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 املتكلمون الدعوات أخرى وثائق البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٦٠  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ١٠

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 

فريقيــــــــــــا غــــــــــــرب أل
)S/2009/332(  

      S/PRST/2009/20  

٦٢٠٧  
 تشـــــــرين األول/ ٢٨

  ٢٠٠٩أكتوبر 

        S/PRST/2009/27 

    
    املنطقة دون اإلقليميةو احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى - ١٦

  عام عرض  

، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
جلســـة خاصـــة مـــع البلـــدان املســـامهة   هـــاجلســـة، مبـــا في ١٣

ثالثة بيانات رئاسية بشـأن  أصدر قرارين وواختذ  ،)٢١٦(بقوات
احلالـــة يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى واملنطقـــة دون  

يف شــرق املتقلبـة  كــز الـس علــى احلالـة األمنيــة   اإلقليميـة. ور 
 أثرهـــامشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، و     يف تشــاد و 

ســليب علــى احلالــة اإلنســانية يف املنطقــة. وأشــرف علــى نشــر ال
ــاد    ــدد األبع ــه  وجــود متع ــة   أســندت إلي ــة تشــمل، يف مجل والي

ــور، محايـــة العمليـــات اإلنســـانية واألشـــخاص املشـــردين       أمـ
ــنتها   ركـــز وداخليـــا.  ــا علـــى اهلجمـــات الـــيت شـ الـــس أيضـ

ــذ اتفــاق داكــار  ومجاعــات مســلحة ضــد حكومــة تشــاد    تنفي
واتفــــاق الدوحـــة املــــؤرخ   ٢٠٠٨آذار/مـــارس   ١٣املـــؤرخ  

  .)٢١٧(٢٠٠٩أيار/مايو   ٣
  

__________ 

  .٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩، املعقودة يف ٥٩٧٥اجللسة   )٢١٦(
ــت   )٢١٧( ــوقع ــاد والســودان   احكومت ــى تش ــار واتفــاق   عل ــاق داك اتف

التــوتر ووقــف  ــدف نــزع فتيــل، املرفــق) S/2009/249الدوحــة (
ملتمردين. لالطالع على مزيد إىل االطرفني  الدعم املقدم من كال

من املعلومات، انظر دراسة احلالة يف هـذا اجلـزء بشـأن احلالـة يف     
  تشاد والسودان.

الـس تشــاد   زار أعضـاء ، ٢٠٠٨يف حزيران/يونيـه  و  
يف مـــا يتعلـــق باحلالـــة يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  

بعثــــة الـــــس إىل  طقــــة دون اإلقليميـــــة، كجــــزء مـــــن   واملن
  .)٢١٨(أفريقيا

الــس مــرتني واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف       ومــدد  
شـــهرا، حـــىت  ١٢مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتشـــاد لفتـــرة 

  .(٢١٩)٢٠١٠آذار/مارس  ١٥و  ٢٠٠٩آذار/مارس   ١٥
: ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه  ١٦شــــــباط/فرباير و  ٤  

ــا ــي نبيانـ ــأن  انرئاسـ ــات اهلبشـ ــها  جمـ ــيت ارتكبتـ الـ
  يةتشادالكومة احلمجاعات مسلحة ضد 

شـــــباط/فرباير  ٤البيـــــان الرئاســـــي الصـــــادر يف    يف  
اهلجمات الـيت  ، ، يف مجلة أموربقوة السأدان  ،)٢٢٠(٢٠٠٨

وأهــاب  ية،تشــادالكومــة احلمجاعــات مســلحة ضــد  ارتكبتــها
__________ 

ات، انظــر: هــذا اجلــزء، القســم لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــ  )٢١٨(
ت جملـس  الثـاين، فيمـا يتعلـق ببعثـا    ، واجلزء السادس، القسـم  ٤٠
  من.األ

ــرار  (٢١٩)   ــوايل.  ٢٠٠٩( ١٨٦١و  )٢٠٠٨( ١٨٣٤ انالقـ ــى التـ ) علـ
 ، انظـر اجلـزء العاشـر، القسـم    على مزيد مـن املعلومـات   لالطالع

بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا واليـــة بشـــأن ، األول
  .الوسطى وتشاد

)٢٢٠(  S/PRST/2008/3.  
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ــة أن  ــدول املنطقـ ــا  بـ ــق تعاوـ ــاء   تعمـ ــل إـ ــن أجـ ــطة  مـ أنشـ
اجلماعات املسلحة وحماولتـها االسـتيالء علـى السـلطة بـالقوة.      

تشــكله إزاء التهديــد املباشــر الــذي  هوأعــرب الــس عــن قلقــ
ــى   ــال علـ ــال القتـ ــيهم   أعمـ ــن فـ ــدنيني، مبـ ــكان املـ ســـالمة السـ

  ن.ون داخليا والالجئواملشرد
ــؤرخ   ويف   ــي املـــ ــان الرئاســـ ــه حزيران/ي ١٦البيـــ ونيـــ
اهلجمـات الـيت    ة ممكنـة عبـار  قوىأدان الس بـأ  .)٢٢١(٢٠٠٨

ــذ     ــادية منـ ــلحة تشـ ــات مسـ ــنها مجاعـ ــه  ١١تشـ حزيران/يونيـ
، وطالـــب مجيـــع اجلماعـــات املســـلحة بوقـــف العنـــف ٢٠٠٨

أن إىل فــورا. باإلضــافة إىل ذلــك، دعــا الــس دول املنطقــة      
ه، لـ  تنفذ التزاماـا مبوجـب اتفـاق داكـار واالتفاقـات السـابقة      

أنشــطة اجلماعــات املســلحة يف   مــن أجــل إــاء   تعــاون وأن ت
ا االستيالء على السلطة بالقوة.ماملنطقة وحماوال  

 تشـرين األول/  ٢٢إىل  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ١٩  
  العالقات بني تشاد والسودان :٢٠٠٩أكتوبر 

املمثـــل اخلـــاص أفـــاد ، ٢٠٠٨أيلول/ســـبتمرب  ١٩يف   
لألمـني العـام ورئـيس بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيــا        

تقريــر األمــني العــام عــن   يف معــرض تقدميــهالوســطى وتشــاد، 
متـوترة،  ال تـزال  العالقات بني تشاد والسودان  ،بأن)٢٢٢(البعثة

جمموعــة عقــدها تعلــى الــرغم مــن االجتماعــات املنتظمــة الــيت   
ــال  ــأة االتصـ ــاد   املنشـ ــر أن تشـ ــار. وذكـ ــاق داكـ مبوجـــب اتفـ
فـتح سـفارتيهما   إعـادة  علـى تبـادل السـفراء و   اتفقـا  والسودان 

  شـاد  وقـال ممثـل ت  .)٢٢٣(االتصـال  موعـة قبل االجتماع املقبـل
العالقـات   إعـادة بلـده  قبـل   ،إنه منذ التوقيع على اتفـاق داكـار  

وقــال إن لــدى . هــاقطع إىلالســودان الدبلوماســية الــذي بــادر 
يف  تــهحــل أزمعلــى بلــده اإلرادة السياســية ملســاعدة الســودان 

__________ 

)٢٢١(  S/PRST/2008/22.  
)٢٢٢(  S/2008/601.  
)٢٢٣(  S/PV.5976 ٣، الصفحة.  

 بـــأن تتوقـــف باملقابـــل، زعزعـــة هدارفـــور، وأعـــرب عـــن أملـــ
  .)٢٢٤(تشاد يف اجلزء الشرقي من االستقرار
ــايو  ٨ويف    ــر ، ٢٠٠٩أيار/مـ ــؤول  ذكـ ــف املسـ املوظـ

أيار/مـايو   ٣بالوكالة عن إدارة عمليات حفـظ السـالم أنـه يف    
 ، برعايـة حكـوميت  وقعت حكومتا تشاد والسودان يف الدوحـة 

وهــو  ،، علــى اتفــاق الدوحــةاجلماهرييــة العربيــة الليبيــةقطــر و
تقـدمي أي   واالمتنـاع عـن   تطبيـع العالقـات  ل اتفاق ثنائي جديد

املناهضــة ألي إىل مجاعــات املتمــردين   لــى أراضــيهما ع دعــم
ــهما ــاد .)٢٢٥(من ــل تشــاد  وأف ــه بممث ــدأن ــاق   بع ــى اتف ــع عل التوقي

ــرض   ــة، تعـ ــده إىل الدوحـ ــومبلـ ــنته  هجـ ــوات شـ ــة قـ ــن آتيـ مـ
ــودانيني وتشــاديني  الســودان. وادعــى أن    وثنــائيي مقــاتلني س

ــدهم   ــية جتنـ ــودان  اجلنسـ ــة السـ ــدفون إىل حكومـ ــة يهـ اإلطاحـ
ل إن قـا  ممثـل السـودان   إال أن.)٢٢٦(يف تشاد باحلكومة الشرعية

لســودان ل وأن ال عالقــة يداخلــ يف تشــاد هــو شــأنمــا حيــدث 
آليــات دعــا إىل إجيــاد أن الســودان قــد حيــدث. وأضــاف بــ مبــا

 هاتغطيـة فشـل  من اامات تشـاد الـيت تطلقهـا ل   مستقلة للتحقق 
    .)٢٢٧(لداخلي وللتمويه على خمططاا العدوانية ضد السودانا

، )٢٢٨(٢٠٠٩أيار/مـايو   ٨بيان رئاسي صـادر يف  ويف   
ــرام  دعـــا  الـــس، يف مجلـــة أمـــور، الســـودان وتشـــاد إىل احتـ

ــا  ــة وتنفيـــذها تنفيـــذا تامـ ــا املتبادلـ ــة ا ،التزامامـ ــاق وخباصـ تفـ
، واتفــاق داكــار املــؤرخ ٢٠٠٩أيار/مــايو  ٣الدوحــة املــؤرخ 

 بنـاء مـع فريـق داكـار    ال ، وإىل التفاعل٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣
تبـذهلا اجلماهرييـة العربيـة    املساعي احلميـدة الـيت    لالتصال ومع

التعــاون مــن أجــل و مــا،وقطــر مــن أجــل تطبيــع عالقاالليبيــة 
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(
)٢٢٥(  S/PV.6121 ٤، الصفحة.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٦(
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٧(
)٢٢٨(  S/PRST/2009/13.  
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جلماعـات  ا تقـوم ـا   الـيت  وضع حد لألنشطة العـابرة للحـدود  
املســلحة وتعزيــز اإلجــراءات الراميــة إىل مكافحــة االجتــار غــري  

  املشروع باألسلحة يف املنطقة.
املمثـــل اخلـــاص   أفـــاد، ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ٢٨يف و   

معـرض تقدميـه لتقريـر األمـني العـام عـن بعثـة         لألمني العام، يف
 بـأن  ،)٢٢٩(األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد    

ــل ــني تشــاد والســودان   اتلعالق ــة ب ــى    القائم ــأثري أساســي عل ت
إىل دئـة  عاجلـة  حاجـة  أن مثـة  علـى جـانيب احلـدود، و   الوضع 

لتــرابط  ونظــرا .)٢٣٠(الدبلوماســية ة واســتئناف املبــادراتاحلالــ
بصــورة عامــة اتفــق املتكلمــون  ،رتاعــات يف تشــاد والســودانال

ــة يتطلـــب التعـــاون الوثيـــق بـــني الـــدول    علـــى أن حـــل األزمـ
العديــد مــن املــتكلمني عــن أســفهم   أعــرباــاورة. وبالتــايل، 

كـال البلــدين   والتـدهور العالقـات بـني تشـاد والسـودان، ودعـ      
مـن  ؤدي إىل مزيـد  قـد تـ  االمتناع عـن اختـاذ أي إجـراءات    إىل 

ــا طلبــ   ــات     واالتصــعيد. كم ــدين اســتخدام الترتيب إىل كــال البل
ــق        ــك فري ــا يف ذل ــا يف املاضــي، مب ــق عليه ــة املتف ــة القائم الثنائي

  تطبيع عالقاما الثنائية.ل اتصال اتفاق داكار
ــوبر   ٢٢يف و   ــدم، ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت ــل  ق وكي

ــظ الســالم     ــات حف ــام املســاعد لعملي ــني الع ــادات األم ــن  إف ع
 ،االتصــاالت الرفيعــة املســتوى بــني حكــوميت تشــاد والســودان

تشـرين األول/أكتـوبر    ١١جتماع الذي عقـد يف  االوال سيما 
الــرئيس ومستشــار حيــث شــدد الــرئيس التشــادي جنامينــا، ايف 

ــه  الســوداين ــى رغبت ــني احلكــومتني.    معل ــة ب ا يف اســتعادة الثق
ــال كــذلك إن و الحتــاد األفريقــي  كــبري الوســطاء املشــترك ل   ق

ا شـجع حكومـة تشـاد علـى مواصـلة هـذ      قـد  واألمم املتحـدة،  
ــوار ــات  ، احلـ ــن يف العالقـ ــني ألن التحسـ ــاد والســـودان  بـ تشـ

__________ 

)٢٢٩(  S/2009/359.  
)٢٣٠(  S/PV.6172 ٣، الصفحة.  

 سيكون له تأثري مباشر وإجيـايب علـى جهـود حتقيـق السـالم يف     
  .)٢٣١(دارفور

ــبتمرب  ١٩   ــه  ٢٨إىل  ٢٠٠٨أيلول/ســــ متوز/يوليــــ
اســـــــتبدال عمليـــــــة االحتـــــــاد األورويب   : ٢٠٠٩

العسكرية بعنصر عسكري مـن بعثـة األمـم املتحـدة     
  لوسطى وتشاد  يف مجهورية أفريقيا ا

املمثـــل اخلـــاص  قـــدم، ٢٠٠٨أيلول/ســـبتمرب  ١٩يف   
عــن العناصــر الرئيســية ملفهــوم     عرضــا مــوجزاً لألمــني العــام  

عمليـة  واليـة  املمكـن بعـد ايـة     ألمم املتحـدة ا وجودعمليات 
ــكرية ا ــاد األورويب العســ ــا   الحتــ ــة أفريقيــ ــاد ومجهوريــ يف تشــ

ونبـه إىل أنـه لـن تكـون     . ٢٠٠٩آذار/مـارس   ١٥الوسطى يف 
فعاليـة مـا    اًعسـكري  اًعنصـر  لتوسيع نطاق البعثة احلالية لتشمل

التشــادية املعنيــة يف  دعــم اجلهــات  مل تســند إىل البعثــة واليــة   
عودة لصـلة بـال  ذات انعدام األمـن  اجلذرية الألسباب ل التصدي
 ممـثال ورحـب  .)٢٣٢(الطوعية لالجئني واملشردين داخلياواآلمنة 

اســتبدال عمليــة االحتــاد   ب مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد   
األورويب العسكرية بقـوة عسـكرية تابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة       

    .)٢٣٣(يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
 ،ممثــل فرنســـا  ذكــر ، ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب   ٢٤يف و  

املشاركة الدولية املتواصلة واملتسـارعة يف   ضرورة مشدداً على
االحتـــاد  عمليـــة اســـتبدالأن االحتـــاد األورويب يؤيـــد ، املنطقـــة

علـى احلاجـة   وشـدد  بعثة األمـم املتحـدة،   ب العسكرية األورويب
شـدد ممثـل   و.)٢٣٤(مين يف املرحلة االنتقاليةاألاغ فرال إىل حتاشي

ــه كــان  بلجيكــا ــة ا  ، مشــريا إىل أن ــراد بعملي ــاد األورويبي  الحت
__________ 

)٢٣١(  S/PV.6204 ٤-٢، الصفحات.  
)٢٣٢(  S/PV.5976 ٧-٢، الصفحات .  
ــه، الصــــفحة     )٢٣٣( ــع نفســ ــا الوســــطى)    ٧املرجــ ــة أفريقيــ (مجهوريــ

  (تشاد). ٨  والصفحة
)٢٣٤(  S/PV.5980٣ ، الصفحة.  
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األعمــال علــى أمهيــة بــدء  ،انتقاليــةأن تكــون دائمــا  العســكرية
ــة    ــكرية تابعـــ ــوة عســـ ــال إىل قـــ ــريية لالنتقـــ ــم  التحضـــ لألمـــ

ــات املتحــدة   وأضــاف.)٢٣٥(املتحــدة ــل الوالي ــتعني  ممث ــه ي إىل أن
قبـل تـاريخ انتـهاء موعـد      نشر قوة أمنيـة مدربـة وجمهـزة جيـدا    

آذار/مـارس،   ١٥يف والية عمليـة االحتـاد األورويب العسـكرية    
  .(٢٣٦)نتقال بسالسة وجناحلكي جتري عملية اال

ممثـل   رحـب يف اليـوم نفسـه،   عقـدت  ثانية  جلسةويف   
)، ٢٠٠٨( ١٨٣٤قبـل اختـاذ القــرار    متحـدثا اململكـة املتحـدة   

يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى   بتجديد والية بعثة األمم املتحدة 
اسـتبدال عمليـة االحتـاد األورويب    بمـن حيـث املبـدأ،    و وتشاد،

 هشـدد علـى أنـ    غـري أنـه  . العسكرية بقـوة تابعـة لألمـم املتحـدة    
ــزال ال ــام بــ   ي ــتعني القي ــن ي ــالالكثري م ــل أن يــ  األعم مكن تقب
سـالم  الفظ عملية جديدة حلقرار بشأن إنشاء من اختاذ لس ا

بعثـة األمـم   توسـيع نطـاق   تابعة لألمم املتحدة. وشدد على أن 
ــاجاملتحــدة يف تشــاد  ، وواليــة ميكــن إىل أهــداف واضــحة حيت

 ميكـن قياسـها،   ومعـايري للنشر، معقول  حتقيقها، وجدول زمين
ووضـــع ـــائي واقعـــي ميكّـــن القـــوة مـــن االنســـحاب مـــا إن   

  .  )٢٣٧(يتحقق
ــرار و   ــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٣٤يف القــ ــول/ ٢٤املــ  أيلــ
ــرب، ٢٠٠٨ســبتمرب  ــس أع ــن ال ــالغ قلقــ  ع إزاء أنشــطة  هب

واالعتـــداءات األخـــرى يف شـــرق تشـــاد اجلماعـــات املســـلحة 
ــرب الســودان،       ــا الوســطى وغ ــة أفريقي ومشــال شــرق مجهوري

بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا وقــرر أن ميــدد واليــة 
وأهــــاب  ،٢٠٠٩آذار/مــــارس  ١٥الوســــطى وتشــــاد حــــىت 

. بـــاألمني العـــام إكمـــال نشـــر البعثـــة يف أقـــرب وقـــت ممكـــن 
اإلذن بنشــر اعتزامــه  وعــالوة علــى ذلــك، أعــرب الــس عــن 

__________ 

  .٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٣٥(
  .٧ املرجع نفسه، الصفحة  (٢٣٦)  

)٢٣٧(  S/PV.5981٢ ، الصفحة.  

عنصـــر عســـكري تـــابع لألمـــم املتحـــدة يف تشـــاد ومجهوريـــة  
أفريقيا الوسطى حيل حمل عملية االحتاد األورويب العسـكرية يف  

  .  تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى
املمثــل قــدم ، ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١٢يف و  

اخلاص لألمني العام، يف معرض تقدميه لتقرير األمني العام عـن  
، )٢٣٨(بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد    

ــات مســتكملة  ــن   اإلعــدادعــن  معلوم ــل الســلطة م ــة لنق عملي
إىل العنصر العسكري التـابع لألمـم   االحتاد األورويب العسكرية 

مبــا يف ذلــك اخليــارات   ، ٢٠٠٩آذار/مــارس  ١٥ملتحــدة يف ا
التابع املتعلقة حبجم وهيكل ووالية الوجود العسكري املقترح 

أحـاط  ومجهورية أفريقيا الوسطى. يف لألمم املتحدة يف تشاد و
الــس علمــا بــأن تشــاد وافقــت علــى نشــر قــوة تابعــة لألمــم   

خليـــارات ألعضـــاء باوأعلــم ا ، فـــردا ٤ ٩٠٠ قوامهـــااملتحــدة  
املتاحة لوجود األمم املتحدة يف املنطقـة الشـمالية الشـرقية مـن     

  .)٢٣٩(مجهورية أفريقيا الوسطى
كـانون   ١٤املؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٦١مبوجب القرار و  

ر، متديــد واليــة ، قــرر الــس، يف مجلــة أمــو٢٠٠٩الثاين/ينــاير 
بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد حــىت 

 تـــابعوأذن بنشـــر عنصــر عســـكري   ،٢٠١٠آذار/مــارس   ١٥
ــة ل ــة يحــل حمــل  للبعث ــن تشــاد   االحتــاد األورويبعملي يف كــل م

نقــل الســلطة مــن جيــري وقــرر أن  ،ومجهوريـة أفريقيــا الوســطى 
ــر ال عمليـــة ــم  االحتـــاد األورويب إىل العنصـ عســـكري لبعثـــة األمـ

ــدة ــاد   املتحـ ــطى وتشـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ  آذار/ ١٥يف  يف مجهوريـ
إذ يتصـــرف مبوجـــب الفصـــل ، . وقـــرر الـــس٢٠٠٩مـــارس 

باختـاذ مجيـع    للبعثـة  أن يـأذن  ،السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة    
التدابري الالزمة حلماية املدنيني املعرضني للخطر، وتيسري إيصال 

  ومحاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها. ،املساعدات اإلنسانية
__________ 

)٢٣٨(  S/2008/760.  
)٢٣٩(  S/PV.6042٤-٢ ، الصفحات.  
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األمـــني العـــام   أفـــاد  ، ٢٠٠٩نيســـان/أبريل   ٢٤يف و  
تقرير األمـني  يف معرض تقدميه  املساعد لعمليات حفظ السالم
ــة األمــم املتحــدة   ــا الوســطى   العــام عــن بعث ــة أفريقي يف مجهوري

لبعثـة كانـت أبطـأ ممـا كـان      ا ةتكـوين قـو  وترية  أن (٢٤٠)وتشاد
متوقعــا بســبب الثغــرات يف تــوفري املعــدات الضــرورية. وشــدد  

ــى أ ــوفري  ن علـ ــرات يف تـ ــيما الثغـ ــدات، ال سـ ــنقص يف املعـ  الـ
 ةالتصــاالت بالغــلوحــدة واالفتقــار إىل  العســكرية اتاملروحيــ

إىل إضــعاف قــدرة البعثــة علــى القيــام بعمليــات  أدت األمهيــة، 
علــى مــدار الســاعة. ودعــا الــس إىل بــذل كــل مــا يف وســعه 

ــول  ــة حصــ ــة ال لكفالــ ــى بعثــ ــدات علــ ــة لاملعــ ــذ املطلوبــ تنفيــ
  .  )٢٤١(هاواليت

ــه  ٢٨يف و   ــال، ٢٠٠٩متوز/يوليــ ــاص  قــ ــل اخلــ املمثــ
يف معـرض تقدميـه لتقريـر األمـني العـام عـن بعثـة        ، لألمني العام

ن إ ،)٢٤٢(األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد 
قـوام  اليف املائـة مـن    ٤٦ قـد بلـغ نسـبة   العسكرية  ةالقو ارانتش

وأضاف أن االنتشار البطـيء للقـوة قيـد    . يف الوالية به املأذون
تنفيذ الفعال للمفهـوم العسـكري للعمليـات    القدرة البعثة على 

اإلنسـاين   ـال يف ااملطلوبـة للعـاملني   توفري البيئـة اآلمنـة   على و
 ،والفئـات الضـعيفة مـن السـكان    والالجئني واملشردين داخليـا  

وأثىن أعضاء الس علـى   .)٢٤٣(العائدينيف مناطق  مبا يف ذلك
يف املنــاطق املتضــررة يف تشــاد ومجهوريــة  البعثــة ملــا تســهم بــه  

إىل اإلسـراع يف نشـر البعثـة لتمكينـها      واودع ،أفريقيا الوسطى
__________ 

  (٢٤٠)  S/2009/199.  
)٢٤١(  S/PV.6111٦-٢ ، الصفحات.  
)٢٤٢(  S/2009/359.  
)٢٤٣(  S/PV.6172٤ ، الصفحة.  

تشمل محاية املـدنيني   ليتا اواليته على حنو أفضل أن تنجزمن 
  ظفي املساعدة اإلنسانية.  ومو

ــوبر  ٢٢متوز/يوليــــــه و  ٢٨   تشــــــرين األول/أكتــــ
ــ: إحاطـــات قدم٢٠٠٩ ــأن  تـ ــة بشـ ــة العامـ ها األمانـ

  شرق تشاد يف احلالة اإلنسانية

مثل اخلاص لألمـني  ، قدم امل٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٨يف   
العام تقريرا عن اهلجمات ضـد العـاملني يف اـال اإلنسـاين يف     

واهلجمــات الــيت تشــنها اجلماعــات املســلحة يف    ،شــرق تشــاد
أدى إىل زيــادة عــدد الالجــئني،  ممـا مجهوريـة أفريقيــا الوســطى  

وأعـرب املتكلمـون    .(٢٤٤)املسـاعدة اإلنسـانية  قيد سبل تقدمي و
تقلـب احلالـة األمنيـة يف تشـاد واجلـزء      عن القلق إزاء اسـتمرار  

سـليب  الثـر  واألالشمايل الشرقي من مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    
 واعلــى احلالــة اإلنســانية يف املنطقــة. وأشــارالــذي خيلفــه ذلــك 

إىل أنه ال يزال هنـاك العديـد مـن الالجـئني واملشـردين داخليـا       
ــاجون إىل املســاعدة اإلنســانية، وشــجب   اهلجمــات  واالــذين حيت

  املستمرة ضد موظفي املساعدة اإلنسانية.
ــوبر  ٢٢يف و   األمــني  قــال، ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت

املفـرزة  إنـه جـرى نشـر    العام املساعد لعمليـات حفـظ السـالم    
ــة التشــادية   الــيت  األمنيــة املتكاملــة املســماة قــوة الشــرطة األهلي

ــوىل املســؤولية    ــيت تت ــة، وال ــها البعث ــور دربت ــة أم ــها  عــن مجل من
اإلنسـانية.   باألنشـطة  أمنية مواتيـة للقيـام  يف يئة بيئة  املساعدة
يئــة بيئــة آمنــة لألنشــطة تواصــل العمــل علــى البعثــة  وقــال إن

حتســني التنســيق بــني املفــرزة والشــرطة  يف حــني أناإلنســانية، 
  .)٢٤٥(األمن يف اال اإلنساينعزز أيضاً الوطنية والدرك 

__________ 

  .٤-٢ املرجع نفسه، الصفحات  (٢٤٤)  
)٢٤٥(  S/PV.6204٣-٢ ، الصفحتان.  
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    : احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليميةلساتاجل
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٣٠  
اير شــــــــــــــباط/فرب  ٤

٢٠٠٨  

رســالة مــن ممثــل تشــاد   
ــا مســاعدة    ــب فيه يطل

حماولـة   إـاء الس يف 
ــة ا ــة باحلكومـــ إلطاحـــ
)S/2008/69(  

    ٣٧املادة 
  تشاد

  S/PRST/2008/3  

٥٩١٣  
حزيران/يونيــــــــه   ١٦

٢٠٠٨  

    ٣٧املادة     
  ادتش

  S/PRST/2008/22 

٥٩٧٦  
/ســـــــــبتمرب أيلول ١٩

٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

ــطى وت ــادالوســـــــ  شـــــــ
)S/2008/601(  

    ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
الوســــــــــطى (وزيــــــــــر 

  اخلارجية)، وتشاد
  ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني    
العام ورئيس بعثـة األمـم   
املتحـــــدة يف مجهوريـــــة  

  أفريقيا الوسطى وتشاد

   مجيع املدعوين

٥٩٨٠  
أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢٤

٢٠٠٨  

  ٣٩املادة     
املمثــل الســامي لالحتــاد   

  األورويب

املمثـــــل الســــــامي  
لالحتـــاد األورويب،  
ومخسة من أعضـاء  
ــا  الـــــس (إيطاليـــ
وبلجيكا وبوركينـا  

ــو ــا  فاســــ وفرنســــ
والواليات املتحـدة  

  األمريكية).

 

٥٩٨١    
أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢٤

٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد  ــطى وتشـــــــ  الوســـــــ

)S/2008/601 وAdd.1(  

قدمتـــه مشـــروع قـــرار 
ــاء ٦  (أ)دول أعضـــــــــــ
)(S/2008/616  

    ٣٧املادة 
  تشاد

عضو من أعضـاء  
(اململكـــة  الـــس
  املتحدة)

 )٢٠٠٨( ١٨٣٤القــــــــرار 
 ال أحد - ال أحد -١٥

٦٠٤٢  
ــانون األول/ ١٢  كـــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

  الوسطى وتشاد
)S/2008/760(  

    ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

  وتشاد ،الوسطى
    ٣٩ملادة ا

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام

أعضـــــاء  مـــــن ٣
إيطاليـــا  الـــس ( 

ــا  وفرنســـــــــــــــــــ
ــتاريكاو )، كوســـ
  نيدعوامل مجيعو

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٦٤  
ــانون الثــــاين/  ١٤  كــ

  ٢٠٠٩يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد  ــطى وتشـــــــ  الوســـــــ

)S/2008/760 وAdd.1(  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــا   ــن فرنســـــــــــ مـــــــــــ

)S/2009/29(  

    ٣٧املادة 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

  وتشاد ،الوسطى

) ٢٠٠٩( ١٨٦١القــــــــرار   
  ال أحد - ال أحد -١٥

٦١١١  
نيســــــــــان/أبريل   ٢٤

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد   ــطى وتشـــــــ الوســـــــ

)S/2009/199(  
  

ــر ــطة  اتقريـ ــن أنشـ ن عـ
ــاد   ــة االحتــــــــ عمليــــــــ

يف  العســكرية األورويب
مجهورية أفريقيا و تشاد

ــطى  الوســـــــــــــــــــــــــــ
)S/2009/214 املرفقان ،

  األول والثاين)

  ٣٧املادة 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

ــطى ــاد ،الوســـــ  ،وتشـــــ
اجلمهوريــــة التشــــيكية و

  )م االحتاد األورويب(باس
  ٣٩املادة 

األمـــني العـــام املســـاعد    
  لعمليات حفظ السالم

    مجيع املدعوين

٦١٢١    
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٨

 أيــار/ ٦رســالة مؤرخــة 
ــايو  ــة  ٢٠٠٩مــ موجهــ

من املمثـل الـدائم لتشـاد    
لــدى األمــم املتحــدة إىل 
ــس األمــــن    ــيس جملــ رئــ

)S/2009/232(  

  ٣٧املادة   
  تشاد والسودان

  ٣٩املادة 
ــؤول   ــف املســــــ املوظــــــ
بالوكالـــــــة عـــــــن إدارة 

  معمليات حفظ السال

    مجيع املدعوين

٦١٢٢  
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٨

ــة   ــالة مؤرخــــــ  ٦رســــــ
 ٢٠٠٩أيار/مـــــــــــــــايو 

ــل   ــن املمثـــ ــة مـــ موجهـــ
الدائم لتشاد لدى األمم 
املتحدة إىل رئيس جملس 

  )S/2009/232ألمن (ا

    ٣٧املادة   
  تشاد

  S/PRST/2009/13  
  

٦١٧٢  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٢٨

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد  ــطى وتشـــــــ  الوســـــــ

)S/2009/359(  

    ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

  وتشاد ،الوسطى
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام

مجيــــــع أعضــــــاء 
 ومجيـــــعالـــــس 
  املدعوين

 

٦٢٠٤  
 تشـــــــرين األول/ ٢٢

  ٢٠٠٩أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد  ــطى وتشـــــــ  الوســـــــ

)S/2009/535(  

  ٣٩املادة   
األمـــني العـــام املســـاعد    

  لعمليات حفظ السالم

األمــــــني العـــــــام  
املساعد لعمليات 

  حفظ السالم

 

  
  .الواليات املتحدة األمريكيةوكوستاريكا وكرواتيا واجلماهريية العربية الليبية وفرنسا وبلجيكا   (أ)  

    




