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  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــدعوات  ــالالـــ  عمـــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩املادة ب

ــويت ــرار والتصــــــــــ  القــــــــــ
ــدون ــون  - (املؤيـ  -املعارضـ

  التصويت)املمتنعون عن 

            ٦٢٧٢  
ــباط/فرباير  ١٦ شـــــ

٢٠١٠  

ــة     ــالة مؤرخـ ــرين  ٢٨رسـ تشـ
 ٢٠٠٩األول/أكتـــــــــــــــــوبر 

موجهة من األمـني العـام يبلـغ    
 فيها جملس األمن بإنشاء جلنـة 

ــداث  حتقيـــق ــق يف أحـ للتحقيـ
يف  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٢٨

  )  S/2009/556غينيا (

    S/PRST/2010/3 

ــة       ــالة مؤرخـ ــانون  ١٨رسـ كـ
ــمرب   ٢٠٠٩األول/ديســـــــــــــ

موجهة من األمني العـام حييـل   
ــق     ــة التحقيــ ــر جلنــ ــا تقريــ ــ

)S/2009/693(  

      

٦٣٥٨  
متوز/يوليــــــــــــه  ١٣

٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام عــن 
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــا   ــرب أفريقيـــــــــ لغـــــــــ

)S/2010/324(  

املمثـــــــل اخلـــــــاص   
  لألمني العام

ــني   املمثــــل اخلــــاص لألمــ
  العام

  

٦٤٥٥    
ــانون األول/ ١٧  كـ

  ٢٠١٠ديسمرب 

العــام عــن تقريــر األمــني 
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــا   ــرب أفريقيـــــــــ لغـــــــــ

)S/2010/614(  

املمثـــــــل اخلـــــــاص   
  لألمني العام

ــني   املمثــــل اخلــــاص لألمــ
  العام

  

٦٥٧٧  
  ٢٠١١متوز/يوليه  ٨

تقريــر األمــني العــام عــن 
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــا   ــرب أفريقيـــــــــ لغـــــــــ

)S/2011/388(  

املمثـــــــل اخلـــــــاص    
  لألمني العام

ــني   املمثــــل اخلــــاص لألمــ
  العام

  

    
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية - ١٤

  
  عرض عام  

يف الفتــــرة قيــــد االســــتعراض، عقــــد جملــــس األمــــن    
جلسات، مبا يف ذلك ثـالث جلسـات مغلقـة مـع البلـدان       ١٠

، واختـــذ ثالثـــة قـــرارات واعتمـــد بيانـــا  )٢٣٣(املســـامهة بقـــوات
رئاسيا واحـدا فيمـا يتعلـق باحلالـة يف تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا        
الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية. وركز الس على انسـحاب  

__________ 

 .S/PV.6443 و S/PV.6307 و S/PV.6282انظر   )٢٣٣(

بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، عقـب  
طلـب قدمـه رئـيس تشــاد يف رسـالة موجهـة إىل رئـيس جملــس       

 . وباإلضافة إىل ذلـك، اسـتمع الـس إىل إحاطـات    )٢٣٤(األمن
قدمها املمثل اخلاص لألمني العـام ورئـيس بعثـة األمـم      إعالمية

ــا الوســطى وتشــاد    ــة أفريقي ــف  املتحــدة يف مجهوري بشــأن خمتل
مراحل اخلفض التـدرجيي للبعثـة واخليـارات املتعلقـة بالتصـدي      

  .انسحااعن  النامجةللتحديات 
__________ 

)٢٣٤(  S/2010/115. 
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ومدد الس ثـالث مـرات واليـة بعثـة األمـم املتحـدة         
أجــــل تيســــري يف مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى وتشــــاد مــــن  

كـانون   ٣١. وأيـت البعثـة يف   )٢٣٥(االنسحاب السلس للبعثـة 
  .٢٠١٠األول/ديسمرب 

  
متديد  :٢٠١٠أيار/مايو  ٢٥آذار/مارس إىل  ١٢  

ــا     ــة أفريقيـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ واليـ
  الوسطى وتشاد

بــــالقرار  ، قــــرر الــــس٢٠١٠آذار/مــــارس  ١٢يف   
وضـع يف اعتبـاره الرسـالة املؤرخـة      بعد أن، )٢٠١٠( ١٩١٣

ــم     ٢٠١٠آذار/مــارس  ٣ ــدى األم ــل تشــاد ل املوجهــة مــن ممث
 ٢٠١٠آذار/مــــارس  ١١والرســــالة املؤرخــــة   )٢٣٦(املتحــــدة

ــام   ــني الع ــن األم ــة م ــيت تشــري إىل أن املناقشــات    )٢٣٧(املوجه ال
ــا    ــة أفريقيـ ــم املتحـــدة يف مجهوريـ ــة األمـ ــتقبل بعثـ ــة مبسـ املتعلقـ
 الوســطى وتشــاد مــا زالــت جاريــة، متديــد واليــة البعثــة حــىت   

 ١٨٦١علـــى النحـــو املـــبني يف القـــرار  ٢٠١٠أيار/مـــايو  ١٥
)٢٠٠٩(  .  

، اختــــذ الــــس القــــرار   ٢٠١٠أيار/مــــايو  ١٢ ويف  
ــذ)٢٠١٠( ١٩٢٢ ــه،  ، الـ ــام بـ ــد أن ي قـ ــلّبعـ ــرورة سـ م بضـ

ــواردة يف       ــة وال ــة البعث ــيح والي ــة بتنق دراســة التوصــيات املتعلق
بعثــــة حــــىت   البتمديــــد واليــــة  ، )٢٣٨(تقريــــر األمــــني العــــام  

  .٢٠١٠أيار/مايو   ٢٦
__________ 

 ١٩٢٣ و ؛)٢٠١٠( ١٩٢٢ و ؛)٢٠١٠( ١٩١٣ القـــــــرارات  )٢٣٥(
ولالطــالع علــى معلومــات عــن واليــة بعثــة األمــم        .)٢٠١٠(

املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، انظر اجلزء العاشـر،  
  .“السالم عمليات حفظ”القسم األول، 

)٢٣٦(  S/2010/115.  
)٢٣٧(  S/2010/129.  
)٢٣٨(  S/2010/217.  

ختــــذ الــــس القــــرار   ، ا٢٠١٠أيار/مــــايو  ٢٥ويف   
الذي قرر به، يف مجلة أمور، أن ميدد واليـة   )٢٠١٠( ١٩٢٣

وختفـيض قـوام    ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٣١ حىت بعثةال
ــا إىل   ــابع هلــ ــكري التــ ــر العســ ــراد   ٢ ٢٠٠ العنصــ ــن األفــ مــ

ــة أفريقيــا  يف  ٣٠٠ يف تشــاد و ١ ٩٠٠العســكريني ( مجهوري
الوسطى). وأحاط الس علما بالتزام حكومـة تشـاد بتحمـل    
املسؤولية الكاملة عـن أمـن ومحايـة السـكان املـدنيني يف شـرق       
تشــاد، مبــن فــيهم الالجئــون واملشــردون داخليــا والعائـــدون       
واتمعات احمللية املضـيفة. وطلـب الـس إنشـاء فريـق عامـل       

ــني حكو   ــع املســتوى مشــترك ب ــم املتحــدة   رفي ــة تشــاد واألم م
ــة علــى أرض الواقــع فيمــا يتعلــق     ــيم شــهري للحال إلجــراء تقي
حبماية املدنيني. وقرر أن البعثة ستقوم جبملة أمور منها اختيـار  
عناصر املفرزة األمنية املتكاملة التشادية وتوجيههم ومراقبتـهم  

  .وتدريبهم وإسداء املشورة إليهم وتيسري تقدمي الدعم هلم
وعقب اعتماد القرار، ذكـر ممثـل النمسـا أن بلـده قـد        

 ذي طـابع  ـج  اتباعصوت تأييدا للقرار رغم أنه كان يفضل 
ــة البع    ــة، واســتمرار والي ــتــدرجيي أكــرب خلفــض حجــم البعث ة ث

أن حكومة تشـاد سـتبذل    حلماية املدنيني. وأعرب عن ثقته يف
قصارى جهـدها للوفـاء مبسـؤولياا واسـتخدام كـل القـدرات       

  .  )٢٣٩(املتاحة حلماية السكان يف شرق تشاد
كــانون األول/ديســمرب   ١٤آب/أغســطس إىل  ١٠  

ــدمها املمثــل      :٢٠١٠ ــيت ق ــة ال ــات اإلعالمي اإلحاط
  اخلاص لألمني العام بشأن اخلفض التدرجيي للبعثة

، اســــتمع الــــس إىل ٢٠١٠آب/أغســــطس  ١٠يف   
ــذي عــرض ت     ــل اخلــاص، ال ــدمها املمث ــة ق ــر إحاطــة إعالمي قري

، الـــذي تضـــمن تقييمـــا للحالـــة األمنيــــة     )٢٤٠(األمـــني العـــام  
__________ 

)٢٣٩(  S/PV.6321، ٣ و ٢ تانالصفح.  
)٢٤٠(  S/2010/409.  
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واإلنســـانية يف شـــرق تشـــاد ومشـــال شـــرق مجهوريـــة أفريقيـــا 
الوسطى، فضال عن التقدم احملرز حنو تنفيذ والية البعثة. وقـال  
ــن      ــارا مـ ــت اعتبـ ــد تولـ ــاد قـ ــة تشـ ــاص إن حكومـ ــل اخلـ املمثـ

ايـــة املســـؤولية الكاملـــة عـــن أمـــن ومح ٢٠١٠أيار/مـــايو  ٢٧
املــدنيني والعــاملني يف اــال اإلنســاين يف شــرق تشــاد علــى       
ــود اللوجســتية وغريهــا مــن     ــة والقي الــرغم مــن تعقيــدات احلال

الوشـــيك للبعثـــة، أنشــــأت    نســـحاب القيـــود. ويف ضـــوء اال  
حكومــة تشــاد واألمـــم املتحــدة فريقــا عـــامال فنيــا مشـــتركا      

من أجل وضع خطـة   ٢٠١٠برح يعمل منذ حزيران/يونيه  ما
املفرزة األمنية املتكاملة. وانتقل إىل مجهورية أفريقيـا   مرارستال

ــة      ــال مكافحـ ــدم يف جمـ ــراز تقـ ــدم إحـ ــال إن عـ ــطى، فقـ الوسـ
التهديــدات األمنيــة يف الشــمال الشــرقي يعــود بشــكل رئيســي  
ــا إىل      ــد وافتقاره ــوات املســلحة للبل إىل الوجــود الضــعيف للق

ة تلـــك الوســـائل اللوجســـتية وغريهـــا مـــن الوســـائل. وملعاجلـــ 
األمــني العــام، اللــذين ينصــان علــى  احلالــة، أشــار إىل مقترحــي

ــة     ــة لألمـــم املتحـــدة يف املنطقـ ــالم تابعـ ــر قـــوة حلفـــظ السـ نشـ
ــلحة       ــوات املسـ ــز القـ ــد، أو تعزيـ ــن البلـ ــرقية مـ ــمالية الشـ الشـ
جلمهورية أفريقيا الوسطى وإمتـام ذلـك بنشـر قـوات دوريـات      

ا الوســـطى احلـــدود املشـــتركة بـــني حكومـــة مجهوريـــة أفريقيـــ
. وقـال ممثـل مجهوريـة أفريقيـا     )٢٤١(وحكوميت تشاد والسـودان 

مـع انتـهاء واليـة البعثـة، إىل     ، بـالتزامن  الوسطى إن مثـة حاجـة  
محاية مستقبل املنطقة الشمالية الشرقية مـن البلـد الـيت ال تـزال     

الـيت قـد تسـقط القهقـرى يف العنـف بسـبب كثـرة        ومضطربة، 
ــاطق    العوامــل املزعزعــة لالســتقرار،  ــدام األمــن يف املن ــل انع مث

احلدوديــة، واللصوصــية، وجيــوب التمــرد، والــرتاع فيمــا بــني   
األعراق، والوجود احملدود لقوات الـدفاع واألمـن وغـري ذلـك     

تعمــل مــن  ة بلــدهمــن التحــديات املســتجدة. وقــال إن حكومــ
__________ 

)٢٤١(  S/PV.6371، ٥-٢ الصفحات.  

أجـــل تفعيـــل االتفاقـــات املتعلقـــة بالـــدوريات املشـــتركة عـــرب  
املســـلحة يف الشـــمال    ادد قواـــاحلـــدود وتنـــوي زيـــادة عـــ   

. وأكد ممثل تشاد من جديد التـزام حكومـة بلـده    )٢٤٢(الشرقي
ــا، إىل      ــون واملشــردون داخلي ــدنيني، وخباصــة الالجئ ــة امل حبماي
حني عودم الطوعية إىل أماكنهم األصـلية. وسيقتضـي ذلـك    
إشــراك املفــرزة األمنيــة املتكاملــة، الــيت ســيتعني احملافظــة عليهــا  

ا فيما خيص إمدادها باألفراد واملـوارد، وتقـدمي الـدعم    وتعزيزه
لقوات الدفاع واألمـن التشـادية. وفيمـا يتعلـق بضـمان األمـن       
يف اجلــزء الشــرقي مــن تشــاد، أعــرب عــن أملــه يف أن يواصــل   
اتمع الدويل بذل جهوده للتخفيـف مـن العـبء الـذي يثقـل      

  .)٢٤٣(كاهل بلده
ــوبر   ٢٠ويف    ــرين األول/أكتـــ ــتمع ٢٠١٠تشـــ ، اســـ

الس إىل إحاطة إعالمية قدمها املمثل اخلـاص، الـذي عـرض    
. وأبلـغ األعضـاء بـأن احلالـة األمنيـة يف      )٢٤٤(رير األمني العامتق

شرق تشاد ظلـت هادئـة، ويرجـع الفضـل يف ذلـك جزئيـا إىل       
وجــود القــوة املشــتركة بــني تشــاد والســودان لرصــد احلــدود،  

فـرد يف وقـت قريـب. بيـد أن      ٤ ٠٠٠قوامها إىل  صلاليت سي
وفيمـا   احلالة اإلنسانية يف تشـاد ظلـت تشـكل مصـدرا للقلـق.     

يتعلق بشمال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى، ذكـر أن احلالـة   
ــت مضــطربة. ونظــرا لالنســحاب الوشــيك      ــاك ظل ــة هن األمني
ــيت تشــنها عناصــر مرتبطــة      ــة ال ــإن اهلجمــات املزعوم ــة، ف للبعث

. وذكـر ممثـل مجهوريـة    )٢٤٥(جبيش الرب للمقاومة مثرية للقلـق 
يف  ستضــمن دهقــوات الـدفاع واألمــن ببلـ   نأأفريقيـا الوسـطى   

انتقـال   ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٣١اية والية البعثة يف 
__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٢(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٣(
)٢٤٤(  S/2010/529.  
)٢٤٥(  S/PV.6406، ٤-٢حات الصف.  
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املسؤولية إليها من القوات الدولية ملنع حـدوث فـراغ أمـين يف    
ــا       ــوات املســلحة ألفريقي ــال إن الق ــه ق ــد. لكن مشــال شــرق البل
الوســطى تفتقــر إىل املــواد واملعــدات الالزمــة إلكمــال مهمتــها 

ة، وطلــب دعــم اتمــع الــدويل مــن يف كفالــة األمــن يف املنطقــ
أجــل تعزيــز القــدرات التشــغيلية للقــوات املســلحة لبلــده. ويف  
ــوفر فرصــة إلصــالح       ــة ي ــام، أشــار إىل أن انســحاب البعث اخلت

. وأعلــن ممثــل )٢٤٦(قطـاع األمــن يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى 
تشـــاد أن حكومـــة بلـــده قـــدمت مـــؤخرا إىل الـــس، عمـــال  

ــالفقرة ــرار   ٥ بـ ــن القـ ــفاء  )٢٠١٠( ١٩٢٣مـ ــها إلضـ ، خطتـ
ــيت ســيكفل      ــة، ال ــة املتكامل طــابع الدميومــة علــى املفــرزة األمني
تنفيذها اسـتمرار األمـن يف خميمـات الالجـئني وأمـاكن وجـود       
األشـخاص املشــردين داخليـا واملنــاطق احمليطــة ـا، فضــال عــن    

  .  )٢٤٧(األمنية توفري احلراسة
ــمرب   ١٤ويف     ــانون األول/ديســ ــتمع ٢٠١٠كــ ، اســ

الس إىل إحاطة إعالمية قدمها املمثل اخلـاص، الـذي عـرض    
. وأفـاد بـأن مجيـع    )٢٤٨(التقرير النهائي لألمني العـام عـن البعثـة   

املتعلقة بـاإلدارة وتصـريف األعمـال واملهـام      البعثة مسؤوليات
ــة نقلــت إىل املفــرزة ا  ــة، حتــت إشــراف   التنفيذي ــة املتكامل ألمني

شرطة األمم املتحدة. وقال إن مفوضية األمم املتحدة لشـؤون  
الالجئني وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي سـيقدمان املسـاعدة       
إىل حكومة تشـاد للحفـاظ علـى املفـرزة األمنيـة املتكاملـة مـن        
خــالل إنشــاء صــندوق مشــترك يــديره برنــامج األمــم املتحــدة   

قــدمي مســاعدة تنفيذيــة مــن جانــب مفوضــية األمــم  اإلمنــائي وت
التابعـة   املتحدة لشؤون الالجـئني. وأضـاف أن الـربامج املدنيـة    

ــة ــا يف   للبعثــ ــلم رمسيــ ــمرب إىل   ٢١ستســ ــانون األول/ديســ كــ
__________ 

  .٦ و ٥الصفحتان املرجع نفسه،   )٢٤٦(
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٧(
)٢٤٨(  S/2010/611.  

حكومــة تشــاد وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، إيــذانا بانتــهاء  
ــالقرار      ــك، وعمــال ب ــى ذل ــة. وعــالوة عل  ١٩٢٣أنشــطة البعث

ــد    )٢٠١٠( ــة قـ ــاميني يف البعثـ ــراد النظـ ــع األفـ ــيكون مجيـ ، سـ
كــانون  ٣١غـادروا تشـاد ومجهوريــة أفريقيـا الوســطى حبلـول     

األول/ديسمرب. وأخريا، أشار إىل أن النتـائج الرئيسـية لدراسـة    
أجريـــت الســـتخالص الـــدروس بتكليـــف مـــن البعثـــة مشلـــت  
ضــرورة كفالــة واســتدامة موافقــة الــدولتني املضــيفتني وإنشــاء  

ــدنيني    ــة امل ــة ودعــم دويل حلماي ــة وطني ــان أمــين مبلكي . )٢٤٩(كي
إىل  هء الـذي وجهـ  وكرر ممثل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى النـدا    

اتمــع الــدويل لــدعم القــوات املســلحة الوطنيــة حبيــث ميكنــها  
ــد   )٢٥٠(إجنــاز مهمتــها ــل تشــاد علــى أن عــدم جتدي . وشــدد ممث

والية البعثة له ما يربره متاما، ورحب بالتنفيذ الناجح لالتفـاق  
بني تشاد واألمم املتحدة بشأن خفـض قـوام البعثـة مـن شـرق      

  .  )٢٥١(إىل احلكومة التشادية تشاد ونقل املسؤوليات
  

: إاء والية بعثة ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٢٠  
  األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

ــؤرخ        ــي مـ ــان رئاسـ ــس، ببيـ ــاد الـ كـــانون  ٢٠أشـ
، يف سـياق انتـهاء مـدة واليـة البعثـة يف      ٢٠١٠األول/ديسـمرب  

ــمرب   ٣١ ــانون األول/ديسـ ــا  ٢٠١٠كـ ــة يف مـ ــامهة البعثـ ، مبسـ
 يف اـال  لنيوفرته من أمن لالجئني واملشـردين داخليـا والعـام   

ــدرة      ــز ق اإلنســاين يف شــرق تشــاد، وجبهودهــا مــن أجــل تعزي
بالـدول األعضـاء أن    املفرزة األمنية املتكاملـة. وأهـاب الـس   

 أمــوال املــنح الالزمــة لســد متطلبــات امليزانيــة      ريتضــمن تــوف 
املتعلقة باملفرزة األمنيـة املتكاملـة، وحـث حكومـة تشـاد علـى       
تويل مسؤوليتها الكاملة عن كفالـة اسـتمرار املفـرزة يف أقـرب     

__________ 

)٢٤٩(  S/PV.6449،  ٣ و ٢الصفحتان.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٠(
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥١(



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن

 

88 14-65169 
 

وقت ممكن. وطلب إىل األمني العام أن يقدم قبل اية مرحلـة  
تقريـرا عـن التقــدم    ٢٠١١نيسـان/أبريل   ٣٠بعثـة يف  التصـفية  

احملرز يف شرق تشاد بشأن محاية املدنيني، وشجع علـى املزيـد   
من التعاون بـني حكومـات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد       

  .  )٢٥٢(والسودان من أجل تأمني احلدود املشتركة فيما بينها
__________ 

)٢٥٢(  S/PRST/2012/29.  

: تقريـــر عـــن مرحلـــة   ٢٠١١أبريل نيســـان/ ٢٩  
هوريـة  بعد انتهاء مهام بعثة األمم املتحـدة يف مج   ما

  أفريقيا الوسطى وتشاد

 كـــانون األول/ ٢٠عمـــال بالبيـــان الرئاســـي املـــؤرخ   
 إىل تقـدمي  ، الذي دعا فيه الس األمـني العـام  ٢٠١٠ديسمرب 

عن التقدم احملـرز يف شـرق تشـاد بشـأن محايـة املـدنيني،        تقرير
ــدنيني يف تشــاد يف       ــة امل ــره عــن محاي ــام تقري ــني الع أصــدر األم

ــان/أبريل  ٢٩ ــر يف  )٢٥٣(٢٠١١نيســـ ــوقش التقريـــ ــد نـــ . وقـــ
  .٢٠١١أيار/مايو  ١٣مشاورات غري رمسية يف 

__________ 

)٢٥٣(  S/2011/278.  
    

  اجللسات: احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية
  

  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــدعوات  ــالالـــ  عمـــ

  ٣٧ املادةب

عمـــال الـــدعوات 
ــادة ب  ٣٩املــــــــــــ
  املتكلمون  غريهاو

القــرار والتصــويت (املؤيــدون 
ــون  - ــون  -املعارضــ املمتنعــ

  عن التصويت)

              ٦٢٨٣  
ــارس  ١٢ آذار/مـــــ

٢٠١٠  

ــن      ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
ــا    ــابون وفرنسـ ــل وغـ الربازيـ
ولبنـان واملكسـيك واململكــة   
املتحــدة والنمســـا ونيجرييـــا  
والواليــات املتحــدة واليابــان 

)S/2010/130(  

مجهوريــــة أفريقيــــا  
  الوسطى، تشاد

 )٢٠١٠( ١٩١٣القـــــــــــرار     
٠-٠-١٥  

ــة       ــالة مؤرخــــ  آذار/ ٣رســــ
موجهــة مــن   ٢٠١٠مــارس 

ممثل تشـاد بشـأن متديـد فـين     
لوالية بعثة األمم املتحـدة يف  
مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  

  )S/2010/115وتشاد (

        

ــة       ــالة مؤرخــ  آذار/ ١١رســ
موجهــة مــن   ٢٠١٠مــارس 

األمـــني العـــام بشـــأن متديـــد  
والية بعثة األمـم املتحـدة يف   

الوســـطى مجهوريـــة أفريقيـــا 
وتشاد ملدة شهرين ألسباب 

  )S/2010/129فنية (
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــدعوات  ــالالـــ  عمـــ

  ٣٧ املادةب

عمـــال الـــدعوات 
ــادة ب  ٣٩املــــــــــــ
  املتكلمون  غريهاو

القــرار والتصــويت (املؤيــدون 
ــون  - ــون  -املعارضــ املمتنعــ

  عن التصويت)

              ٦٣١٢  
ــايو  ١٢ أيار/مـــــــــ

٢٠١٠  

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــم   ــة األمـــ ــن بعثـــ عـــ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
ــطى   ــا الوســــ أفريقيــــ
وتشــــــــــــــــــــــــــــــاد 

)S/2010/217(  

ــن    ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
  )S/2010/237رنسا (ف

مجهوريــــة أفريقيــــا  
  الوسطى

 )٢٠١٠( ١٩٢٢القـــــــــــرار     
٠-٠-١٥  

٦٣٢١  
ــايو  ٢٥ أيار/مـــــــــ

٢٠١٠  

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــم   ــة األمـــ ــن بعثـــ عـــ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
ــطى   ــا الوســــ أفريقيــــ
وتشــــــــــــــــــــــــــــــاد 

)S/2010/217(  

ــن    ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
  )S/2010/251فرنسا (

ــة   ــالة مؤرخـ  أيـــار/ ٢١رسـ
ــايو  ــن   ٢٠١٠مـ ــة مـ موجهـ

ممثل تشـاد حييـل ـا مـذكرة     
ــم     ــة األم بشــأن مســتقبل بعث

يف مجهوريــة أفريقيــا املتحـدة  
ــاد و ــرة الوســـــطى وتشـــ فتـــ

ــا ــة    مـــ ــهاء البعثـــ ــد انتـــ بعـــ
)S/2010/250(  

 )٢٠١٠( ١٩٢٣القـــــــــــرار   االنمس    تشاد
٠-٠-١٥  

٦٣٧١  
آب/أغســطس  ١٠

٢٠١٠  

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــم   ــة األمـــ ــن بعثـــ عـــ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
ــطى   ــا الوســــ أفريقيــــ
وتشــــــــــــــــــــــــــــــاد 

)S/2010/409(  

مجهوريــــة أفريقيــــا    
ــر   ــطى (وزيـــ الوســـ
اخلارجية والتكامـل  
اإلقليمـــــــــــــــــــــــي 
ــة)،  والفرانكوفونيــــ

  تشاد

ــل اخلــــاص   املمثــ
ــام  لألمــــــني العــــ
جلمهورية أفريقيا 
الوسطى ورئـيس  

  البعثة

ــع  مجيــــــــــــ
  املدعوين

  

٦٤٠٦  
 تشرين األول/ ٢٠

  ٢٠١٠أكتوبر 

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــم   ــة األمـــ ــن بعثـــ عـــ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
ــطى   ــا الوســــ أفريقيــــ
وتشــــــــــــــــــــــــــــــاد 

)S/2010/529(  

ــة   ــالة مؤرخـ  أيلـــول/ ٧رسـ
موجهـة مـن    ٢٠١٠سبتمرب 

ممثل تشاد حييل ا خطة من 
أجل استمرار املفرزة األمنيـة  

  )S/2010/470املتكاملة (

مجهوريــــة أفريقيــــا  
ــر   ــطى (وزيـــ الوســـ
اخلارجية والتكامـل  
اإلقليمـــــــــــــــــــــــي 
ــة)،  والفرانكوفونيــــ

  تشاد

ــل اخلــــاص   املمثــ
  لألمني العام  

ــع  مجيــــــــــــ
  املدعوين

  

تشــرين  ١٢رســالة مؤرخــة      
ــوبر   ٢٠١٠األول/أكتــــــــــــ

ــة    ــل مجهوري ــن ممث موجهــة م
أفريقيـــا الوســـطى حييـــل ـــا 

ــا ب ــوات  بيانـ ــات القـ احتياجـ
ــة أفريقيــا    ــلحة جلمهوري املس

  )S/2010/530الوسطى (

        

تشــرين  ١٥رســالة مؤرخــة      
ــوبر   ٢٠١٠األول/أكتــــــــــــ

موجهة من ممثل تشـاد حييـل   
ــا خطــة مســتكملة لكفالــة  
اســــتمرار املفــــرزة األمنيــــة   

  )S/2010/536املتكاملة (
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــدعوات  ــالالـــ  عمـــ

  ٣٧ املادةب

عمـــال الـــدعوات 
ــادة ب  ٣٩املــــــــــــ
  املتكلمون  غريهاو

القــرار والتصــويت (املؤيــدون 
ــون  - ــون  -املعارضــ املمتنعــ

  عن التصويت)

              ٦٤٤٩  
 كــانون األول/ ١٤

  ٢٠١٠ديسمرب 

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــم   ــة األمـــ ــن بعثـــ عـــ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
ــطى   ــا الوســــ أفريقيــــ
وتشــــــــــــــــــــــــــــــاد 

)S/2010/611(  

مجهوريــــة أفريقيــــا    
  الوسطى، تشاد

ــل اخلــــاص   املمثــ
  لألمني العام

ــع  مجيــــــــــــ
  املدعوين

  

٦٤٦٠  
 كــانون األول/ ٢٠

  ٢٠١٠ديسمرب 

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــم   ــة األمـــ ــن بعثـــ عـــ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
ــطى   ــا الوســــ أفريقيــــ
وتشــــــــــــــــــــــــــــــاد 

)S/2010/611(  

مجهوريــــة أفريقيــــا    
  الوسطى، تشاد

    S/PRST/2010/29 

    
    السالم واألمن يف أفريقيا - ١٥

  عرض عام   

، عقــد جملــس األمــن  ٢٠١١ و ٢٠١٠خــالل عــامي   
قـرارين  سبع جلسات بشأن السالم واألمن يف أفريقيـا، واختـذ   

واعتمــد بيانــا رئاســيا واحــدا. ومشلــت املســائل الــيت نوقشــت    
خالل الفترة قيد االستعراض جيبويت والقرن األفريقـي، مبـا يف   
ذلك إريتريا؛ وعمليات حفظ السالم اليت يضـطلع ـا االحتـاد    
األفريقـــي والشـــراكات االســـتراتيجية مـــع األمـــم املتحـــدة؛      

  .  )٢٥٤(والقرصنة يف خليج غينيا؛ وليبيا
__________ 

، نظـــــر الـــــس يف املســـــائل املتصـــــلة ٢٠١١يف شـــــباط/فرباير    )٢٥٤(
ــاته    ــة يف جلســــ ــة الليبيــــ ــة العربيــــ  ٦٤٩٠و  ٦٤٨٦باجلماهرييــــ

إحالل السـالم واألمـن   ’’، املعقودة يف إطار البند املعنون ٦٤٩١  و
ــا ــن مؤرخــة      ‘‘. يف أفريقي ــيس جملــس األم ــذكرة مــن رئ وعمــال مب

، أدجمت منـذ ذلـك التـاريخ    (S/2011/141) ٢٠١١آذار/مارس   ١٦
املسـائل الـيت نظـر    “ احلالة يف ليبيا”يف بند جدول األعمال املعنون 

ــق باجلماهرييـــ      ــا الـــس ســـابقا فيمـــا يتعلـ ة العربيـــة الليبيـــة.  فيهـ
وللحصـول علــى معلومــات عــن اجللسـات املعقــودة يف إطــار البنــد   

، انظـر اجلـزء األول،   ‘‘إحـالل السـالم واألمـن يف أفريقيـا    ’’املعنون 
  .١٦القسم 

 كـــــــانون األول/ ٥إىل  ٢٠١٠أيار/مـــــــايو  ١٩  
  جيبويت والقرن األفريقي :٢٠١١ديسمرب 

، اســتمع الــس إىل إحاطــة ٢٠١٠أيار/مــايو  ١٩يف   
رئيس جيبويت بشأن عدة مسائل تتصل بـالقرن   قدمهاإعالمية 

ــا يف  ذلـــك الـــرتاع علـــى احلـــدود بـــني جيبـــويت   األفريقـــي، مبـ
وإريتريــا. وحــذر رئــيس جيبــويت مــن أن تصــاعد التــوترات       
والرتاعات وايار القانون والنظـام علـى نطـاق واسـع جـدا يف      
القرن األفريقي ميكن أن يكونـا جمـرد متهيـد حلالـة أسـوأ بكـثري       

. وأشـاد أعضـاء الـس جبهـود جيبـويت الراميـة       )٢٥٥(يف املنطقة
تعادة الســالم وجهودهــا املبذولــة ملكافحــة القرصــنة يف  إىل اســ

الصومال وتنفيذها قرارات جملس األمـن، وحـث إريتريـا علـى     
فيمـا يتعلـق    )٢٠٠٩( ١٩٠٧الوفاء بالتزاماا مبوجب القـرار  

بالرتاع على احلدود مع جيبويت. وأكـد العديـد مـن املـتكلمني     
علــى أمهيــة احلــوار، غــري أــم حــذروا مــن أن أي شــخص أو   
كيـــان حيـــاول تقـــويض عمليـــة الســـالم وتعطيـــل اإلمـــدادات   

__________ 

)٢٥٥(  S/PV.6316،  ٧-٢الصفحات.  




