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 حلالة يف تشاد والسودانا -١٤
 

  عام عرض  
، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    

ــق ب  ــا يتعلــ ــدة فيمــ ــة واحــ ــاد احلجلســ ــانية يف تشــ ــة اإلنســ  الــ
  .)٢٠٦(والسودان
: احلالـة اإلنسـانية   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣  

  يف تشاد والسودان

، اسـتمع الـس   ٢٠٠٨كانون األول/ديسـمرب   ٣يف    
وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون اإلنســـانية   قـــدمهاإىل إحاطـــة 

احلالـة اإلنســانية يف  عــن ومنسـق اإلغاثـة يف حــاالت الطـوارئ    
بسـبب   ةهشـ تظـل  احلالـة يف تشـاد    وقـال إن تشاد والسودان. 

سـنوات طويلـة   عـن   النامجـة التـوترات  واستمرار  اإلجرام تزايد
. ويف هــذا الصــدد، وامتــدادات دارفــورالصــراع الــداخلي مــن 

ذكــر أن تســييس وعســكرة خميمــات الالجــئني وبعــض مواقــع  
ــاد  ــا يف تشـ ــد  املشـــردين داخليـ . يشـــكالن مصـــدر قلـــق متزايـ

ــة  إقـــدام اجلماعـــات املســـلحة، وأضـــاف أن  ــيما حركـ وال سـ
 ك جتنيـد مبـا يف ذلـ  ،  التجنيـد ، علـى عمليـات   العدل واملسـاواة 

اإلنســــــاين للطــــــابع و نيلمــــــدنيل اًديــــــد ،يشــــــكلاألطفال
ــار أيضــا إىل أن    ــات. وأش ــال   االنتشــارللمخيم الســريع والفع

د لبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتشـــا 
الــدرك التشــاديني قــوة نشــر أفــراد (املرحلــة الثانيــة)، وكــذلك 

 يفواملخيمـات.   تعزيـز األمـن يف  ل أمران حيويـان املدربة حديثا 
ــق بالســودان،    ــا يتعل ــالم ــام    ق ــني الع ــل األم ــة يف إوكي ن احلال

جسـيماً تتحمـل    سياسيا وإنسانيا دارفور ال تزال تشكل حتديا
__________ 

، ١٦ القسم، اجلزءهذا الع على مزيد من املعلومات، انظر لالط  )٢٠٦(
الوسـطى واملنطقـة دون   احلالـة يف تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا      بشأن

  األمني العام عن السودان.تقارير ، بشأن ١٣ قسمالواإلقليمية، 

شـدد  و. عنـه  مسـؤولية مشـتركة   تمرديناحلكومة وحركات امل
على والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي   اإلبقاءعلى أمهية 

تحســـني وعلـــى قــدراا احلاليــة ل   رفــور واألمــم املتحــدة يف دا  
احلماية املادية للمـدنيني، والعـاملني يف اـال اإلنسـاين، واحلـد      

   .)٢٠٧(بصورة عامة من التوترات

بعثـة األمـم   تكـون  يف أن  أملـه ممثل تشاد عـن  وأعرب   
مـن   املـدنيني املسـتفيدين   قعـات توفعالـة يف االسـتجابة ل  املتحدة 

 حيــث إخــالء املخيمـات مــن األسـلحة   املسـاعدة يف خـدماا و 
املـزاعم بـأن   . وذكـر أيضـا أن   بالتجنيـد  تقوم مجاعات سودانية

تــدعم املتمــردين الســودانيني ال أســاس لــه مــن الصــحة،   تشــاد
ألي متمـردين مـن بلـد     قائالً إن تشاد ال متلك أسلحة لتقدميها

ــد ممثــ . آخــر ــا وأك ــات  ل تشــاد مرحب ــع عالق ــده بتطبي  مــع بل
عمل بشــكل إجيــايب مــن أجــل توطيــد     ســي بلــده أن الســودان

قـال إن مـا    لكنـه العالقات الودية وحسن اجلوار مع السودان. 
، طريقـه حنـو التسـوية    يف دارفـور  خيشاه، ما دام مل جيد الوضـع 

  .)٢٠٨(ن تأثريا سلبياالعالقات مع السوداهو أن تتأثر 
لـس بعـودة العالقـات الدبلوماسـية     ورحب أعضـاء ا    

إزاء تـدهور احلالــة   هـم عـن قلق  وابـني تشـاد والسـودان، وأعربـ    
اإلنسانية بسـبب اسـتمرار أعمـال العنـف. ويف الوقـت نفسـه،       

وإىل  ،لتجنيد والتسييس يف خميمـات الالجـئني  وقف اإىل  وادع
الوقـــف الفـــوري جلميـــع اهلجمـــات ضـــد العـــاملني يف اـــال   

  اإلنساين.
__________ 

)٢٠٧(  S/PV.6029 ٧-٢، الصفحات.  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٨(

    




