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د يرغب جملس األمـن يف النظـر   واحلماية. ويف غضون ذلك، ق
ــال فريــق متقــدم إىل تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا       يف اإلذن بإرس
ــاطق      ــة يف املن ــد مــن املعلومــات عــن احلال الوســطى جلمــع املزي
ــي،    ــة، وحبـــث إمكانيـــات التوصـــل إىل اتفـــاق سياسـ احلدوديـ

  والقيام باملزيد من التخطيط التفصيلي واإلعداد اللوجيسيت.

يــــة أفريقيــــا الوســــطى إىل وقــــد دعــــي ممثــــل مجهور  
املشـاركة يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (االحتـاد الروســي) ببيــان   

ــس  ــم الــ ــس، يف   )٦(باســ ــا أورده الــ ــة مــ ــان يف مجلــ ، وكــ
  أنه:  البيان

__________ 

  )٦(  S/PRST/2007/2 .  

يؤكــد مــن جديــد قلقــه إزاء اســتمرار انعــدام االســتقرار علــى     
طــول احلــدود بــني الســودان وتشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وإزاء  

طــر الــذي يشــكله ذلــك علــى ســالمة الســكان املــدنيني وعلــى ســري    اخل
  العمليات اإلنسانية؛  

ويشري إىل اعتزام األمني العـام اإلذن بعـودة بعثـة التقيـيم الـتقين        
فورا إىل املنطقة بغرض إمتـام مالحظاـا الـيت كانـت قـد أُعيقـت لـدواع        

، بتقـدمي  ٢٠٠٧طلب إليه القيام، حبلـول منتصـف شـباط/فرباير    يأمنية، و
توصيات بصيغتها املستكملة والنهائية بشأن حجم وبنيـة وواليـة وجـود    

  متعدد األبعاد لألمم املتحدة.  

طلب إىل األمني العـام أن يوفـد يف أقـرب وقـت ممكـن بعثـة       يو  
ــع       ــاور مــ ــطى، بالتشــ ــا الوســ ــة أفريقيــ ــاد ومجهوريــ ــريية إىل تشــ حتضــ

  ريره.من تق ٨٨حكومتيهما، على النحو املتوخى يف الفقرة 
    

  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية - ٢١

 اإلجراءات التمهيدية

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٧املعقودة يف  ٥٧٣٤

آب/أغســــطس  ٢٧املعقــــودة يف  ٥٧٣٤يف اجللســــة   
عنــون ، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد امل ٢٠٠٧

ــة دون    ’’ ــا الوســطى واملنطق ــة أفريقي ــة يف تشــاد ومجهوري احلال
ــة ــر األمــني العــام املــؤرخ  ‘‘اإلقليمي آب/أغســطس  ١٠، وتقري
. وأوضــح )١(بشــأن تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ٢٠٠٧

األمني العام يف تقريره أن السـلطات يف تشـاد قـد أعربـت عـن      
دد األبعــاد قلقهــا بشــأن العنصــر العســكري مــن الوجــود املتعــ  

لألمم املتحـدة يف شـرق تشـاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا        
الوســــــطى، علــــــى النحــــــو املــــــبني يف تقريــــــره املــــــؤرخ       

، وأضــاف أن التقريــر احلــايل يســتند  ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٢٣
__________ 

  )١(  S/2007/488. 

ــدين      ــع الســلطات يف كــال البل ــت م ــيت أجري إىل املشــاورات ال
  .)٢(واجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف امليدان

م األمني العام تفاصيال عن املفهوم املنقح للوجـود  وقد  
الدويل املتعـدد األبعـاد يف شـرق تشـاد ومشـال شـرق مجهوريـة        
أفريقيا الوسطى، الذي يتضمن ثالثة تعديالت هامـة لالقتـراح   
السابق. أوال، ستضطلع قوة عسـكرية تابعـة لالحتـاد األورويب    

 عشـر  مبهام ووظائف العنصر العسكري خـالل األشـهر االثـين   
األوىل من نشر القوة. ويعقب ذلك إبرام اتفاق متابعـة يشـمل   
إقامة عملية حمتملة تابعـة لألمـم املتحـدة خلفـا للعنصـر. ثانيـا،       
لن يكون هناك تـدخل مباشـر للوجـود الـدويل املتعـدد األبعـاد       
يف املنطقة احلدودية. ثالثـا، سيواصـل رجـال الشـرطة والـدرك      

ــى ح   ــذين يســهرون عل ــانون والنظــام يف   التشــاديون ال فــظ الق
__________ 

  )٢(  S/2007/97. 



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

645/1582 11-02856 
 

خميمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا اخلدمـة حتـت قيـادة    
السـلطة الوطنيــة، لكنــهم سيخضـعون للتــدريب والتوجيــه مــن   
قبــل عنصــر شــرطة األمــم املتحــدة. وأعــرب األمــني العــام عــن 
القلــق إزاء احلالــة األمنيــة واإلنســانية يف املنطقــة، وأكــد جمــددا  

مــم املتحــدة املقترحــة، الــيت يأمــل يف أن     علــى أمهيــة بعثــة األ  
تساعد على حتقيق االستقرار يف املنطقة، باالقتران مـع العمليـة   
املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور املـأذون       
ا مؤخرا، إىل حـني التوصـل إىل اتفاقـات سياسـية علـى حـل       

املالئم بني  دائم. وأخريا، شدد األمني العام على أمهية التنسيق
األمم املتحدة، واالحتاد األورويب والسـلطات يف تشـاد، وأكـد    
على احلاجة إىل االسـتعداد املبكـر لتكـوين العنصـر العسـكري      

  للمتابعة املوصى به.

. ويف )٣(وأدىل الـرئيس (الكونغـو) ببيـان باسـم الــس      
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

 ٢٠٠٧آب/أغسـطس   ١٠ؤرخ رحب بتقرير األمـني العـام املـ     
ــدد        ــن أجــل وجــود متع ــات م ــا منقحــا للعملي ــه مفهوم ــرح في ــذي يقت ال
األبعــاد يرمــي إىل املســامهة يف محايــة املعرضــني للمخــاطر مــن الالجــئني   
واملشـــردين داخليـــا والســـكان املـــدنيني يف شـــرق تشـــاد ومشـــال شـــرق  

  مجهورية أفريقيا الوسطى، وتيسري توفري املساعدة اإلنسانية.  

طلــب إىل األمــني العــام أن يــدرس، بالتشــاور مــع حكــوميت         
تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، الترتيبــات الالحقــة هلــذا الوجــود        

شهرا، وال سيما على أساس تقيـيم مشـترك    ١٢املتعدد األبعاد بعد فترة 
لالحتياجــات جتريــه منظمــة األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب بعــد ســتة  

  وجود املتعدد األبعاد.أشهر من نشر عناصر ال

أعـرب عـن اســتعداده لـإلذن بإنشـاء وجــود متعـدد األبعــاد يف        
  شرق تشاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى؛  

__________ 

  )٣(  S/PRST/2007/30. 

عــن كثــب علــى    اطالعــهوطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة      
جيري من حتضريات لكل عنصر من عناصـر الوجـود املتعـدد األبعـاد،      ما

ــيل    ــن التفاصـ ــد مـ ــك مزيـ ــا يف ذلـ ــة   مبـ ــق العمليـ ــل والطرائـ ــأن اهليكـ بشـ
  ومستويات القوات.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   

 أيلــــــول/   ٢٥املعقــــــودة يف   ٥٧٤٨يف جلســــــته  

  ٢٠٠٧  سبتمرب

أيلول/ســــبتمرب  ٦، املعقــــودة يف ٥٧٤٨يف اجللســــة   
، أدرج الس أيضا يف جدول أعمالـه التقريـر اخلـاص    ٢٠٠٥

ودعـي   .)٤(ومجهورية أفريقيا الوسطىلألمني العام بشأن تشاد 
ــاركة      ــطى للمشـــ ــا الوســـ ــة أفريقيـــ ــاد ومجهوريـــ ــثال تشـــ ممـــ

  .)٥(املناقشة  يف

ووجــه الــرئيس (فرنســا) انتبــاه الــس إىل مشــروع        
؛ ومــن مث طُــرح للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع ودون     )٦(قــرار

)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٧( ١٧٧٨مناقشــة بوصــفه القــرار 
  منها: الس مجلة أمور،

وافــق علــى إنشــاء وجــود متعــدد األبعــاد يف تشــاد ومجهوريــة     
أفريقيــا الوســطى بغــرض املســاعدة يف يئــة ظــروف أمنيــة مواتيــة لعــودة  
ــها      ــة ودائمــة، بطــرق مــن بين ــة وآمن الالجــئني واملشــردين بصــورة طوعي
املشاركة يف محاية الالجئني واملشردين واملـدنيني املعرضـني للخطـر، مـن     

تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف شــرق تشــاد ومشــال شــرق     خــالل تيســري
ــتني       ــتعمري املنطق ــة ل ــة الظــروف املواتي ــا الوســطى، ويئ ــة أفريقي مجهوري

  املذكورتني وحتقيق تنميتهما االقتصادية واالجتماعية؛  
__________ 

  )٤(  S/2007/488. 

 .تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى وزيرا الشؤون اخلارجية مثّل  )٥(  

  )٦(  S/2007/563. 
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قرر أن يشمل الوجود املتعدد األبعاد، ملدة سـنة واحـدة، بعثـة      
  لوسطى وتشاد؛  لألمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا ا

ــا         ــة أفريقي ــام وحكــوميت تشــاد ومجهوري ــني الع ــب إىل األم طل
يتعلـق ببعثـة األمـم     الوسطى اإلسراع بإبرام اتفاقات ملركز القوات يف ما

  املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد؛

  ومتصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة:  

  عملية؛   أذن لالحتاد األورويب بأن ينشر  

طلب إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرا بعـد إجـراء مـا يلـزم       
  من مشاورات مع حكومة كل من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى؛  

دعـــا حكـــوميت تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى واالحتـــاد   
  األورويب إىل إبرام اتفاقات مركز القوات بأسرع ما ميكن؛  

أن يقــدم تقريـرا إىل جملـس األمــن،    طلـب إىل االحتـاد األورويب    
  يف منتصف فترة نشر العملية ويف ايتها؛  

ــدول املتامخــة لتشــاد        ــدول األعضــاء، خاصــة ال ــع ال حــث مجي
ــأخري، انتقــال      ــا الوســطى، أن تيســر، دومنــا عــائق أو ت ــة أفريقي ومجهوري
مجيـع األفـراد املـتجهني إىل تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وكـذلك         

املعدات واملــــؤن واإلمــدادات وغريها مــن السـلع املوجهـة    تسليم مجيع
  إىل بعثة األمم املتحدة وعملية االحتاد األورويب؛  

شجع حكومات كل مـن السـودان وتشـاد ومجهوريـة أفريقيـا        
الوســطى علـــى التعــاون الفعـــال بغيــة تنفيـــذ اتفــاق طـــرابلس املـــربم يف     

  ؛  ٢٠٠٦شباط/فرباير   ٨

ــن أجــل ســد    ناشــد اجلهــات املاحنــ    ــا م ة أن تضــاعف جهوده
ــة   ــة واإلمنائيـــــة لتشـــــاد ومجهوريـــ االحتياجـــــات اإلنســـــانية والتعمرييـــ

  .الوسطى  أفريقيا
    

  األمريكتان

 املسألة املتعلقة اييت - ٢٢
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٦املعقودة يف  ٤٩١٧

ــالة مؤرخــة     ــب ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٢٣يف رس ، طل
ــة       ــدول األعضــاء يف اجلماع ــدائم جلامايكــا، باســم ال ــل ال املمث
الكاريبيــة، عقــد جلســة عاجلــة لــس األمــن للنظــر يف احلالــة  
املتعلقة اييت يف ضوء الوضع املتردي باطراد الـذي يـؤثر علـى    

  .)١(السالم واالستقرار يف املنطقة

ــة    ــودة يف ٤٩١٧ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٦، املعقـ شـ
اســتجابة للطلــب الــوارد يف الرســالة املــذكورة أعــاله،  ٢٠٠٤

__________ 

  )١(  S/2004/143. 

. وعـــالوة علـــى )٢(أدرج الـــس الرســـالة يف جـــدول أعمالـــه 
ــة     ــالة مؤرخــ ــاه الــــس إىل رســ ــرئيس انتبــ ــه الــ ذلــــك، وجــ

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٤ شباط/فرباير ٢٥
__________ 

خـــالل هـــذه الفتـــرة، وإضـــافة إىل اجللســـات الـــيت مشلـــها هـــذا   )٢(  
لس جمموعـة مـن اجللسـات اخلاصـة مـع البلـدان       الفرع، عقد ا

ــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف     املســامهة بقــوات يف بعث
 ١٣٥٣هــاييت، عمــال بــاجلزأين ألــف وبــاء مــن مرفــق القــرار       

ــات يف  ٢٠٠١( ــدت اجللسـ ــاين/نوفمرب   ٢٤). وعقـ ــرين الثـ تشـ
(اجللسـة   ٢٠٠٥أيار/مـايو   ٢٣)، ويف ٥٠٨٧(اجللسة  ٢٠٠٤
)، ويف ٥٣٦٧(اجللســة  ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٩)، ويف ٥١٨٣

كـــانون  ٢٩)، ويف ٥٥٠٦(اجللســة   ٢٠٠٦آب/أغســطس   ٨
 ٢٠٠٧أكتـوبر   ١٠)، ويف ٥٦٢٥(اجللسة  ٢٠٠٧الثاين/يناير 

 ).٥٧٥٥(اجللسة 




