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  )٢٠١٠ (١٩٢٣القرار     
      ٢٠١٠مايو / أيار٢٥ املعقودة يف ٦٣٢١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  إن جملس األمن،  
ــشري   ــة    إذ يـ ــشاد ومجهوريـ ــشأن تـ ــسه بـ ــات رئيـ ــه وبيانـ ــطى    إىل قراراتـ ــا الوسـ أفريقيـ
) ٢٠٠٧ (١٧٧٨و ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩دون اإلقليميـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك القـــــرارات   واملنطقـــــة

  ،)٢٠١٠ (١٩٢٢ و) ٢٠١٠ (١٩١٣ و) ٢٠٠٩ (١٨٦١ و) ٢٠٠٨ (١٨٣٤ و
الوسطى ووحـدهتما وسـالمتهما       التزامه بسيادة تشاد ومجهورية أفريقيا     وإذ يعيد تأكيد    

  اإلقليمية واستقالهلما السياسي، وخبدمة قضية السالم يف املنطقة،
اريـة يف    القلق الـذي يـساوره إزاء مـا يترتـب علـى أعمـال العنـف اجل                 وإذ يكرر تأكيد    

  دارفور من عواقب إنسانية وأمنية يف شرق تشاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى،
 إزاء األنشطة املـسلحة وأعمـال اللـصوصية يف شـرق تـشاد ومشـال                وإذ يساوره القلق    

شرق مجهورية أفريقيا الوسطى وغرب السودان، اليت تشكل خطرا على أمن الـسكان املـدنيني          
سانية يف تلــك املنــاطق وعلــى اســتقرار تلــك البلــدان، وتترتــب عليهــا        وســري العمليــات اإلنــ  

  انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٥ بتوقيع حكوميت تـشاد والـسودان علـى اتفـاق يف             وإذ يرحب   
ــة،  ٢٠١٠ ــع عالقاهتمــا الثنائي ــشر لتطبي ــوة مــشتر   وبن ــسودان لق ــشاد وال ــادة  حكــوميت ت كة بقي

مشتركة على طول حدودمها املشتركة هبـدف منـع تـسلل العناصـر املـسلحة عـرب احلـدود ووأد                    
  أنشطتها اإلجرامية،
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ــشدد    ــة ســالم      وإذ ي ــها عملي ــور، بطــرق من ــصحيحة لقــضية دارف ــسوية ال علــى أن الت
 وطـين   الدوحة، والتنفيذ التام التفاقي سرت وليربفيل واجلهود الرامية إىل إجراء حـوار سياسـي             

يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ستسهم يف إحالل السالم واالستقرار علـى املـدى الطويـل                
  آمنة ومستدامة،طوعية ويف املنطقة ويف عودة الالجئني واملشردين داخليا بصورة 

الالجــئني واملــشردين  يــة إجيــاد حلــول دائمــة تــضمن كرامــة علــى أمهوإذ يــشدد أيــضا  
  م الطوعية واآلمنة واملنتظمة واندماجهم بصورة مستدامة،سيما عودهت داخليا، وال

 واالحتــاد ، للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام لامــكعــن دعمــه ال اإلعــراب وإذ يكــرر  
ول للرتاعـات املـسلحة      حلـ   إجيـاد  األفريقي، وسائر اجلهات الدولية واإلقليمية الفاعلـة مـن أجـل          

  املنطقة، يف
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتــه وإذ يعيــد تأكيــد  

 وظفنياملـ بـشأن محايـة     ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢بشأن املرأة والسالم واألمـن، و       ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و  
ــاملني يف جمــال تقــدمي   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ املــساعدة اإلنــسانية ومــوظفي األمــم املتحــدة، و     الع

  بشأن محاية املدنيني يف النـزاعات املسلحة،) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و
 بــــشأن األطفــــال )٢٠٠٩( ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ قراريــــه يــــدوإذ يعيــــد تأك  

ن األطفــال والنـــزاعات املــسلحة  بتقريــري األمــني العــام عــ وإذ حيــيط علمــاوالنـــزاع املــسلح، 
والتوصـــيات الـــواردة ) S/2009/66(ويف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ) S/2008/532(تـــشاد  يف

 املعنـيني باألطفـال والرتاعـات املـسلحة يف           إىل اسـتنتاجات الفـريقني العـاملني       وإذ يـشري  فيهما،  
حــسبما وافــق ) S/AC.51/2009/2(ويف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ) S/AC.51/2008/15(تــشاد 

  عليها اجمللس،
 علــى أن حكــوميت تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى تــتحمالن املــسؤولية وإذ يــشدد  

رام سيادة القـانون والقـانون الـدويل        هما، يف ظل احت    أراضي األساسية عن كفالة أمن املدنيني يف     
  وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،

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

  اليت حتكم اجلوانب احملددة املتعلقة مبـشاكل الالجـئني يف أفريقيـا،            ١٩٦٩ام  االحتاد األفريقي لع  
، املتعلقـة حبمايـة     ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٩ اتفاقيـة االحتـاد األفريقـي املؤرخـة          وكذلك

  املشردين داخليا يف أفريقيا ومساعدهتم،
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ــدويل لالجــئني، واحلفــاظ علــى الطــاب    وإذ يؤكــد   ــرام القــانون ال ع املــدين  ضــرورة احت
ــع العمليــات الــيت قــد تقــوم هبــا        ــا ومن ــع املــشردين داخلي واإلنــساين ملخيمــات الالجــئني ومواق

  مجاعات مسلحة يف املخيمات واملواقع أو حوهلا لتجنيد األفراد، مبن فيهم النساء واألطفال،
ين مـن بعثـة األمـم املتحـدة     تق بقيام حكومة تشاد، بدعم لوجسيت وإداري و      وإذ يشيد   
ــا الوســطى وتــشاد، بتــشكيل مفــرزة أمنيــة متكاملــة بغيــة اإلســهام يف أمــن     يف مجه وريــة أفريقي

الالجــئني والعــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف كربيــات املــدن وخميمــات الالجــئني  
ــارة         ــدم خــدمات خف ــة تق ــة املتكامل ــرزة األمني ــا، وإذ يالحــظ أن املف ــشردين داخلي ــع امل ومواق

 يف هذه املواقع وتتوىل حراسة موظفي األمم املتحدة والعـاملني يف جمـال تقـدمي                اجملتمعات احمللية 
  املساعدة اإلنسانية،

 مبسؤولية اجلـيش الـوطين التـشادي عـن أمـن احلـدود ومواجهـة التهديـدات                  موإذ يسلّ   
  اخلارجية، ومبسؤولية الدرك واحلرس الوطين الرّحال عن أمن املنطقة يف شرق تشاد،

 بأن حكومة تشاد أبلغت األمني العام بواسطة مذكرة شـفوية مؤرخـة            وإذ حييط علما    
 برغبتها يف أن تنسحب بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا              ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٥

، وحيــيط علمــا أيــضا برســالة ٢٠١٠مــارس / آذار١٥الوســطى وتــشاد مــن تــشاد اعتبــارا مــن  
الـيت أبلـغ فيهـا رئـيس جملـس األمـن          ) S/2010/115(رس  مـا / آذار ٣املمثل الدائم لتشاد املؤرخـة      

املـشاورات الـيت جـرت يف الفتـرة      ب  وكـذلك  بأن حكومته قد أعـادت النظـر يف طلبـها الـسابق،           
 بـني حكومـة تـشاد واألمانـة العامـة           ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٢٣يناير و   / كانون الثاين  ١٥بني   ما

  لألمم املتحدة،
العـسكري للبعثـة بـصورة منظمـة واسـتمرار           على ضرورة ختفـيض العنـصر        وإذ يشدد   

تعزيز املفرزة األمنية املتكاملة والنظامني القضائي واجلزائي، ومحايـة حقـوق اإلنـسان واآلليـات               
  ستدامتها بعد إهناء والية البعثة،الاحمللية حلل الرتاعات مع إرساء األسس 

، ٢٠١٠أبريــل /نيــسان ٢٩املــؤرخ ) S/2010/217( يف تقريــر األمــني العــام  وقــد نظــر  
وتوصـياته بـشأن ترتيبـات وجـود بعثـة األمـم            ) “تقريـر األمـني العـام     ”ـ  املشار إليه فيما يلـي بـ      (

  ، يف املستقبلاملتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
 أن احلالة يف منطقة احلدود بني السودان وتشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى               وإذ يقرر   

  وليني،تشكل هتديدا للسلم واألمن الد
 أن ميدد والية بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد                   يقرر  - ١  
  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١إىل غاية 
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 بــالتزام حكومــة تــشاد، علــى حنــو مــا أشــارت إليــه رســالة املمثــل حيــيط علمــا  - ٢  
ية كاملة عن أمـن     بتحمل املسؤول  ،)S/2010/250(،  ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١الدائم لتشاد املؤرخة    

السكان املدنيني ومحايتهم يف شرق تـشاد، مبـن فـيهم الالجئـون واملـشردون داخليـا والعائـدون                   
واجملتمعات املضيفة، مع التركيز بوجه خاص على النـساء واألطفـال، ومـوظفي األمـم املتحـدة                 

اماهتـا مبوجـب   والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنـسانية واألصـول اململوكـة هلـم، طبقـا اللتز               
 علـى أن حكومـة تـشاد،        ويؤكـد القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان وقـانون الالجـئني،          

  :بقيامها بذلك، تلتزم بتنفيذ املهام التالية
ســيما منـــهم الالجئـــون   كفالــة أمـــن ومحايـــة املــدنيني املعرضـــني للخطـــر، ال    ‘١’  

  واملشردون داخليا؛
ة وحرية حركة العـاملني يف جمـال تقـدمي املـساعدة            تيسري تقدمي املعونة اإلنساني     ‘٢’  

  اإلنسانية عن طريق حتسني األمن يف شرق تشاد؛
كفالة أمن مـوظفي بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد                     ‘٣’  

  وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وحرية تنقلهم؛
 بلـوغ   علـى مـة تـشاد ملتزمـة بالعمـل          أن حكو  ، يف هذا السياق،   يالحظ أيضا   - ٣  

 تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية، النقــاط املرجعيــة التاليــة املتعلقــة حبمايــة املــدنيني والعــاملني يف جمــال 
  ):٢٠٠٩ (١٨٦١ قرار جملس األمن  املبني يفنحوالللقانون اإلنساين الدويل، على  طبقا

   ظل ظروف آمنة ودائمة؛لمشردين داخليا وإعادة توطينهم يف لالعودة الطوعية  ‘١’  
جتريــد خميمــات الالجــئني واملــشردين داخليــا مــن الــسالح حــسبما يــشهد علــى   ‘٢’  

  ذلك اخنفاض كميات األسلحة وحاالت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛
ــا يف ذلــك الوكــاالت          ‘٣’   ــسلطات التــشادية يف شــرق تــشاد، مب حتــسن قــدرة ال

 الـسجون، علـى تـوفري األمـن الـالزم      الوطنية إلنفاذ القانون، والقضاء، ونظام  
لالجــئني واملــشردين داخليــا واملــدنيني والعــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة        

  اإلنسانية مع احترام املعاير الدولية حلقوق اإلنسان؛
 فريــق عامــل رفيــع املــستوى   إنــشاء إىل حكومــة تــشاد واألمــني العــام يطلــب  - ٤  

جـراء تقيـيم شـهري للحالـة امليدانيـة فيمـا يتعلـق         مشترك بـني حكومـة تـشاد واألمـم املتحـدة إل           
، ٢ حكومـة تـشاد لتنفيـذ املهـام املـشار إليهـا يف الفقـرة                 تتخـذها حبماية املدنيني، والتـدابري الـيت       

 وقدرة املفرزة األمنية املتكاملة علـى       ٣والتقدم احملرز حنو بلوغ النقاط املرجعية املبينة يف الفقرة          
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 ومواقع املشردين داخليا وحوهلا، وخدمات احلماية األمنيـة وأمـن           توفري األمن داخل املخيمات   
  املنطقة، بالتنسيق مع الدرك واحلرس الرحال؛

يوليـه  /متـوز  ٣١ن تقدم إىل جملـس األمـن، حبلـول        بالتزام حكومة تشاد بأ    نوهي  - ٥  
هوريـة   بعـد انتـهاء واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف مج              إلبقـاء، كفالـة ا  ل، اخلطة اليت تعـدها      ٢٠١٠

 مـن خـالل   ، حـسب االقتـضاء  ،علـى املفـرزة األمنيـة املتكاملـة العاملـة       ،  أفريقيا الوسطى وتـشاد   
  ؛الفريق العامل املشترك الرفيع املستوى

 مــن األفــراد ٢ ٢٠٠العنــصر العــسكري التــابع للبعثــة إىل قــوام ختفــيض  يقــرر  - ٦  
 مـــن ضـــباط ٢٥و )  يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى٣٠٠ يف تـــشاد و ١ ٩٠٠(العـــسكريني 

ة ط مـن ضـباط الـشر   ٣٠٠ أقـصاه  عـددا البعثـة   تتـضمن     أن  كـذلك  قرروياالتصال العسكري،   
   مناسبا من املوظفني املدنيني؛وعددا

 األمــني العــام إىل تنفيــذ االنــسحاب األويل للعــدد الفــائض مــن القــوات دعويــ  - ٧  
 تــشرين ١٥داء مــن  واالنــسحاب النــهائي للقــوات املتبقيــة ابتــ ٢٠١٠يوليــه / متــوز١٥حبلــول 
 انسحاب مجيـع العناصـر النظاميـة        متام إىل األمني العام إ    ويطلب كذلك  ،٢٠١٠أكتوبر  /األول

ــة، حبلــول      ــة، باســتثناء العناصــر الالزمــة لتــصفية البعث ــة التابعــة للبعث  / كــانون األول٣١واملدني
  ؛٢٠١٠رب ديسم

ال شـرق مجهوريـة      أن تضطلع البعثة بالوالية التاليـة يف شـرق تـشاد ومشـ             يقرر  - ٨  
أفريقيــا الوســطى، بالتنــسيق مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري، وعنــد االقتــضاء، بالتنــسيق مــع  
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى ودون املـساس بواليـة                 

  :هذا املكتب
 ومراقبتـــهم مهاختيـــار عناصـــر املفـــرزة األمنيـــة املتكاملـــة التـــشادية وتـــوجيه    ‘١’  

  وتيسري تقدمي الدعم إليهم؛هلم وتدريبيهم وإسداء املشورة 
لــشؤون التــشادية ومفوضــية األمــم املتحــدة  إجــراء االتــصاالت مــع احلكومــة    ‘٢’  

ــن         ــة م ــات الالجــئني القريب ــل خميم ــة إىل نق ــا الرامي ــاً جلهودمه الالجــئني دعم
ــك الغــرض إىل      ــق ذل ــساعدة اللوجــستية لتحقي ــدمي امل  مفوضــية احلــدود، وتق

  احة وعلى أساس استرداد التكاليف؛شؤون الالجئني، يف حدود املوارد املت
 إجراء االتصاالت مع اجليش الوطين والدرك وقوات الشرطة واحلرس الـوطين             ‘٣’  

والسلطات القضائية ومسؤويل الـسجون يف تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا            الرّحال  
 والعمليـة   ، وبعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان،         الوسطى، واحلكومة الـسودانية   
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املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، ومكتب األمـم املتحـدة            
لدعم بناء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، والقـوة املتعـددة اجلنـسيات                 

ــا     ــط أفريقيـ ــدول وسـ ــصادية لـ ــة االقتـ ــة للجماعـ ــا  التابعـ ــة أفريقيـ  يف مجهوريـ
بـــشأن جتّمـــع دول الـــساحل والـــصحراء، لتبـــادل املعلومـــات     ، والوســـطى

األخطـــار اجلديـــدة الـــيت تتهـــدد األنـــشطة اإلنـــسانية  اللـــصوصية واإلجـــرام و
  املنطقة؛ يف

دعم مبادرات السلطات الوطنيـة واحملليـة يف تـشاد الراميـة إىل إزالـة التـوترات                   ‘٤’  
ــة بيئــ      ــة مــن أجــل هتيئ ــشجيع جهــود املــصاحلة احمللي ــة وت ــودة  ةاحمللي ــة لع  مؤاتي

  املشردين داخليا؛
اإلسهام يف رصد وتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف تـشاد، مـع إيـالء اهتمـام               ‘٥’  

خـــاص للعنـــف اجلنـــسي والعنـــف اجلنـــساين، وتوصـــية الـــسلطات املختـــصة  
مكافحة ظاهرة اإلفـالت    باإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف هذا الشأن هبدف         

  من العقاب؛
، للجهود الرامية إىل تعزيـز قـدرات        يف حدود القدرات املتوفرة   م،   تقدمي الدع   ‘٦’  

حكومــة تــشاد واجملتمــع املــدين عــن طريــق التــدريب يف جمــال املعــايري الدوليــة  
تجنيــــد األطفــــال لحلقــــوق اإلنــــسان، وللجهــــود الراميــــة إىل وضــــع حــــد  

  ؛ من قبل اجلماعات املسلحةواستخدامهم
ادة القانون، بطرق منها دعـم اسـتقاللية        مساعدة حكومة تشاد على تعزيز سي       ‘٧’  

الوثيــق مــع التنــسيق  يف إطــار مــن اجلهــاز القــضائي وتعزيــز النظــام القــانوين، 
  وكاالت األمم املتحدة؛

بـدء االنـسحاب النـهائي ألفرادهـا        موعـد    أن يؤذن للبعثـة، حـىت        يقرر كذلك   - ٩  
ا التاليـة يف حـدود قـدراهت      االضطالع باملهام   ب،  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥العسكريني يف   

  : تشاد، بالتنسيق مع حكومة تشاديف شرقهتا وضمن منطقة عمليا
ــوفري األمــن ألفــراد األمــم املتحــدة ومرافقهــا ومنــشآهتا ومعــداهتا واألفــراد          ‘١’   ت

  املرتبطني هبا؛
  مواقع البعثة؛ختوم  يف  السائدة باحلالة املتواصلاإلملام  ‘٢’  
األمــم املتحــدة العــسكريني الــذين يــضطلعون بوظــائف  تــوفري احلراســة ألفــراد   ‘٣’  

  ؛التمكينيةالدعم 
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مــوظفي األمــم املتحــدة   انتــشال تنفيــذ عمليــات ذات طــابع حمــدود هبــدف       ‘٤’  
  من حاالت اخلطر؛والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية 

  توفري الدعم يف جمال اإلجالء الطيب ملوظفي األمم املتحدة؛  ‘٥’  
ــري  - ١٠   ــالفقرة  ر كــذلكق ــة، يف حــدود   ٢، دون مــساس ب ــؤذن للبعث  أعــاله، أن ي

 تـشاد عنـد اإلمكـان، بـالرد علـى           يتوفر هلا من وسائل وإمكانيـات، وبالتـشاور مـع حكومـة            ما
  ؛للبعثةمن مباشرة   القريبة يف املناطقنياملدنيب  بالعنف حمدقةاتهتديد أي

نـسحاب النـهائي ألفرادهـا      بـدء اال  موعـد    أن يؤذن للبعثـة، حـىت        يقرر كذلك   - ١١  
 ااالضطالع باملهام التاليـة يف حـدود قـدراهت        ب،  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥العسكريني يف   

 يف مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى من خالل وجودها العـسكري            اوضمن منطقة عملياهت  
  :يف برياو وبالتنسيق مع حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى

  ؛ئة بيئة أكثر أمانااإلسهام يف هتي  ‘١’  
ــدف       ‘٢’   مــوظفي األمــم املتحــدة   انتــشال تنفيــذ عمليــات ذات طــابع حمــدود هب

  خلطر؛يف حاالت اوالعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية 
ــداهتا، وضــمان أمــن      محا  ‘٣’   ــشآهتا ومع ــا ومن ــم املتحــدة ومرافقه ــوظفي األم ــة م ي

  موظفيها واألفراد املرتبطني هبا؛وحرية تنقل 
 بأن البعثة ستواصل دعم املفرزة األمنيـة املتكاملـة، وفقـاً للفقـرات              حييط علما   - ١٢  

تـويل املـسؤولية الكاملـة عـن        ب وبالتزام حكومة تـشاد       األمني العام،   من تقرير  ٦٦ و   ٦٥ و   ٦٤
  املفرزة األمنية املتكاملة؛

وار  بــاعتزام حكومــة تــشاد واألمــم املتحــدة إنــشاء منتــدى لتعزيــز احلــ يرحــب  - ١٣  
 حبمايـة  صلةوالتعاون هبدف التوصل إىل فهم مـشترك لـألدوار واملـسؤوليات بـشأن املـسائل املتـ               

لألطـراف الفاعلـة يف جمـال    مـن  واأل الـسالمة ترتيبـات   و، وإيصال املساعدات اإلنسانية  ،املدنيني
ــسانيتقــدمي املــساعدة   ــادرات اإلنــ   إحــداث ومــن أجــل ،ةاإلن ــر إجيــايب للمب ــادرات  أث سانية ومب

  نعاش املبكر؛اإل
 ٢٠١٠مــايو / أيــار٢١برســالة املمثــل الــدائم لتــشاد املؤرخــة      حيــيط علمــا   - ١٤  

)S/2010/250 (  يف  طلـب يواحلفاظ على املفرزة األمنيـة املتكاملـة،        ببالتزام تشاد   فيها  ر  ذكّياليت 
 مـن   ٧٩ و   ٧١لشروع يف تشييد البنية التحتية املشار إليهـا يف الفقـرتني            اهذا السياق من البعثة     

 ضــمانات كافيــة بــأن ٥تقريــر األمــني العــام، مــع توقــع أن تــوفر اخلطــة املــشار إليهــا يف الفقــرة 
  ؛بعثةتستمر االستثمارات يف املفرزة األمنية يف مرحلة ما بعد ال



S/RES/1923 (2010)
 

8 10-37568 
 

هوريــة أفريقيــا الوســطى التعــاون  إىل األمــني العــام وحكــوميت تــشاد ومجيطلــب  - ١٥  
 جلميــع لامــكحكومــة مجهوريــة تــشاد االحتــرام الإىل  ويطلــب ، طــوال فتــرة نــشر البعثــةالوثيــق

ــؤرخ     ــة امل ــاق مركــز البعث ــارس / آذار٢١أحكــام اتف ــذي  ٢٠٠٨م ــديل ال ــه يف أُدخــل  والتع علي
لبعثـة  ركـة ا ريـة الكاملـة حل  احل، وعلـى وجـه اخلـصوص ضـمان          ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ١٥

فـاءات مـن مجيـع الـضرائب والرسـوم       ، ومـنح إع   ا وطائراهت وملركباهتا،  واملتعاقدين معها وأعضائها  
واملصاريف األخـرى علـى النحـو املنـصوص عليـه يف االتفـاق وتعديلـه، طيلـة مـدة واليـة البعثـة،                       

  ؛هنائيا تشادلاملدنيني موظفيها العسكريني وأفرادها حىت تصفيتها ومغادرة مجيع و بل
 أفريقيـا وريـة  الدول املتامخة لتشاد ومجهوال سيما  مجيع الدول األعضاء،     حيث  - ١٦  

تـأخري، سـحب مجيـع       دون عوائـق أو   وخالل الفترة املذكورة أعاله،     على أن تسهل    الوسطى،  
 واللوازم وغريها من السلع، مبـا يف ذلـك الـسيارات والطـائرات وقطـع                ؤناألفراد واملعدات وامل  
  ؛تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، من الغيار اخلاصة بالبعثة

ــة حتــد علــىيــشدد  - ١٧   يث املفهــوم العــسكري للعمليــات وقواعــد االشــتباك    أمهي
جملـس  يقـدم إىل   إىل األمـني العـام أن        يطلـب و،  ر اتـساقا تامـا مـع أحكـام هـذا القـرا            ماواتساقه

  ؛ذلكتقريرا عن األمن والبلدان املسامهة بقوات 
أن تواصـل جهودهـا مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات       على   اجلهات املاحنة    يشجع  - ١٨  

  ؛نشائية واإلمنائية لتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطىاإلنسانية واإل
 الوسـطى  أفريقيـا حكومات كل من السودان وتـشاد ومجهوريـة       أيضايشجع    - ١٩  

أال تستخدم أراضيها لتقويض سيادة الدول األخرى، وعلـى التعـاون هبـدف وضـع               كفالة  على  
  ؛ماعات املسلحة يف املنطقةحد ألنشطة اجل

تطبيــع بــشأن  ٢٠١٠ ينــاير/ كــانون الثــاين١٥املــربم يف  نــا جناميباتفــاق يرحــب  - ٢٠  
 بني السودان وتشاد وباالتفاقات السابقة ذات الصلة، ويشجع على إقامة تعاون نـشط              العالقات

 طالب حكومة تشاد على مواصلة احملادثات مع اجلماعات املسلحة؛ وييشجعوملواصلة تنفيذها، 
ــورا   ــا   وحيــث ،اجلماعــات املــسلحة بوقــف العنــف ف ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــع األطــراف يف ت  مجي

 أكتــوبر/ تــشرين األول٢٥املــؤرخ  حتــرام وتنفيــذ اتفــاق ســرت علــى االوســطى، علــى التــوايل، 
  ؛٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢١ واتفاق السالم الشامل الذي وقع يف ليربفيل يف ٢٠٠٧

  الــسلطات واجلهــات الــسياسية املعنيــة يف تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا      يــشجع  - ٢١  
 لكـل منـهما؛     ر الدسـتوري  اطـ اإل، مـع احتـرام      للحـوار الـوطين   الوسطى على مواصلة جهودهـا      

  :وبوجه خاص
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ي ذ الـ  يف تـشاد  على أمهية االتفاق السياسي لتعزيز العمليـة الدميقراطيـة         يؤكد  ‘١’  
ــا يف عقّـــُو  األطـــراف علـــى ويـــشجع، ٢٠٠٧أغـــسطس / آب١٣ يف جنامينـ

 لالنتخابـات الـذي نـشرته اللجنـة          باجلـدول الـزمين    يرحـب ومواصلة تنفيذه،   
  ؛الوطنية االنتخابية املستقلة

 مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      احلكومة ومجيع اجلهات السياسية املعنيـة يف         يدعو  ‘٢’  
 ربديـسم /كانون األول ج احلوار السياسي الشامل لشهر      ائإىل مواصلة تنفيذ نت   

يح وإعـادة   ، مبا يف ذلك إجناح استكمال عملية نـزع الـسالح والتـسر            ٢٠٠٨
   جدول زمين واضح لالنتخابات؛وضعويشدد على ضرورة اإلدماج، 

 علـى التـزام مجيـع األطـراف بتنفيـذ قواعـد ومبـادئ القـانون                 يؤكد من جديد    - ٢٢  
املــساعدة تقــدمي ، ال ســيما املتعلقــة منــها حبمايــة العــاملني يف جمــال ااإلنــساين الــدويل تنفيــذا تامــ

تقـدمي  ع األطـراف املعنيـة تيـسري وصـول العـاملني يف جمـال                إىل مجيـ   كـذلك  يطلـب واإلنسانية،  
ــ فــورا وبكــل حريــة ودومنــا عــائق إىل مجيــع احملتــاجني إىل   اإلنــسانيةاملــساعدة  ساعدة، وفقــا امل

  للقانون الدويل الساري؛
 اجلهود اليت تبـذهلا بعثـة األمـم املتحـدة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري           يشجع  - ٢٣  

، جتنيـد الالجـئني واألطفـال     مـن   منـع اجلماعـات املـسلحة       حلكومة على   مساعدة ا يف  لالستمرار  
حلفاظ على الطابع املدين ملخيمات الالجئني ومواقع املـشردين داخليـا، بالتنـسيق مـع املفـرزة                 او

  ملة ودوائر املساعدات اإلنسانية؛األمنية املتكا
د لتجنيــد  بالتــدابري الــيت اختــذهتا بالفعــل ســلطات تــشاد لوضــع حــحيــيط علمــا  - ٢٤  

 علـى مواصـلة التعـاون يف هـذا          يـشجعها األطفال واستخدامهم من قبـل اجلماعـات املـسلحة، و         
املعنيــة إىل  مجيــع األطــراف يــدعواليونيــسيف، وال ســيما الــصدد مــع هيئــات األمــم املتحــدة،  

  ضمان محاية األطفال؛
إليـه  إىل األمني العام أن يواصل إطالع جملس األمـن بانتظـام، ويطلـب               يطلب  - ٢٥  

 كـانون   ١٥ و   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ و   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣١تقدمي تقارير حبلول    
 عن احلالة األمنية واإلنسانية، مبا يف ذلك حتركات الالجـئني واملـشردين             ٢٠١٠ديسمرب  /األول

عــن التقـدم احملــرز يف تنفيــذ  وداخليـا يف شــرق تـشاد ومشــال شـرق مجهوريــة أفريقيــا الوسـطى،     
والنقـاط املرجعيـة    املهـام   بحكومـة تـشاد     تقيـد   ت ذات الـصلة، وعـن التقـدم احملـرز حنـو             االتفاقا

لتــدارك  هــاذااختجيــري ، مبــا يف ذلــك التــدابري الــيت  أعــاله٣ و ٢املنــصوص عليهــا يف الفقــرتني 
، ٤املـستوى املـشار إليـه يف الفقـرة          الرفيع  ددها الفريق العامل املشترك     قد حي أوجه القصور اليت    
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 واليـة    مـدى مناسـبة    عـن كثـب   سريصد   أنه    على يشددويذ والية بعثة األمم املتحدة،      وعن تنف 
  ؛لزم األمريستعرضها إن سوالبعثة 

يوليـه تقييمـا    /شهر متـوز  لـ  إىل األمـني العـام أن يقـدم يف تقريـره             كذلك يطلب  - ٢٦  
 لنتـائج قييمـه   جلمهورية أفريقيـا الوسـطى، اسـتنادا إىل ت        بالنسبة  عن اخليارات الدولية واإلقليمية     

  ؛رحيل البعثة
 /األولشهر كـانون  لـ  يف تقريـره   تقييمـا مد إىل األمني العام أن يق    يطلب أيضا   - ٢٧  
  ؛لبعثةالدروس املستخلصة يف سياق لديسمرب 
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٨  

  


