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 بيان من رئيس جملس األمن  
، فيما يتـصل    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦ اليت عقدها جملس األمن يف       ٥٩١٣يف اجللسة    

ــون     ــد املعن ــس يف البن ــر اجملل ــة دون      احل”بنظ ــا الوســطى واملنطق ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــة يف ت ال
 :، أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم جملس األمن“اإلقليمية
ــدين جم”   ــشنها مجاعــات      ي ــيت ت ــة اهلجمــات ال ــارة ممكن ــأقوى عب لــس األمــن ب

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران١١مسلحة تشادية منذ 
ويدين جملـس األمـن مجيـع احملـاوالت الراميـة إىل زعزعـة االسـتقرار بـالقوة،                  ”  

. ويكرر تأكيد التزامه بسيادة تشاد ووحدهتا وسالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا الـسياسي        
ات املسلحة بوقف العنف فـورا، وحيـث مجيـع األطـراف علـى احتـرام                ويطالب اجلماع 

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥اتفاق سريت املؤرخ 
ويهيب جملس األمن بدول املنطقـة أن تنفـذ التزاماهتـا مبوجـب اتفـاق داكـار                 ”  

 واالتفاقـات الـسابقة لـه، وأن تتعـاون مـن أجـل إهنـاء                ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٣املؤرخ  
 .عات املسلحة يف املنطقة وحماوالهتا االستيالء على السلطة بالقوةأنشطة اجلما

قــه ويعــرب جملــس األمــن عــن القلــق البــالغ إزاء التهديــد املباشــر الــذي ُيلحِ  ”  
نشاط اجلماعات املسلحة بسالمة السكان املدنيني وبسري العمليات اإلنـسانية، وحيـث            

 .وجب القانون اإلنساين الدويلمجيع األطراف على االمتثال الكامل اللتزاماهتا مب
ــل ل    ”   ــده الكام ــن عــن تأيي ــم املتحــدة  ويعــرب جملــس األم ــة األم ــة بعث  والعملي

 يف تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى لإلسـهام يف محايـة الـسكان                 األوروبية املنتشرتني 
املــدنيني املستــضعفني وتيــسري تــوفري املــساعدة اإلنــسانية، ويــدعو مجيــع األطــراف إىل    

 .ضمان أمن وحرية تنقل موظفي البعثتني واألفراد املرتبطني هبما
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ويشجع جملـس األمـن الـسلطات التـشادية علـى مواصـلة التمـسك بتـشجيع                 ”  
حلوار السياسي، مع احترام اإلطـار الدسـتوري، وفـق مـا جـرى الـشروع بـه مبوجـب                    ا

 .٢٠٠٧أغسطس / آب١٣االتفاق املؤرخ 
ــدابري مناســبة ضــد       ”   ــن عــن اســتعداده للنظــر يف اختــاذ ت ويعــرب جملــس األم

ــانون       ــهكون الق ــة أو ينت ــدا الســتقرار املنطق ــشكلون هتدي ــذين ي ــراد ال اجلماعــات واألف
 .“اإلنساين الدويل

 


