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  داناحلالة يف تشاد والسو - ٢٠

  اإلجراءات األولية
  

ــه رئـــيس جملـــس األمـــن يف      ــان الـــذي أدىل بـ البيـ
نيســان/أبريل  ٢٥، املعقــودة يف ٥٤٢٥اجللســة 
٢٠٠٦    

نيســــان/أبريل  ٢٥، املعقــــودة يف ٥٤٢٥يف اجللســــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ٢٠٠٦

اه ، ووجـه الـرئيس (الصـني) انتبـ    “احلالة يف تشـاد والسـودان  ”
املوجهـة   ٢٠٠٦نيسـان/أبريل   ١٣الس إىل الرسالة املؤرخة 

، والــيت أعربـت فيهــا تشــاد  )١(إىل األمـني العــام مــن ممثـل تشــاد  
ــده       ــاد وديـ ــى تشـ ــودان علـ ــداء السـ ــال اعتـ ــا حيـ ــن قلقهـ عـ
ملؤسسات الدولة. وحـث ممثـل تشـاد األمـني العـام علـى اختـاذ        

املتحـدة لوضـع    التدابري الالزمة الـيت يـنص عليهـا ميثـاق األمـم     
حد للعدوان على تشـاد. وقـد دعـي ممثـل تشـاد إىل االشـتراك       

ــان باســم الــس   ــرئيس ببي ، وكــان يف )٢(يف املناقشــة. وأدىل ال
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ــام يف        ــني الع ــدمها األم ــيت ق ــة ال  نيســان/ ١٨يرحــب باإلحاط
يؤيـد قلقـه البـالغ    بشأن العالقات بـني تشـاد والسـودان، و    ٢٠٠٦ أبريل

إزاء احلالة السياسية واألمنية وعدم االستقرار علـى امتـداد حـدود تشـاد     
  مع السودان؛  

فريقــي ويرحــب ببعثــة تقصــي احلقــائق الــيت أوفــدها االحتــاد األ   
  تشاد؛    إىل

ــي         ــابع لالحتــاد األفريق ــن الت ــس الســالم واألم ــان جمل ــد بي ويؤي
فيــه بشــدة هجمــات  الــذي يــدين ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١٣الصــادر يف 

  املتمردين على جنامينا وعلى مدينة أدري شرقي البالد؛  
__________ 

  )١(  S/2006/256.  
  )٢(  S/PRST/2006/19.  

ويــدعو إىل احلــوار السياســي وتســوية األزمــة املتواصــلة داخــل   
  تشاد عن طريق التفاوض؛

ويؤكد من جديـد أيضـا سـيادة تشـاد والسـودان واسـتقالهلما         
  وسالمتهما اإلقليمية؛  

الـــــة  التعـــــاون مـــــن أجـــــل كف   ويهيـــــب بـــــدول املنطقـــــة    
  املشترك؛    استقرارها

ويالحـــظ مــــع بـــالغ القلــــق تـــدهور العالقــــات بـــني تشــــاد       
ث حكوميت البلدين علـى أن تتقيـدا بالتزامامـا مبوجـب     حيوالسودان، و

وأن تشــرعا ســريعا يف  ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٨اتفـاق طــرابلس املــربم يف  
ء حالـة  تنفيذ تدابري بناء الثقة اليت اتفـق عليهـا طوعـا؛ وسـاوره القلـق إزا     

الالجئني القادمني من منطقة دارفور يف السـودان ومـن مجهوريـة أفريقيـا     
  الوسطى وكذلك إزاء حالة آالف املشردين يف داخل تشاد.  

  

ــه رئـــيس جملـــس األمـــن يف      ــان الـــذي أدىل بـ البيـ
ــة  ــودة يف ٥٥٩٥اجللســــ ــانون  ١٥، املعقــــ كــــ

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

ــة    ــودة يف ٥٤٤١يف اجللســــ ــ ١٩، املعقــــ ايو أيار/مــــ
، دعـي ممثـل تشـاد إىل االشـتراك يف املناقشـة. واســتمع      ٢٠٠٦

الــس إىل إحاطــة إعالميــة مــن وكيــل األمــني العــام للشــؤون  
ــدم     ــذي ق ــة يف حــاالت الطــوارئ، ال اإلنســانية ومنســق اإلغاث
تقريرا عـن زيارتـه إىل السـودان وتشـاد. شـدد فيـه علـى أمهيـة         

ن مل يوقعوا عليـه  تنفيذ اتفاق السالم يف دارفور واجتذاب الذي
للمشــاركة؛ وتعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان فــورا   
ــل       ــل بتحوي ــة للتعجي ــاذ خطــوات عملي ــبرية؛ واخت وبدرجــة ك
ــأمني        ــن ت ــد م ــم املتحــدة؛ والتأك ــة لألم ــة تابع ــة إىل عملي البعث
ــه. وأعــرب عــن     وصــول شــريان املســاعدات اإلنســانية ومتويل

ــاد  ســيما يف أســفه لألزمــة اإلنســانية، ال   جنــوب دارفــور. وأف
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خبروج عدد من املظاهرات الـيت اتسـمت بـالعنف علـى اتفـاق      
السالم يف خميمات املشـردين داخليـا، مشـريا إىل أمهيـة حتسـني      
األمـــن يف تلـــك املخيمـــات. وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف تشـــاد، 
أعرب أيضا عن قلقـه إزاء أمـن السـكان املـدنيني والعـاملني يف      

تشـاد. والحـظ االنعـدام الكامـل تقريبـا      جمال اإلغاثة يف شرق 
للقــانون والنظــام يف املنطقــة، وأعــرب عــن أســفه الســتهداف   
ــات املســلحة لالجــئني واألشــخاص املشــردين      ــف اجلماع خمتل
داخليا، مبن فيهم األطفال، بغيـة جتنيـدهم. وأفـاد بـأن الـرئيس      
ــة     ــه تفتقــر إىل القــدرات الالزم التشــادي أشــار إىل أن حكومت

ن واحلمايـــة للســـكان املـــدنيني يف شـــرق تشـــاد، لكفالـــة األمـــ
مسلطا الضوء علـى عـدد مـن اخليـارات الـيت ميكـن تدارسـها،        

  .)٣(من بينها تقدمي املساعدة للحكومة التشادية

كـــــــانون  ١٥، املعقـــــــودة يف ٥٥٩٥ويف اجللســـــــة   
ــتراك يف  ٢٠٠٦األول/ديســـمرب  ــاد إىل االشـ ، دعـــي ممثـــل تشـ

ويف ، )٤(ان باســم الــس املناقشــة. وأدىل الــرئيس (قطــر) ببيــ   
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

يعــــرب عــــن قلقــــه البــــالغ إزاء زيــــادة األنشــــطة العســــكرية    
  للجماعات املسلحة يف شرق تشاد؛  

ــالقوة،       ــتقرار بـ ــة االسـ ــاوالت زعزعـ ــع حمـ ــدة مجيـ ــدين بشـ ويـ
ويعرب عن قلقه إزاء التهديد الذي ينشأ عن زيـادة األنشـطة العسـكرية    

عــات املســلحة يف شــرق تشــاد بالنســبة لســالمة الســكان املــدنيني  للجما
ــال اإلنســـاين وموا  ــاملني يف اـ ــرقي  والعـ ــزء الشـ ــلة عمليـــام يف اجلـ صـ

  البلد؛    من

ويشدد على أن إجياد تسوية سلمية للصراع يف دارفـور، وفقـا     
التفــاق ســالم دارفــور وقــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة باملوضــوع،    

__________ 

  )٣(  S/PV.5441،  ٧-٢الصفحات.  
  )٤(  S/PRST/2006/53.  

ســيما يف تشــاد   ة األمــن واالســتقرار يف املنطقــة وال سيســهم يف اســتعاد 
  ومجهورية أفريقيا الوسطى؛  

ويعرب عن قلقه إزاء استمرار التوترات بني تشـاد والسـودان،     
وحيــث الــدولتني علــى الوفــاء الكامــل بالواجبــات الــيت أخــذاها علــى         
ــاق        ــها يف اتف ــاحترام حــدودمها املشــتركة وتأمين ــق ب ــا يتعل ــا فيم عاتقهم

    .٢٠٠٦شباط/فرباير  ٨املؤرخ طرابلس 
  

ــه رئـــيس جملـــس األمـــن يف      ــان الـــذي أدىل بـ البيـ
 كـانون الثـاين/   ١٦، املعقودة يف ٥٦٢١اجللسة 

    ٢٠٠٧يناير 

كــــــــانون  ١٦، املعقــــــــودة يف ٥٦٢١يف اجللســــــــة   
، أدرج الـــس يف جــدول أعمالـــه تقريـــر  ٢٠٠٧الثاين/ينــاير  

وقــد  .)٥(ىاألمــني العــام عــن تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســط  
الحظ األمني العـام يف تقريـره، أن احلالـة يف املنـاطق احلدوديـة      
تدهورت بشكل كبري وهي تشكل خطرا كـبريا علـى السـالم    
واألمــن يف املنطقــة بأكملــها، وأضــاف أن الصــراع يف دارفــور 
امتدت آثاره بوضوح إىل تشاد، وتبدو الصـراعات يف دارفـور   

ــة أفريقيــا الوســطى متر  ابطــة بشــكل متزايــد.  وتشــاد ومجهوري
وأعرب عن قلقه الشـديد إزاء احلالـة اإلنسـانية وحالـة حقـوق      
ــني       ــة بـ ــال احلاليـ ــال القتـ ــظ أعمـ ــة. والحـ ــان يف املنطقـ اإلنسـ

ومل يــر ســوى آفــاق  احلكومــات املعنيــة واجلماعــات املتمــردة،
حمــدودة لعمليــة حــوار ومصــاحلة جديــة. ومــن مث أعــرب عــن   

فعالـة مـن عمليـات األمـم      اعتقاده أن الشروط الالزمـة لعمليـة  
ــرر     املتحــدة حلفــظ الســالم ال  ــك، إذا ق ــع ذل ــدو قائمــة. وم تب

جملس األمن متابعـة فكـرة إنشـاء وجـود متعـدد األبعـاد لألمـم        
املتحــدة يف شــرق تشــاد والشــمال الشــرقي جلمهوريــة أفريقيــا  
ــة للرصــد      ــة قوي ــد يوصــي األمــني العــام بنشــر بعث الوســطى، ق

__________ 

، املقـدم عمـال بـالفقرتني    S/2006/1019التقرير الـوارد يف الوثيقـة     )٥(  
  ).٢٠٠٦( ١٧٠٦من القرار  ١٣ و (د) ٩
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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. 




