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  )٢٠٠٨ (١٨٦١القرار     
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤، املعقودة يف ٦٠٦٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
 الوسـطى واملنطقـة   أفريقياتشاد ومجهورية املتعلقة ب قراراته وبيانات رئيسه     إىل إذ يشري   

ــرار     ــك القـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــرار )٢٠٠٧( ١٧٧٨دون اإلقليميـ ــرار ) ٢٠٠٨ (١٨٣٤ والقـ والقـ
٢٠٠٧ (١٧٦٩(،  

ــد    ــد تأكيـ ــة   وإذ يعيـ ــشاد ومجهوريـ ــسيادة تـ ــه بـ ــا التزامـ ــدهتما  أفريقيـ ــطى ووحـ  الوسـ
  قضية السالم يف املنطقة،بوسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي، و

 إزاء مـا يترتـب علـى أعمـال العنـف اجلاريـة يف دارفـور                 عن قلقـه   اإلعرابوإذ يكرر     
 ، الوسطىأفريقيامجهورية  ومشال شرق  وأمنية يف شرق تشادواقب إنسانيةمن ع

يف شـرق  وأعمـال اللـصوصية    إزاء أنشطة اجلماعات املـسلحة    وإذ يساوره بالغ القلق     
الـسكان املـدنيني    أمـن     الـيت هتـدد     الوسطى وغرب الـسودان    أفريقياتشاد ومشال شرق مجهورية     

 انتـهاكات  تترتـب عليهـا   تلـك البلـدان، و     وسري العمليـات اإلنـسانية يف تلـك املنـاطق واسـتقرار           
  جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،

باستئناف العالقات الدبلوماسـية مـؤخرا بـني حكـوميت تـشاد والـسودان،               وإذ يرحب   
ــة لتــشجيع ذلــك،     حتــسن اســتمرار علــى أن  وإذ يــشددوبــاجلهود الــيت بذلتــها احلكومــة الليبي

 واالسـتقرار   السالمحتقيق   الوسطى سيسهم يف     أفريقيااد ومجهورية   العالقات بني السودان وتش   
  ،على املدى الطويل يف املنطقة
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علــى أن التــسوية الــصحيحة لقــضية دارفــور والتنفيــذ التــام التفــاقي   وإذ يــشدد أيــضا  
ســرت وليربفيــل واجلهــود الراميــة إىل إجــراء حــوار سياســي وطــين يف تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا  

ــسهم  ــل يف املنطقــة ويف عــودة     الوســطى ست ــسالم واالســتقرار علــى املــدى الطوي  يف إحــالل ال
  الالجئني واملشردين داخليا الطوعية واآلمنة واملستدامة،

ــه   اإلعــرابوإذ يكــرر   ــل عــن دعم ــام واالحتــاد     الكام ــذهلا األمــني الع ــيت يب ــود ال  للجه
  اعات املسلحة يف املنطقة،األفريقي، واجلهات الفاعلة اإلقليمية من أجل التوصل إىل حلول للرت

سـتيالء  لال العنـف أو   عن طريـق  أن أي حماولة لزعزعة االستقرار      يؤكد من جديد    وإذ    
  على السلطة بالقوة أمر غري مقبول،

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

   املسلحة،النـزاعاتبشأن محاية املدنيني يف ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و 
 املـــسلحة، النــــزاعاتبـــشأن األطفـــال يف ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ قـــراره وإذ يعيـــد تأكيـــد  
) S/2008/532( املــسلح يف تــشاد النـــزاع بتقريــر األمــني العــام عــن األطفــال و علمــا حيــيط وإذ

 االستنتاجات املتعلقة بتشاد اليت اعتمـدها فريقـه العامـل           إىل وإذ يشري  والتوصيات الواردة فيه،  
   حسبما وافق عليها اجمللس،،)S/AC.51/2008/15( املسلح النـزاعاملعين باألطفال و

 أفريقيـا أراضـي تـشاد ومجهوريـة       يف  بأن املسؤولية عن ضمان أمـن املـدنيني          موإذ يسلّ   
  حكوميت البلدين،الوسطى تقع يف املقام األول على عاتق 

 ١٩٥١يوليـه   / متوز ٢٨ االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني املؤرخة       وإذ يضع يف اعتباره     
 اتفاقيـة منظمـة     إىل، باإلضـافة    ١٩٦٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٦وبروتوكوهلا اإلضايف املؤرخ    

  ،يقياأفرمشاكل الالجئني يف من اجلوانب احملددة تنظم  اليت ١٩٦٩لعام الوحدة األفريقية 
ــدويل لالجــئني  وإذ يؤكــد   ــرام القــانون ال  واحلفــاظ علــى الطــابع املــدين   ، ضــرورة احت

ــساين  ــا   واإلن ــشردين داخلي ــع امل ــع ،ملخيمــات الالجــئني ومواق ــا   أي  ومن ــوم هب ــد تق ــات ق عملي
  أو حوهلا لتجنيد األفراد، مبن فيهم األطفال،واملواقع مجاعات مسلحة يف املخيمات 

 بوجود متعـدد األبعـاد يف مـنطقيت شـرق           ١٧٧٨قرار  المبوجب  أنه أذن     إىل وإذ يشري   
 مـن تقريـر األمـني العـام     ٣٧يف الفقـرة  أفريقيا الوسـطى، احملـددتني   تشاد ومشال شرق مجهورية     

)S/2007/488 ( ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٠املــؤرخ) شــرق تــشاد ” فيمــا يلــي بـــ مــااملــشار إليه
  ،)“ الوسطىأفريقياومشال شرق مجهورية 
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عمليـة االحتـاد األورويب يف تـشاد ومجهوريـة          (بنشر االحتاد األورويب لعملية     وإذ يشيد     
 بـأن   وإذ يذكّر لدعم بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،          ) أفريقيا الوسطى 

ــسري حــىت       ــا الوســطى ت ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــة االحتــاد األورويب يف ت ــة عملي  / آذار١٥والي
  ،٢٠٠٩مارس 

وتـشاد حاليـا    الوسـطى  أفريقيـا مبا تقوم به بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة    وإذ يرحب   
 علـى   وإذ يشدد  املتكاملة،   يةلمفرزة األمن لفراد الشرطة والدرك التابعني     ألوتدريب  ختيار  من ا 

   تعجيل نشر املفرزة،إىلاحلاجة 
ــني العــام   وقــد نظــر    ــر األم ــؤرخ ) S/2008/760( يف تقري ــانون األول٤امل رب ديــسم/ ك
وتوصـياته بـشأن الترتيبـات املتعلقـة        ) “تقريـر األمـني العـام     ” بــ    يلـي املشار إليه يف مـا       (٢٠٠٨

   واليتها،عند انتهاء الوسطى أفريقيامبتابعة عملية االحتاد األورويب يف تشاد ومجهورية 
 ،٢٠٠٩ينـاير   /الثـاين كـانون    ٦تشاد املؤرخـة      رئيس  بالرسالة الواردة من   وإذ يرحب   

ــن والرســالة  ــواردة م ــيسال ــة  رئ ــا مجهوري ــسمرب / كــانون األول٥ املؤرخــة  الوســطىأفريقي دي
 الوسـطى   أفريقيـا  األمم املتحـدة يف مجهوريـة         املتعلقتني بنشر عنصر عسكري تابع لبعثة      ٢٠٠٨
عنـد   الوسـطى  أفريقيـا يف كال البلدين ملتابعة عملية االحتاد األورويب يف تشاد ومجهوريـة   وتشاد  
   واليتها،انتهاء

 الوسـطى   أفريقيـا  أن احلالة يف منطقة احلدود بني السودان وتشاد ومجهوريـة            وإذ يقرر   
   واألمن الدوليني،خطرا على السالمتشكل 

 أدنـاه،  ٧ إىل ٢، وفقـا ألحكـام الفقـرات مـن           شـهرا  ١٢ لفتـرة     أن ميـدد   يقرر  - ١  
ــة     ــاالوجــود املتعــدد األبعــاد يف تــشاد والوجــود العــسكري يف مجهوري ــذين طى  الوســأفريقي الل

الطوعيـة  واملـشردين  املساعدة على هتيئـة الظـروف األمنيـة املالئمـة لعـودة الالجـئني              يهدفان إىل   
املعرضـني  املـسامهة يف محايـة الالجـئني واملـشردين واملـدنيني            ويـشمل ذلـك     مة،  اواآلمنة واملستد 

 الوسـطى  يـا أفريقتيسري توفري املساعدة اإلنسانية يف شرق تشاد ومشال شرق مجهوريـة          للخطر و 
   تلك املناطق وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا؛لتعمريوهتيئة الظروف املالئمة 

يف مجهورية أفريقيا الوسطى     األمم املتحدة    بعثة، هلذا الغرض، متديد والية      يقرر  - ٢  
   أدناه؛٧ و ٦، على النحو املبني يف الفقرتني ٢٠١٠مارس / آذار١٥وتشاد حىت 

 أفريقيــامجهوريــة يف  األمــم املتحــدة بعثــةي تــابع لبنــشر عنــصر عــسكر يــأذن  - ٣  
 الوسـطى   أفريقيـا تـشاد ومجهوريـة     كل من   عملية االحتاد األورويب يف     وتشاد حيل حمل    الوسطى  

 ويف ،٦١ إىل ٥٧ املقتــرح يف الفقــرات مــن  مبفهــوم العمليــات ويرحــب واليتــها، عنــد انتــهاء
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ن عمليـة   أن يـتم نقـل الـسلطة مـ     ويقـرر م،   من تقرير األمـني العـا      ٦٢يف الفقرة   الوارد   ٢اخليار  
 األمـم   بعثـة ل  إىل العنـصر العـسكري التـابع        الوسطى أفريقيااالحتاد األورويب يف تشاد ومجهورية      

  ؛٢٠٠٩مارس /آذار ١٥يف وتشاد  الوسطى أفريقيااملتحدة يف مجهورية 
ا  الوسـطى وتـشاد عـدد      أفريقيـا بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة         أن تضم    يقرر  - ٤  
 فـرد عـسكري وعـددا مناسـبا     ٥ ٢٠٠  ضـابط اتـصال عـسكري و   ٢٥ شرطي و ٣٠٠أقصاه  

  من املوظفني املدنيني؛
مفهـوم الـشرطة املـشار إليـه         ١٧٧٨ مـن القـرار      ٥ أنه أيد يف الفقرة      إىل يشري  - ٥  

 مبـا يف ذلـك األحكـام        ،٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠ املؤرخ   )S/2007/488(يف تقرير األمني العام     
اسـم  نشاء الشرطة التـشادية املعنيـة باحلمايـة اإلنـسانية، الـيت أصـبح يطلـق عليهـا اآلن                    املتعلقة بإ 

ــةفــرزة األمنامل” ــةي املكرســة حــصرا حلفــظ القــانون والنظــام يف خميمــات الالجــئني    و “ املتكامل
املشردين داخليا واملدن الرئيسية يف املنـاطق اجملـاورة، واملـساعدة يف كفالـة تنفيـذ                جتمع  ومواقع  
  طة اإلنسانية يف شرق تشاد؛األنش

  الوســطى وتــشادأفريقيــاألمــم املتحــدة يف مجهوريــة ابعثــة إىل  أن يعهــد يقــرر  - ٦  
 الوسـطى، وذلـك باالتـصال مـع         أفريقيـا بالوالية التالية يف شـرق تـشاد ومشـال شـرق مجهوريـة              

 أفريقيـا   مع مكتب األمم املتحدة لدعم بناء الـسالم يف مجهوريـة           و ،فريق األمم املتحدة القطري   
مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء   دون أن ميــس ذلــك بواليــة  الوســطى، حــسب االقتــضاء، و 

  : الوسطىأفريقياالسالم يف مجهورية 
  

  املدنينيومحاية أمن     
، وتدريبـهم  ٥ املتكاملـة، املـشار إليهـا يف الفقـرة     يـة فرزة األمن املاختيار عناصر     )أ(  

  لدعم هلم؛ وإسداء املشورة إليهم، وتسهيل تقدمي ا
تــصاالت مــع اجلــيش الــوطين، والــدرك وقــوات الــشرطة، واحلــرس    االإجــراء   )ب(  

 الوسطى مـن أجـل   أفريقيامسؤويل السجون يف تشاد ومجهورية الوطين، والسلطات القضائية و 
  ؛، ومكافحة مشاكل اللصوصية واإلجرام على وجه التحديداإلسهام يف هتيئة بيئة أكثر أمنا

الت مــع احلكومــة التــشادية، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون تــصااالإجــراء   )ج(  
ــة  الالجــئني،  ــة مــن احلــدود، وتقــدمي    إىلدعمــا جلهودمهــا الرامي  نقــل خميمــات الالجــئني القريب

 مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، يف إىلاملــساعدة اللوجــستية لتحقيــق ذلــك الغــرض 
  تكاليف؛حدود املوارد املتاحة وعلى أساس استرداد ال
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الحتـاد األفريقـي    املختلطـة ل  عمليـة   الوتصاالت مع احلكومة السودانية     االإجراء    )د(  
 أفريقيــاواألمــم املتحــدة يف دارفــور، ومكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف مجهوريــة    

ع ، وجتمّـ  أفريقيـا وسـط   دول   املتعددة اجلنسيات التابعة للجماعـة االقتـصادية لـ         القوةالوسطى، و 
ــيت    دول  ــدة ال ــادل املعلومــات حــول األخطــار اجلدي ــصحراء، لتب ــساحل وال ــشطة  تتهــددال  األن

  اإلنسانية يف املنطقة؛
إزالـة التـوترات    الراميـة إىل    السلطات الوطنيـة واحملليـة يف تـشاد         مبادرات  دعم    )هـ(  

  ؛داخلياعودة املشردين ل هتيئة بيئة مؤاتيةمن أجل وتشجيع جهود املصاحلة احمللية احمللية 
  

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون    
، مـع إيـالء اهتمـام     يف تـشاد اإلسهام يف رصد وتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان          )و(  
اجلنـساين، وتوصـية الـسلطات املختـصة بـاإلجراءات الـيت يـتعني         العنف  لعنف اجلنسي و  لخاص  

  العقاب؛أن هبدف مكافحة ظاهرة اإلفالت من اختاذها يف هذا الش
 تـشاد   ة تعزيز قدرات حكوم   إىلعم، قدر املستطاع، للجهود الرامية      تقدمي الد   )ز(  

واجملتمع املدين عن طريق التدريب يف جمال املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، وللجهـود الراميـة                   
  ؛بتجنيد األطفال واستخدامهم اجلماعات املسلحة لقيام وضع حد إىل

 دعـم اسـتقاللية     منها بطرق    تشاد على تعزيز سيادة القانون،     مساعدة حكومة   )ح(  
  اجلهاز القضائي وتعزيز النظام القانوين، بالتنسيق الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة؛

  
  يف املنطقةدعم السالم     

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة      مواصلة القيام بدور املراقب لدى        )ط(  
 لرصد ٢٠٠٨مارس / آذار١٣ اتفاق داكار املؤرخ   يف فريق االتصال الذي أنشئ مبوجب      يف دارفور 

تنفيذه ومساعدة حكومات تشاد والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى، حسب االقتضاء، على إقامة 
  جوار؛حسن عالقات 
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  - ٧  
 الوسطى وتـشاد    أفريقيا ألمم املتحدة يف مجهورية   لبعثة ا  أن يأذن  يقرر كذلك   )أ(  

 منطقـة عملياهتـا يف شـرق تـشاد مـن            يف حدود قدراهتا، ويف نطاق     باختاذ مجيع التدابري الالزمة،   
  : مع حكومة تشادوذلك بالتنسيقأجل االضطالع باملهام التالية، 

يما الالجئـــــون ـهام يف محايـــــة املـــــدنيني املعرضـــــني للخطـــــر، ال ســـــ ـاإلســـــ  ‘١’  
  ؛داخليا واملشردون
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العـــاملني يف جمـــال تقـــدمي تيـــسري تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية، وحريـــة تنقـــل    ‘٢’  
اإلنــسانية، عــن طريــق املــساعدة علــى حتــسني األوضــاع األمنيــة يف    املــساعدة

  منطقة العمليات؛
ــداهتا، وضــمان أمــن        ‘٣’   ــشآهتا ومع ــا ومن ــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقه ــة م محاي

  وحرية تنقل موظفيها واألفراد املرتبطني هبا؛
 الوسطى وتـشاد    أفريقياألمم املتحدة يف مجهورية     لبعثة ا  أن يأذن  يقرر كذلك   )ب(  

ا يف مشــال شــرق  منطقــة عملياهتــنطــاق، ويف يف حــدود قــدراهتا، الالزمــة التــدابري باختــاذ مجيــع
من خالل إنشاء وجـود عـسكري     الوسطى من أجل االضطالع باملهام التالية،   أفريقيامجهورية  

  : الوسطىأفريقيا مع حكومة مجهورية بالتنسيق و،دائم يف برياو
  سهام يف هتيئة بيئة أكثر أمانا؛إلا  ‘١’  
 جمــال تنفيـذ عمليــات ذات طـابع حمــدود هبـدف إخــراج املـدنيني والعــاملني يف      ‘٢’  

  املساعدة اإلنسانية املعرضني للخطر؛تقدمي 
ــداهتا، وضــمان أمــن        ‘٣’   ــشآهتا ومع ــا ومن ــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقه ــة م محاي

  وحرية تنقل موظفيها واألفراد املرتبطني هبا؛
مــارس / آذار٢١باالتفــاقني اللـذين أبرمهمـا األمــني العـام يف     يط علمـا حيـ وإذ   )ج(  
 مع حكومـة مجهوريـة جنـوب        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١  مع حكومة تشاد ويف    ٢٠٠٨

 األمـني   إىل يطلـب أفريقيا بشأن مركز بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد،             
/  آذار١٥إىل كلتا احلكومتني االتفاق على إدخال تعديالت علـى هـذين االتفـاقني قبـل       العام و 
 الوسـطى   أفريقيـا األمم املتحدة يف مجهوريـة      لى بعثة    لكفالة أن يسريا بالكامل ع     ٢٠٠٩مارس  
قــرار ، مبــا يف ذلــك عنــصرها العــسكري املــأذون بــه مبوجــب هــذا القــرار، مــع مراعــاة    وتــشاد

 بشأن نطاق احلماية القانونية مبوجب االتفاقية املتعلقة بـسالمة مـوظفي            ٥٩/٤٧اجلمعية العامة   
ــم املتحــدة  ــرار     األم ــا، وق ــرتبطني هب ــراد امل ــة  واألف ــة العام ــشأن ٦٠/٤٢اجلمعي الربوتوكــول  ب

ــراد املــرتبطني هبــا،      ــة املتعلقــة بــسالمة مــوظفي األمــم املتحــدة واألف ــاري لالتفاقي ــرار االختي  وق
سالمة وأمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ومحايـة           بشأن   ٦٣/١٣٨اجلمعية العامة   

 تـشرين   ٩ القـوات النمـوذجي املـؤرخ        اتفـاق مركـز   ينطبـق   أن   ويقـرر موظفي األمـم املتحـدة،      
  ؛تعديلهماريثما يتم لتكملة االتفاقني القائمني مؤقتا ) A/45/594 (١٩٩٠أكتوبر /األول

ــة أفريقيــا الوســطى       يطلــب  - ٨   ــوميت تــشاد ومجهوري ــني العــام وإىل حك  إىل األم
  ى وتشاد؛التعاون بصورة وثيقة طوال فترة نشر بعثة األمم املتحدة جلمهورية أفريقيا الوسط
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مــارس /آذار ١٥ بعــد ، أنــه أذن لعمليــة االحتــاد األورويب بــأن تتخــذإىل يــشري  - ٩  
منظمــة بطــرق منــها االضــطالع   مجيــع التــدابري املناســبة لتحقيــق عمليــة فــض اشــتباك  ،٢٠٠٩
، يف حـدود القـدرات      ١٧٧٨  مـن القـرار    ٦مـن الفقـرة     ) أ(املذكورة يف الفقـرة الفرعيـة       باملهام  
  ؛لديها املتبقية

األمـني العـام مواصـلة التعـاون بـشكل وثيـق            إىل   إىل االحتـاد األورويب و     يطلب  - ١٠  
 ؛كتباشاالض  إمتام مرحلة فحىتطوال فترة نشر عملية االحتاد األورويب، 

 أمهية اتساق املفهوم العسكري للعمليات وقواعد االشتباك اتـساقا تامـا            يؤكد - ١١  
 جملــس األمــن والبلــدان املــسامهة  يطلــع العــام أن  إىل األمــنيويطلــبمــع أحكــام هــذا القــرار،  

 ؛ على ذلكبقوات

 حكوميت تشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى علـى مواصـلة التعـاون مـع               يشجع  - ١٢  
األمم املتحدة واالحتاد األورويب لتيسري االنتقـال الـسلس مـن قـوة االحتـاد األورويب إىل العنـصر                  

 أنــشأهتام مجيــع املواقــع واهلياكــل األساســية الــيت العــسكري لألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك تــسلي 
 املتحــدة الــذي  إىل كيــان األمــم يف تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى  االحتــاد األورويبعمليــة

 سيتوىل املتابعة؛

 اختيـار إجنـاز عمليـة     و تعجيـل  حكومة تشاد، والبعثة وفـق واليتـها، إىل          دعوي  - ١٣  
 يبهم ونشرهم؛أفراد املفرزة األمنية املتكاملة وتدر

ــوفري   يــشجع  - ١٤   ــدول األعــضاء علــى املــسامهة يف ت  مــن القــوات حتياجــات اال ال
ــتطالع، واملهندســــ       ــة، ووحــــدات االســ ــة الطــــائرات املروحيــ ــة للبعثــــة، وخباصــ ، نيالالزمــ

  واللوجستيات واملرافق الطبية؛
 مجيع الـدول األعـضاء، خاصـة الـدول املتامخـة لتـشاد ومجهوريـة أفريقيـا              حيث  - ١٥  

، لوسطى، على أن تيسر انتقـال مجيـع األفـراد املـتجهني إىل تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                    ا
وتسليم مجيع املعدات واملــــؤن واإلمــدادات وغريها مــن السلع، مبا يف ذلـك املركبـات وقطـع                

ض فـــ إمتـــام مرحلـــة حـــىتألورويب الغيـــار املوجهـــة إىل بعثـــة األمـــم املتحـــدة وعمليـــة االحتـــاد ا
   حبرية ودومنا عائق أو تأخري؛، وذلككباتشاال

 اجلهــات املاحنــة إىل مواصــلة املــسامهة يف الــصندوق االســتئماين للبعثــة،  يــدعو  - ١٦  
 لدعم املفرزة األمنية املتكاملة؛املنشأ 

 االحتياجـــات تلبيـــة اجلهـــات املاحنــة أن تواصـــل جهودهــا مـــن أجــل    يناشــد   - ١٧  
 د ومجهورية أفريقيا الوسطى؛ لتشااإلنسانية والتعمريية واإلمنائية
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 وكــذلك ،عملياهتــايف  جبميــع األطــراف التعــاون التــام يف نــشر البعثــة ويهيــب  - ١٨  
 ضـمان أمـن وحريـة تنقـل         ها، بطرق منـ   كتباشاالض  ف إمتام مرحلة    حىتعملية االحتاد األورويب    

  راد املرتبطني هبما؛موظفيهما واألف
هوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى        كـل مـن الـسودان وتـشاد ومج        حكومات   يشجع - ١٩  

 لتقـويض سـيادة الـدول األخـرى مـع التعـاون الفعـال علـى تنفيـذ          هاضمان عدم اسـتخدام أراضـي    
 ومـا سـبقه مـن اتفاقـات، والتعـاون مـن أجـل إهنـاء                 ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٣اتفاق داكار املؤرخ    

بالـدور   ويرحـب ة،  أنشطة اجلماعات املسلحة يف املنطقة وحماوالهتا االستيالء على الـسلطة بـالقو           
الذي اضطلع به، على وجه التحديد، دعما لعملية داكار، فريق داكار لالتصال، وحكومتا ليبيـا          

، إضــافة إىل االحتــاد األفريقــي واألمــم  وســيطي االحتــاد األفريقــي ومجهوريــة الكونغــو بوصــفهما  
ملتحدة يف مجهورية من خالل املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم ا       مبا يف ذلك     ،املتحدة

 أفريقيا الوسطى وتشاد؛

كـل   مجيـع األطـراف يف       وحيـث  اجلماعات املسلحة بوقف العنف فورا،       يطالب  - ٢٠  
تــشرين  ٢٥تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، علــى احتــرام وتنفيــذ اتفــاق ِســرت املــؤرخ   مــن 
 ؛٢٠٠٨يونيه /نحزيرا ٢١ واتفاق السالم الشامل املوقع يف ليربفيل يف ٢٠٠٧أكتوبر /األول

ــشجع  - ٢١   ــا     ي ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــة يف ت ــسياسية املعني ــسلطات واألطــراف ال  ال
حلوار الـوطين، مـع احتـرام األطـر الدسـتورية،       املتعلقـة بـا  الوسطى علـى مواصـلة بـذل جهودهـا       

 مـن بـيري بويويـا        بإجراء احلوار السياسي الشامل يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، بـدعم            ويرحب
مــن ميــسر الــسالم اإلقليمــي، عمــر بــانغو أونــدميبا رئــيس غــابون، و  رئاســة احلــوارالــذي يتــوىل

وباختتام احلوار السياسي الـشامل الـذي يـدعو إىل تـشكيل حكومـة تـضم الكيانـات املـشاركة              
ع يف  تعزيـز العمليـة الدميقراطيـة، املوقّـ       ب املتعلـق  علـى أمهيـة االتفـاق الـسياسي          أيضاويشدد  فيه،  

، وخباصـة   األطراف على املضي قدما يف تنفيـذه ويشجع، ٢٠٠٧أغسطس / آب ١٣جنامينا يف   
 ؛من أجل عقد انتخابات مبكرة

قواعــد ومبــادئ أن تنفــذ  األطــراف  أن مــن واجــب مجيــع يؤكــد مــن جديــد   - ٢٢  
، ال سـيما املتعلقـة منـها حبمايـة العـاملني يف جمـال املـساعدة                  تنفيذا تامـا   القانون اإلنساين الدويل  

كذلك إىل مجيع األطراف املعنية تيسري وصول أولئك العاملني فـورا وبكـل              طلبوياإلنسانية،  
  الساري؛ إىل مساعدة، وفقا للقانون الدويلحرية ودومنا عائق إىل مجيع األشخاص احملتاجني 

اجلهـود الـيت تبـذهلا بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                    يشجع  - ٢٣  
لقطري، مبا يف ذلـك مـن خـالل تعـيني مستـشارين معنـيني حبمايـة        وتشاد وفريق األمم املتحدة ا   
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األطفــال، ملنــع جتنيــد الالجــئني واألطفــال، وللحفــاظ علــى الطــابع املــدين ملخيمــات الالجــئني    
  ومواقع املشردين داخليا، بالتنسيق مع املفرزة األمنية املتكاملة ودوائر املساعدات اإلنسانية؛

 ســلطات تــشاد لوضــع حــد لتجنيــد  بالفعــل اختــذهتا بالتــدابري الــيتعلمــا حيــيط  - ٢٤  
 يف هــذا  علــى مواصــلة التعــاونويــشجعهاواســتخدام األطفــال مــن قبــل اجلماعــات املــسلحة،  

املعنيـة إىل ضـمان    مجيع األطـراف   ويدعو مع هيئات األمم املتحدة، خاصة اليونيسيف،        الصدد
 محاية األطفال؛

واملتعلقـة   من تقرير األمني العـام       ٧٠لفقرة   يف ا  املعروضة النقاط املرجعية    يؤيد  - ٢٥  
  : خصوصا على ما يليويشدد، ستراتيجية انسحاب البعثةبا

العودة الطوعية ألعداد ضخمة من املشردين داخليـا وإعـادة توطينـهم يف ظـل                 )أ(  
  ظروف آمنة ودائمة؛

جتريد خميمات الالجئني واملـشردين داخليـا مـن الـسالح حـسبما يـشهد علـى                   )ب(  
  خنفاض كميات األسلحة وحاالت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ذلك ا

حتسن قدرة السلطات التشادية يف شرق تشاد، مبـا يف ذلـك الوكـاالت الوطنيـة           )ج(  
 تـوفري األمـن الـالزم لالجـئني واملـشردين داخليـا             ، على إلنفاذ القانون، والقضاء، ونظام السجون    
 عدة اإلنسانية مع احترام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛واملدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املسا

 على أن حتسني قدرة حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى ممارسـة                 يشدد  - ٢٦  
 يف  ة أهـداف البعثـة املبينـ      لتحقيـق حيـوي أيـضا     أمـر   سلطتها يف اجلزء الشمايل الشرقي من البلد        

بالدول األعضاء ومكتب األمـم املتحـدة   وحبكومة مجهورية أفريقيا الوسطى    ويهيب،  ١الفقرة  
لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى ووكاالت األمم املتحـدة وجلنـة بنـاء الـسالم أن                  

 تقدم الدعم الضروري إلصالح قطاع األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛ 

 التعـــاون بـــني الـــسودان وتـــشاد ومجهوريـــة أفريقيـــا أن حتـــسني علـــى يـــشدد  - ٢٧  
 حيـوي أيـضا السـتعادة        عامـل  وسطى بغية وضع حد ألنشطة اجلماعـات املـسلحة يف املنطقـة           ال

 السالم واألمن يف شرق تشاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى؛ 

 إىل األمني العام أن يواصل تقـدمي تقـاريره بانتظـام، وكـل ثالثـة أشـهر                  يطلب  - ٢٨  
 يف ذلـك حتركـات الالجـئني واملـشردين داخليـا،            على األقل، عن احلالة األمنيـة واإلنـسانية، مبـا         

شــرق تــشاد ومشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملنطقــة، وعــن التقــدم احملــرز يف           يف
ــة    االتفاقـــات تنفيـــذ ــدم احملـــرز يف تنفيـــذ النقـــاط املرجعيـ ــواردة يف ذات الـــصلة، وعـــن التقـ الـ
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 جملـس األمـن، بـنفس االنتظـام،       أعاله، وعن تنفيذ والية البعثة؛ وأن يـوايف        ٢٦ و   ٢٥ الفقرتني
  تكملة حمددة عن احلالة العسكرية؛مبعلومات مس

ـــ يطلـــب  - ٢٩   ــام أن ُيطِل ــاريره املقبلـــة ع جملـــس األمـــن  إىل األمـــني العـ   علـــىيف تقـ
ــشأن   ــاس      وضــعمــا مت ب ــة إرشــادية لقي  ورصــدخطــة عمــل اســتراتيجية تتــضمن جــداول زمني

 هبــدف حتقيقهــا عــالهأ ٢٦ و ٢٥اردة يف الفقــرتني  املرجعيــة الــوطاحملــرز يف تنفيــذ النقــا التقــدم
  ؛٢٠١١مارس / آذار١٥حبلول 

تلـك  ب مقارنـة  على أنه سرياعي على النحو الواجب ما أُحرز من تقـدم             يشدد  - ٣٠  
النقــاط املرجعيــة عنــد النظــر يف احتمــال جتديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا  

 ؛٢٠١٠مارس /ار آذ١٥الوسطى وتشاد إىل ما بعد 

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣١  
  


