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 بيان من رئيس جملس األمن  

 يف سـياق نظـره   ٢٠٠٨فرباير / شباط ٤ اليت عقدها جملس األمن يف       ٥٨٣٠يف اجللسة    
دىل ، أ“احلالـة يف تـشاد ومجهوريــة أفريقيـا الوسـطى واملنطقـة دون اإلقليميــة     ”يف البنـد املعنـون   

 :رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس
 .لغ قلقه إزاء احلالة يف تشادجملس األمن عن با يعرب”  
، ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ٢جملس األمن قرار االحتـاد األفريقـي املـؤرخ      ويؤيد  ”  

الذي يدين بشدة اهلجمـات الـيت ارتكبتـها مجاعـات مـسلحة ضـد احلكومـة التـشادية،            
ويطالــب بإهنــاء العنــف فــورا، ويهيــب جبميــع بلــدان املنطقــة أن حتتــرم وحــدة الــدول     

 .اد األفريقي وسالمتها اإلقليميةاألعضاء يف االحت
 جملـس األمـن بـصفة خاصـة بـالقرار الـذي اختـذه االحتـاد األفريقـي                   ويرحب”  

بتكليف القائد اللييب، العقيد معمر القذايف، ورئيس مجهوريـة الكونغـو، دنـيس ساسـو               
نغيسو، بالتفاهم مع األطـراف التـشادية مـن أجـل إهنـاء القتـال واملبـادرة ببـذل جهـود                     

 .التوصل إىل حل دائم هلذه األزمةهبدف 
ــدين”   ــذل     وي ــع احملــاوالت الــيت تب ــشدة هــذه اهلجمــات ومجي  جملــس األمــن ب

ــشاد، ووحــدهتا،         ــسيادة ت ــه ب ــشري إىل التزام ــوة، وي ــتخدام الق ــتقرار باس ــة االس لزعزع
 .وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا السياسي

ــى أن     وحيــث”   ــة عل ــدول يف املنطق ــع ال ــن مجي ــا    جملــس األم ــا تام ــزم التزام تلت
بالتعهــدات الــصادرة عنــها بــشأن احتــرام حــدودها املــشتركة وتأمينــها، وال ســيما         

ــؤرخ      ــرابلس املـ ــاق طـ ــب اتفـ ــصادرة مبوجـ ــات الـ ــباط ٨االلتزامـ ــر /شـ ، ٢٠٠٦فربايـ
ــاق ــؤرخ   واتف ــاض امل ــار٣الري ــايو / أي ــؤرخ   ٢٠٠٧م ــاق ســرت امل ــشرين ٢٥، واتف  ت
 .٢٠٠٧أكتوبر /األول
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من بدول املنطقة أن تعمـق تعاوهنـا مـن أجـل إهنـاء أنـشطة                 جملس األ  ويهيب”  
 .اجلماعات املسلحة وحماولتها االستيالء على السلطة بالقوة

دعم، وفقـا مليثـاق األمـم     تقـدمي الـ    جملـس األمـن الـدول األعـضاء إىل         ويدعو”  
 .(S/2008/69)، وحسب ما طلبته حكومة تشاد املتحدة

 جملــس األمــن عــن قلقــه إزاء التهديــد املباشــر الــذي تــشكله أعمــال ويعــرب”  
 .القتال بالنسبة لسالمة السكان املدنيني، مبن فيهم املشردون داخليا والالجئون

 جملس األمن جمـددا دعمـه الكامـل لبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة         ويؤكد”  
ذن بنـشرمها يف شـرق تـشاد        أفريقيا الوسـطى وتـشاد، وقـوة االحتـاد األورويب، اللـتني أُ            
، مـن أجـل    )٢٠٠٧ (١٧٧٨ومشال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى مبوجـب القـرار              

 .املسامهة يف محاية السكان املدنيني الضعفاء، وتيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية
 جملــس األمــن عــن قلقــه بــشأن ســالمة وأمــن العــاملني يف جمــال         ويعــرب”  

مـم املتحـدة، ومـوظفي االحتـاد األورويب املوفـدين يف            املساعدة اإلنسانية، ومـوظفي األ    
ويشدد اجمللس على مسؤولية مجيـع األطـراف عـن      . تشاد، والعتاد الذي مت نشره هناك     

 .“ضمان محاية مجيع هؤالء املوظفني واملوظفني الدبلوماسيني املوجودين يف تشاد
 


