوسطى على مواصلة جهودها للمصاحلة الوطنية، مع احترام األطر الدستورية؛
ــا   تأكيــد يعيــد - ١٧  ــام لقواعــد ومب ــزام مجيــع األطــراف بالتنفيــذ الت دئ القــانون  الت

ســيما املتعلقــة منــها حبمايــة العــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية،   اإلنــساين الــدويل، ال
 إىل مجيـع األطـراف املعنيـة تيـسري وصـول أولئـك العـاملني فـورا وبكـل حريـة                   كـذلك  ويطلب

 الساري؛ فقا للقانون الدويلودومنا عائق إىل مجيع األشخاص احملتاجني إىل مساعدة، و
 بالتــدابري الــيت اختــذهتا ســلطات تــشاد فعــال لوضــع حــد لتجنيــد     علمــا حيــيط - ١٨ 

 علـى مواصـلة التعـاون مـع هيئـات           ويـشجعها واستخدام األطفال من قبل اجلماعات املسلحة،       
  مجيع األطراف املعنية إىل ضمان محاية األطفال؛ويدعواألمم املتحدة، خاصة اليونيسيف، 

ــة يناشــد - ١٩  ــات املاحن ــن أجــل ســد االحتياجــات      اجله ــا م ــضاعف جهوده  أن ت
 اإلنسانية والتعمريية واإلمنائية لتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى؛

 املــذكورة يف بترتيبــات االتــصال إىل األمــني العــام أن يبقيــه علــى علــم يطلــب - ٢٠ 
ة عـن احلالـة األمنيـ     منتظمـة   من املنطـوق أعـاله، وأن يقـدم تقـارير           ) د (٢إىل  ) ب (٢الفقرات  

واإلنــسانية، مبــا يف ذلــك حتركــات الالجــئني واملــشردين داخليــا، يف شــرق تــشاد ومشــال شــرق 
املـساعدة يف   مجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة، وعن التقدم احملرز يف حتقيق اهلـدف املتمثـل يف               

  لالجـئني واملـشردين، وتنفيـذ واليـة        الطوعيـة اآلمنـة والدائمـة     لعـودة   هتيئة ظروف أمنية مواتيـة ل     
، وأن يقدم إليه تقريرا عـن تلـك املـسألة           بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد       

 كل ثالثة أشهر؛
 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٢١ 

 


