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 بيان من رئيس جملس األمن    
  

 ، أدىل رئــيس جملــس٢٠٠٩مــايو / أيــار٨ املعقــودة يف ٦١٢٢يف جلــسة جملــس األمــن   
احلالــة يف تــشاد ”األمــن باســم اجمللــس بالبيــان التــايل فيمــا يتعلــق بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون 

  :“ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية
دد عمليات التوغل العسكرية يف شرق تشاد اليت تقـوم         يدين جملس األمن جت   ”    

  .هبا اجلماعات املسلحة التشادية القادمة من اخلارج
ويؤكد جملس األمـن أن أي حماولـة لزعزعـة اسـتقرار تـشاد بـالقوة أمـر غـري                    ’’    

ــؤرخني   . مقبـــول ــسه املـ ــاين رئيـ ــاء يف بيـ ــا جـ ــشري إىل مـ ــباط٤ويـ ــر / شـ  ٢٠٠٨فربايـ
)S/PRST/2008/3 (٢٠٠٨يونيه  /زيرانح ١٦ و) S/PRST/2008/22 .(   ويكرر تأكيـد

ــسياسي   التزامــه  ــة واســتقالهلا ال ــسيادة تــشاد ووحــدهتا وســالمتها اإلقليمي ويطالــب . ب
 العـودة إىل  اجلماعات املسلحة املتمردة بوقف العنف فورا، ويدعو مجيع األطـراف إىل            

  .٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٢٥احلوار يف إطار اتفاق ِسرت املؤرخ 
ويدعو جملس األمن السودان وتشاد إىل احترام التزاماهتما املتبادلة وتنفيـذها           ’’    

 واتفـاق داكـار املـؤرخ       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٣تنفيذا تاما، وخباصة اتفاق الدوحة املؤرخ       
التفاعل البناء مع فريـق داكـار لالتـصال ومـع املـساعي             إىل  ، و ٢٠٠٨مارس  /آذار ١٣

 والتعاون من أجل وضـع حـد     ،وقطر من أجل تطبيع عالقاهتما    احلميدة اليت تبذهلا ليبيا     
لألنشطة العابرة للحدود اليت تقوم هبـا اجلماعـات املـسلحة وتعزيـز اإلجـراءات الراميـة           
إىل مكافحة االجتار غري املشروع باألسـلحة يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إقامـة                     

 الــدعم اخلــارجي الــذي ويعــرب اجمللــس عــن قلقــه إزاء. رصــد مــشترك فعــال للحــدود
  . األمني العامما أفاد بهتتلقاه اجلماعات املسلحة التشادية، حسب 
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ويعــرب جملــس األمــن عــن عميــق قلقــه إزاء التهديــد املباشــر الــذي تــشكله   ’’    
ــات       ــام بالعملي ــسكان املــدنيني وعلــى القي ــشطة اجلماعــات املــسلحة علــى ســالمة ال أن

ــسانية ــد  . اإلن ــا      ويكــرر تأكي ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــل لبعث ــه الكام دعم
الوســطى وتــشاد، املكلفــة باإلســهام يف محايــة املــدنيني الــضعفاء، مبــن فــيهم الالجئــون  

ــا،  ــة واملــشردون داخلي مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا، وتيــسري    ومحاي
  .إيصال املساعدات اإلنسانية

األطـراف إىل الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون           ويدعو جملـس األمـن مجيـع        ’’    
اإلنساين الدويل، وخباصة احترام أمن املـدنيني، مبـن فـيهم النـساء واألطفـال والعـاملون         

 .يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفو األمم املتحدة

ويشجع جملس األمن السلطات التشادية على تعزيز احلـوار الـسياسي الـذي             ’’  
  .‘‘، مع احترام اإلطار الدستوري٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ب اتفاق بدأ مبوج

  


