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 تشاد : العنف املتصاعد يعين وجوب نشر قوات األمم املتحدة

 لكن مع تزويدها إبمكانيات كافية 
 

فور ومجهورية أفريقيا حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن غياب الدعم التقين لقوات حفظ السالم يف تشاد ودار 
يف  القائمة الوسطى يُعر ِّض أرواح الناس للخطر وميهد لفشل جهود اجملتمع الدويل لتسوية األزمة احلقوقية واإلنسانية

 املنطقة.
 

إن تصاعد العنف يف تشاد يؤكد على احلاجة "ا هوندورا انئبة مدير برانمج أفريقيا يف منظمة العفو الدولية دوقالت اتوان
 ة لنشر قوة اتبعة لألمم املتحدة يف اجلزء الشرقي من البالد فوراً".امللح

 
وكان من املفرتض نشر قوة اتبعة لألمم املتحدة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى تُعرف مبينوركات يف نوفمرب/تشرين 

 يورفور. تعرف بساندة قوة اتبعة لالاحاد األورويالثاين وختويلها صالحيات حلماية املدنيني، مب
 

وخالل األايم القليلة املاضية، استؤنف القتال العنيف بني اجليش الوطين التشادي وحركات املعارضة املسلحة على طول 
 السودانية. –احلدود التشادية 

 
وبرغم هذا التصعيد للعنف، جيري أتخري نشر جنود يورفور بسبب االفتقار إىل معدات النقل الربي واجلوي. ويعكس هذا 

األفريقية املشرتكة اليت جيري نشرها يف دارفور واليت تعاين بشكل مؤسف من  –مر املشاكل اليت تواجهها القوات األممية األ
 نقص يف املعدات الالزمة ألداء املهمة اليت ُكل ِّفت هبا.

 
لقوة، اليت يبدو أهنا تقدم أية دولة عضو يف االاحاد األوروي ولو مروحية واحدة ملساندة هذه ا وقالت هوندورا إنه "مل

 تُرسل حملاولة محاية أرواح وسالمة مئات اآلالف من املدنيني يف تشاد املعرضني بشدة لالنتهاكات".
 

"إن أرواح اآلالف يف شرق تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور تتعرض للخطر بسبب تقاعس الدول األعضاء يف 
عدات الربية واجلوية الضرورية للغاية هلذه القوات للقيام مبهام حفظ السالم األمم املتحدة عن التعهد بتخصيص وتقدمي امل

 أبمان وفعالية."
 

يف دارفور. وتعرضت مئات  200,000هم يف النـزاع الدائر يف تشاد وزهاء ، لقي اآلالف حتف2005ومنذ العام 
 170النساء والفتيات لالغتصاب. وتعرضت قرى أبكملها للنهب والسلب واإلحراق ابلكامل. ويعيش اآلن أكثر من 
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ه املخيمات يف ألف شخص يف خميمات املهجرين داخلياً املنتشرة يف شرق تشاد، بينما يعيش أكثر من مليون يف مثل هذ
 دارفور.

 
وتساءلت هوندورا "كيف ستحمي قوات حفظ السالم يف شرق تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور املدنيني وفقاً 

 لألطر الزمنية األصلية لنشرها إذا مل تُزوَّد إبمكانيات كافية؟"
 

يف حماولة  هتمع الدويل اآلن إثبات صدق"فالكلمات واملصافحات )الشد على األيدي( ليست كافية. بل ينبغي على اجمل
جيري إرساهلا  ات اليتتسوية هذه األزمة القائمة عن طريق إنفاق املال يف املوضع الصحيح وتقدمي املعدات الضرورية للقو 

 حلماية املدنيني يف ظروف حمفوفة مبخاطر وصعوابت شديدة.
 

 خلفية 
جمات اليت شنتها القوات املسلحة السودانية وميليشيات من اهل هرابً  من دارفورالجئ  240,000فر ما جمموعه 

خميماً لالجئني يف  12. وهم حيتمون يف 2003اجلنجويد ومجاعات املعارضة املسلحة على القرى يف دارفور منذ العام 
 تشاد ويكادون يعتمدون بصورة شبه كاملة على املساعدات اإلنسانية.

 
ث عمد اجلنجويد ات اجلماعية والتهجري القسري من دارفور إىل تشاد حي، انتقلت اهلجم2005وابتداًء من العام 

تشادي اآلن حيتمون  180,000ن إىل هنب القرى وقتل املزارعني احملليني. وهناك أكثر من وحلفاؤهم التشاديون احملليو 
 يف املستوطنات اليت أُقيمت يف خميمات الالجئني يف شرق تشاد وحوهلا.

 
الذي جييز تشكيل قوة اتبعة لألمم  1778، اعتمد جملس األمن الدويل ابإلمجاع القرار 2007 سبتمرب/أيلول 25ويف 

 املتحدة يف شرق تشاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى )مينوركات( إىل جانب عملية عسكرية أوروبية.
 

رفور بصالحيات للمسامهة يف وحبسب هذا القرار، الذي صدر احت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، تتمتع يو 
 محاية املدنيني.

 


