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 )٢٠٠٨ (١٨٣٤القرار   
 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤، املعقودة يف ٥٩٨١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
  

 ،إن جملس األمن 
 إىل قراراتـــه وبيانـــات رئيـــسه املتعلقـــة بتـــشاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  إذ يـــشري 
) ٢٠٠٧ (١٧٦٩، وإىل قراريـه     )٢٠٠٧ (١٧٧٨دون اإلقليمية، مبـا يف ذلـك القـرار           واملنطقة

 ،)٢٠٠٨ (١٨٢٨ و
ــد  ــد وإذ يعيـ ــدهتما     تأكيـ ــطى ووحـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــشاد ومجهوريـ ــسيادة تـ ــه بـ  التزامـ

 وسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي، وبقضية السالم يف املنطقة،
 عن قلقه إزاء االنعكاسات اإلنسانية واألمنية للعنف املتواصـل يف           وإذ يكرر اإلعراب   

 شاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى،دارفور على شرق ت
 إزاء أنــشطة اجلماعــات املــسلحة واالعتــداءات األخــرى يف  وإذ يــساوره بــالغ القلــق 

شرق تشاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسـطى وغـرب الـسودان، الـيت هتـدد أمـن الـسكان                    
، وتفـــضي إىل املـــدنيني وســـري العمليـــات اإلنـــسانية يف تلـــك املنـــاطق واســـتقرار تلـــك البلـــدان

 انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،
 علـى أن التوصـل إىل تـسوية مناســبة ملـسألة دارفـور وحتـسني يف العالقــات       وإذ يـشدد  

بني السودان وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى سيـسامهان يف حتقيـق الـسالم واالسـتقرار علـى                  
 املدى الطويل يف املنطقة،

 عــن دعمــه الكامــل للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام واالحتــاد    ر اإلعــرابوإذ يكــر 
األفريقي، من خـالل الوسـيط الرئيـسي املـشترك، الـسيد جربيـل يبـيين باسـوليه، إلحيـاء عمليـة                  
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السالم اليت ابتدأت باتفاق سالم دارفور، ولتوطيـد وقـف إطـالق النـار، وتعزيـز وجـود قـوات                    
 حفظ السالم يف دارفور،

 أن أي حماولة لزعزعـة االسـتقرار بواسـطة العنـف أو مـن خـالل                 يؤكد من جديد  وإذ   
 االستيالء على السلطة بالقوة أمر غري مقبول،

بـشأن املـرأة والـسالم      ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـه    تأكيد وإذ يعيد  
دة، بشأن محاية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمـم املتحـ         ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢واألمن، و   

 بشأن محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة،) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و 
بـــشأن األطفـــال يف الرتاعـــات املـــسلحة،  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ قـــراره وإذ يعيـــد تأكيـــد 
) S/2008/532( بتقريــر األمــني العــام عــن األطفــال والــرتاع املــسلح يف تــشاد    حيــيط علمــا وإذ

 املتعلقة بتشاد اليت اعتمدها فريقه العامـل         إىل االستنتاجات  وإذ يشري وبالتوصيات الواردة فيه،    
 ،)S/AC.51/2007/16(املعين باألطفال والرتاع املسلح 

 بأن حكوميت تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى تقع علـى عاتقهمـا يف املقـام               وإذ يسلّم  
 األول مسؤولية ضمان أمن املدنيني يف أراضيهما،

يوليــه / متــوز٢٨الالجــئني املؤرخــة   االتفاقيــة اخلاصــة بوضــع   وإذ يــضع يف اعتبــاره  
ــؤرخ   ١٩٥١ ــا اإلضــايف امل ــسمرب / كــانون األول١٦ وبروتوكوهل ــة  ١٩٦٦دي ــة منظم ، واتفاقي

  اليت تنظم اجلوانب احملددة من مشاكل الالجئني يف أفريقيا،١٩٦٩الوحدة األفريقية لعام 
بع املـدين   على ضرورة احترام القانون الدويل لالجئني، واحلفـاظ علـى الطـا    وإذ يشدد  

واإلنساين ملخيمات الالجـئني ومواقـع املـشردين داخليـا ومنـع أي عمليـات تقـوم هبـا مجاعـات                     
 مسلحة يف املخيمات أو حوهلا لتجنيد األفراد، مبن فيهم األطفال،

 بقيــام االحتــاد األورويب بنــشر عمليتــه يف شــرق تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا   وإذ يرحــب 
 أن وإذ يالحــظ، ) يف تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى   عمليــة االحتــاد األورويب (الوســطى 

، ٢٠٠٨مــارس  / آذار١٥االحتــاد األورويب أعلــن عــن القــدرة التــشغيلية األّوليــة للعمليــة يف       
/ آذار ١٥ حـىت  ١٧٧٨ إىل أن والية عملية االحتاد األورويب متتد بالتايل وفقا للقـرار    يشري وإذ

 ،٢٠٠٩ مارس
ار وتدريب اجملموعة األوىل من ضـباط الـشرطة والـدرك           بقيام البعثة باختي  وإذ يرحب    

للحمايـــة املـــشار إليهـــا ســـابقا باســـم الـــشرطة التـــشادية  ( األمنيـــة املتكاملـــةالتـــابعني للمفـــرزة
 على ضرورة اإلسراع بنشر املفرزة،وإذ يؤكد ، )اإلنسانية
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 ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٢املــؤرخ ) S/2008/601(تقريــر األمــني العــام    يفوقــد نظــر 
وتوصياته بشأن ترتيبات متابعة عملية االحتاد األورويب يف تشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى يف               

 هناية واليتها،
أن احلالة يف منطقة احلدود بني السودان وتشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى              وإذ يقرر    

 تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني،
ــرر  - ١  ــدد حــىت  يق ــارس / آذار١٥أن مي ــم املتحــدة يف    ٢٠٠٩م ــة األم ــة بعث والي

 ؛١٧٧٨مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، على النحو املبني يف القرار 
 إكمــــال نــــشر البعثــــة يف أقــــرب وقــــت ممكــــن،  إىل األمــــني العــــاميطلــــب - ٢ 

ــة         وإىل ــدعم مــن البعث ــة ب ــة املتكامل ــراد املفــرزة األمني ــشر كامــل أف ــشاد اإلســراع بن حكومــة ت
 لواليتها؛ وفقا

 اجلهــات املاحنــة إىل مواصــلة املــسامهة يف الــصندوق االســتئماين للبعثــة،  عويــد - ٣ 
 املنشأ لدعم املفرزة؛

 عن اعتزامه متديـد الوجـود املتعـدد األبعـاد، املنـشأ يف تـشاد ومجهوريـة             يعرب - ٤ 
، للمــساعدة يف هتيئــة الظــروف ١أفريقيــا الوســطى إىل مــا بعــد التــاريخ املــشار إليــه يف الفقــرة   

 يعـرب  املواتية لعودة الالجئني واملشردين بـصورة طوعيـة وآمنـة ودائمـة، وهلـذه الغايـة،                  األمنية
عن اعتزامه اإلذن بنشر عنصر عسكري لألمم املتحـدة ملتابعـة عمليـة االحتـاد األورويب يف كـل                   
من تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مراعيـا متامـا التوصـيات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام                  

  وبالتشاور مع حكوميت هذين البلدين؛ ٨إليه يف الفقرة املشار 
 إىل األمــني العــام أن يقــوم، بالتعــاون الوثيــق مــع االحتــاد األورويب،       يطلــب - ٥ 

مبواصلة التخطيط، والشروع يف تكوين القوات واختـاذ الترتيبـات اللوجـستية واإلداريـة واملاليـة       
 مبـا يف ذلـك مـا يـتم يف مشـال شـرق مجهوريـة                 نقـل الـسلطة،   وغريها من الترتيبات الالزمة بغية      

عملية االحتاد األورويب والعنصر العسكري لألمـم املتحـدة املـشار إليـه يف              أفريقيا الوسطى، بني    
 ، رهنا بصدور قرار جديد جمللس األمن؛٢٠٠٩مارس /آذار ١٥ يف ٤ الفقرة

ن مـع   حكومتـي تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى علـى مواصـلة التعـاو          يشجع - ٦ 
األمم املتحدة واالحتاد األورويب لتيسري االنتقال السلس من عملية االحتاد األورويب إىل العنـصر              

 العسكري لألمم املتحدة؛
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 البلدان املسامهة بقوات على التعهد بتـوفري االحتياجـات الالزمـة هلـذه              يشجع - ٧ 
ــون   ــتطالع، واملهندسـ ــدات االسـ ــة، ووحـ ــائرات املروحيـ ــيما الطـ ــوة وال سـ ــدادات القـ ، واإلمـ

 اللوجستية واملرافق الطبية؛
 ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ إىل األمــني العــام أن يقــدم حبلــول  يطلــب - ٨ 

ــن           ــة وع ــة املتكامل ــرزة األمني ــة واملف ــل للبعث ــشر الكام ــدم احملــرز يف الن ــن التق ــدا ع ــرا جدي تقري
، مبـا يف ذلـك   ٥ و ٤تني استكمال التخطيط وإجراء الترتيبات على النحو املـشار إليـه يف الفقـر    

اخليــارات املتعلقــة حبجــم الوجــود العــسكري املقتــرح لألمــم املتحــدة يف مشــال شــرق مجهوريــة  
 أفريقيا الوسطى املنتظر أن يتسلم مهام عملية االحتاد األورويب، وهيكل هذا الوجود وواليته؛

  إليــه أن يواصــل أيــضا تقــدمي تقــارير منتظمــة، كــل ثالثــة أشــهر علــى  يطلــب - ٩ 
األقــل، عــن احلالــة األمنيــة واإلنــسانية، مبــا يف ذلــك حتركــات الالجــئني واملــشردين داخليــا، يف  
شرق تشاد، ومشال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، واملنطقـة، وعـن التقـدم احملـرز يف حتقيـق                      
اهلــدف املتمثــل يف املــساعدة علــى إجيــاد الظــروف األمنيــة املواتيــة لعــودة الالجــئني واملــشردين    

 ة طوعية وآمنة ودائمة، وعن تنفيذ والية البعثة؛بصور
 حبلـــول ٥ و ٤ عـــن اعتزامـــه اختـــاذ القـــرار املـــشار إليـــه يف الفقـــرتني  يعـــرب - ١٠ 

 ؛٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٥
حكومات كل من السودان وتـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى              يشجع   - ١١ 

ألخـرى مـع التعـاون الفعـال علـى تنفيـذ       ضمان عدم استخدام أراضيها لتقويض سيادة الـدول ا        
 وما سبقه من اتفاقـات، والتعـاون مـن أجـل إهنـاء             ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣اتفاق داكار املؤرخ    

 إىل  ويتطلـع أنشطة اجلماعـات املـسلحة يف املنطقـة وحماوالهتـا االسـتيالء علـى الـسلطة بـالقوة،                   
 تطبيـع العالقـات بينـهما تطبيعـا         تنفيذ التزام السودان وتشاد بإعادة الـصالت الدبلوماسـية بغيـة          

 بالـدور الـذي اضـطلع بـه، علـى وجـه التحديـد، دعمـا لعمليـة داكـار، فريـق             ويرحـب كامال،  
االتصال اإلقليمي، وحكومتا ليبيا ومجهورية الكونغو بوصفهما شـريكي الوسـاطة األفـريقيني،              

مثـل اخلـاص لألمـني    إضافة إىل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة من خـالل قنـوات عـدة منـها امل               
 العام ورئيس بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد؛ 

 مجيــع األطــراف يف وحيــثاجلماعــات املــسلحة بوقــف العنــف فــورا، يطالــب  - ١٢ 
تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، علــى التــوايل، علــى احتــرام وتنفيــذ اتفــاق ِســرت املــؤرخ     

واتفــــــاق الــــــسالم الــــــشامل املوقــــــع يف ليربفيــــــل يف  ٢٠٠٧أكتــــــوبر /تــــــشرين األول ٢٥
 ؛٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢١
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ــشجع  - ١٣  ــا     ي ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــة يف ت ــسياسية املعني ــسلطات واألطــراف ال ال
منوهــا الوســطى علــى مواصــلة بــذل جهودهــا للحــوار الــوطين، مــع احتــرام األطــر الدســتورية، 

ا إلقامــة حــوار وطــين يف مجهوريــة أفريقيــا  بــاجلهود اإلجيابيــة الــيت تبــذهلا حكومــة غــابون دعمــ 
ــة    ويـــشددالوســـطى،   أيـــضا علـــى أمهيـــة االتفـــاق الـــسياسي الـــذي يـــستهدف تعزيـــز العمليـ

 األطـراف علـى املـضي       ويـشجع ،  ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١٣الدميقراطية، املوقـع يف جنامينـا يف        
 قدما يف تنفيذه؛

 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٤ 


