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I .خصالمل 
 

وآانت معظم هذه . 2006 شخص عام 300ة أآثر من أودت الهجمات العنيفة التي شنتها الميليشيات شرق تشاد بحيا
الهجمات في المناطق الریفية الجنوبية الشرقية على امتداد الحدود التشادیة السودانية، حيث قتل األطفال بالرصاص، 

وقد . تشرین الثاني وحده/ مدنيًا في شهر نوفمبر17,000واغتصبت النساء، وُنهبت القرى ثم أحرقت، وشّرد أآثر من 
. ذت الهجمات ميليشياٌت عرقية، وآان معظم الضحایا من جماعاٍت عرقية غير عربية رغم وجود استثناءاٍت مهمةنف

وآانت جماعات الميليشيا وحرآات التمرد السودانية التي تقيم قواعد لها في المنطقة مسئولًة عن تجنيد األطفال 
 .للقانون اإلنساني الدوليوتمثل هذه اإلساءات خروقات جسيمة . واستخدامهم في القتال

 
نزاع داخلي : وتتضافر ثالثة نماذج من العنف، متداخلة أحيانًا، لتضع منطقة شرق تشاد على شفير آارثٍة إنسانية

مسلح بين الحكومة التشادیة وجماعات المتمردین؛ وهجمات ميليشيا تستهدف المدنيين عبر الحدود؛ وأعمال عنف بين 
 . المجتمعات المحلية

 
ت حكومة تشاد موارد مالية وعسكریة هامة لسحق حرآات التمرد المعادیة لها، لكن ذلك جاء بمعظمه على رصد

حساب حمایة المدنيين، وخاصًة في المناطق الریفية شرق البالد حيث تشيع هجمات الميليشيا وحوادث العنف بين 
التي تنطلق من " الجانجاوید" یسمى بميليشيا آما فشلت قوات األمن التشادیة في منع هجمات ما. المجتمعات المحلية

السودان مستهدفة قرى شرق تشاد؛ آما آانت غير مستعدٍة أو غير قادرة على التصدي إلساءات الجماعات المسلحة 
ولم یجر التحقيق في حوادث القتل أو االغتصاب أو غيرها من أشكال اإلساءة، فمرتكبو تلك الجرائم . داخل حدودها
 . تعون باإلفالت الكامل من العقابالخطيرة یتم

 
ونتيجًة المتناع الحكومة عن المحاسبة وفرض النظام، اضطر المدنيون في المنطقة الحدودیة غير المستقرة إلى حمایة 

وعادًة ما تجري هذه . أنفسهم من خالل تنظيم قوات الدفاع الذاتي وعقد تحالفات أمنية مع الميليشيات المجاورة لهم
وفي بعض الحاالت جرى تدریب هذه الميليشيات المحلية وتنظيمها وإمدادها من . وفقًا لالنتماءات العرقيةالتحالفات 

 . قبل الجماعات السودانية المتمردة الناشطة شرق تشاد، بدعٍم ومساندٍة من الحكومة التشادیة
 

ناطق أخرى من تشاد یستغلون وقد تلقت هيومن رایتس ووتش تقاریر موثوقة تفيد بأن المسئولين األمنيين في م
 قصيرة إستراتيجيةالخالفات العرقية إلطالق شرارة العنف بين الجماعات المحلية ضمن محاولٍة لتحقيق مكاسب 

المدى في مجال مكافحة التمرد، وذلك من خالل توزیع األسلحة على الخصوم التقليدیين لبعض الجماعات العرقية 
ویساور القلق هيومن رایتس ووتش من إمكانية استخدام مسئولي األمن التشادیين . ةذات الصلة بحرآات التمرد التشادی

أساليب مشابهة في شرق تشاد آمحاولٍة إلضعاف حرآات التمرد التشادیة التي یتكون معظمها من اتحاد ميليشيات 
 . ذات أساس عرقي

 
إذ تنزع غارات الميليشيا . حوادث العنف األخيرةوتشهد الجماعات العرقية شرق تشاد استقطابًا بفعل الطبيعة الفئویة ل

إلى استهداف القرى العربية حتى في المناطق الحدودیة المتضررة بشدة والتي هجرها الشطر األآبر من سكانها بفعل 
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ومع تدفق األسلحة والذخائر إلى المنطقة وتزاید حالة العسكرة في المجتمعات المحلية، یقف شرق تشاد . انعدام األمن
 . على شفير عنٍف واسع النطاق بين الجماعات المحلية

 
ورغم الصعوبة الواضحة التي تكتنف بيئة العمليات في المنطقة، فإن ثمة حاجة ملحة إلى زیادة الوجود الدولي في 

تشاد للحيلولة دون مزیٍد من تدهور األوضاع وحصول نتائج آارثية ال تقتصر على المدنيين في تشاد بل تطال 
ویجب أن یشمل . يين في المنطقة آلها، بما فيها دارفور والمناطق الشمالية الشرقية من جمهوریة أفریقيا الوسطىالمدن

الوجود الدولي المقترح في تشاد تواجدًا عسكریًا إضافًة إلى تواجد مسئولين من مكتب المفوضية العليا لحقوق اإلنسان 
إلبالغ العلني عن االنعكاسات التي تطال حقوق اإلنسان والتي تنجم عن في األمم المتحدة من أجل المراقبة والتحقيق وا

الصراع السياسي الداخلي، وامتداد النزاع في دارفور إلى حياة المجتمعات المحلية : الوجهين التوأمين لألزمة التشادیة
 . في شرق تشاد

 
ٍت عسكریة ومراقبي حقوق إنسان على ویجب أن یصدر مجلس األمن في األمم المتحدة تفویضًا بتواجٍد دولي لقوا

ة السودانية لدرء وقوع هجمات جدیدة ضد المدنيين، وآذلك لمراقبة اآلليات السياسية امتداد الحدود التشادی
واالجتماعية المعقدة التي تغذي العنف بين الجماعات المحلية، ولتقدیم معلوماٍت أساسية بشأن قضایا حقوق اإلنسان 

عل الوجود الدولي ووجود األمم المتحدة التي یجري تجاهلها حاليًا، ولتعزیز الجهود الرامية إلى حمایة المدنيين، ولج
آما یمكن لهذا الوجود الدولي أن یساهم في مراقبة حظر . في المستقبل واسع االطالع على األزمة في شرق تشاد

 . األسلحة المفروض على دارفور ومراقبة حرآة الجماعات المسلحة في المنطقة الحدودیة
 

دانية إلى الكف عن دعم الجماعات المسلحة المسئولة عن اإلساءة إلى وعلى مجلس األمن أیضًا دعوة الحكومة السو
المدنيين، ودعوة حكومة تشاد إلى الكف عن دعم الفصائل المتمردة في دارفور والجماعات المسلحة المسئولة عن 

 وعلى .مهاجمة المدنيين وتجنيد األطفال واستخدامهم في الحرب وغير ذلك من ضروب اإلساءة إلى حقوق اإلنسان
حكومة تشاد اتخاذ تدابير عاجلة الستعادة القانون والنظام، بما في ذلك إجراء تحقيقات حيادیة واتخاذ ما یلزم من 

 . إجراءات أخرى لتقدیم منتهكي حقوق اإلنسان إلى العدالة
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II .توصياتال 
 

 إلى مجلس األمن في األمم المتحدة
دار العاجل لكل ما یلزم من قرارات تضمن نشر وجود دولي قوي اتخاذ جميع التدابير الالزمة بما فيها اإلص •

مؤلف من قواٍت عسكریة ومراقبي حقوق اإلنسان على امتداد الحدود بين تشاد والسودان، وتزویدها بما 
لحمایة المدنيين ومنع وقوع هجمات جدیدة ضدهم آما ورد ) بالحد األدنى(یكفي من الصالحيات والموارد 

 22ن تقریر األمين العام لألمم المتحدة حول تشاد وجمهوریة أفریقيا الوسطى الصادر في م) ب(في الخيار 
 1556، وآذلك لمراقبة حظر األسلحة بموجب قراري مجلس األمن رقم 2006آانون األول /دیسمبر

 بالتعاون مع هيئة الخبراء التابعين لألمم المتحدة، ولإلبالغ عن تحرآات الجماعات المسلحة 1591و
لمتمردة عبر الحدود، والتحقيق في الهجمات العابرة للحدود التي تستهدف المدنيين وغير ذلك من حوادث ا

 المنطقة الحدودیة واإلبالغ العلني عنها؛ 

دعوة حكومة تشاد إلى الكف الفوري عن دعم الجماعات المسلحة المسئولة عن مهاجمة المدنيين، بما فيها  •
 لالجئين وعن استخدام األطفال جنودًا؛ وآذلك يالمسئولة عن التجنيد القسرالفصائل الدارفوریة المتمردة 

مطالبتها باتخاذ تدابير عاجلة الستعادة القانون والنظام، بما في ذلك الكف عن تسليح الميليشيات العرقية 
 المسيئة؛

ى وجه السرعة بحيث الدعوة إلى إقامة مكتب للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة في تشاد عل •
یكون مكلفًا بمراقبة انتهاآات حقوق اإلنسان في مختلف أنحاء البالد واإلبالغ عنها علنًا، بما في ذلك ما یقع 

 منها ضمن سياق النزاع الجاري؛

دعوة الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى دعم نشاطات مكتب المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في تشاد  •
 الحدود مع السودان من خالل توفير التمویل الكافي وغيره من أشكال المساندة؛وعلى امتداد 

دعوة الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى توفير الدعم الكافي للنشاطات اإلنسانية الموجهة لخدمة الالجئين  •
 .السودانيين والمشردین داخليًا في تشاد

 

 إلى حكومة تشاد 

 الدارفوریة المتمردة المسيئة وغيرها من الجماعات المسلحة المسيئة، التوقف فورًا عن دعم الجماعات •
والعمل على مساندة نشر قوة دولية معززة في دارفور وعلى امتداد الحدود مع تشاد بغية ردع الهجمات ضد 

وآذلك مراقبة حظر األسلحة الحالي الذي تفرضه األمم المتحدة، والمساعدة في تنفيذ اتفاقية . المدنيين
 ؛ 2006شباط /رابلس الغرب التي وقعها آلٌّ من السودان وتشاد في فبرایرط

نشر عدد آاف من قوات الجيش والشرطة، وآذلك تخصيص موارد آافية في مناطق النزاع شرق تشاد  •
وهي تشمل أجزاء من منطقتي أواداي وسالمات ومدیریتي دارتاما ودارسيال، وغيرها من المناطق إذا دعت 

  بحيث تكون هذه القوات مكلفًة بضمان حمایة المدنيين من أیة هجماٍت جدیدة؛الحاجة؛ وذلك

 التحري عن جميع األشخاص المتورطين في مهاجمة المدنيين وتقدیمهم إلى العدالة؛ •
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 عامًا من 18اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تسریح جميع األطفال الجنود ووضع حد لتجنيد األطفال دون عمر  •
وآذلك اتخاذ خطوات لمحاسبة من قاموا بتجنيد . المسلحة العاملة في األراضي التشادیةقبل الجماعات 

 . األطفال واستخدامهم

 

 إلى حكومة السودان 

التوقف عن دعم الجماعات المسلحة المسئولة عن مهاجمة المدنيين في تشاد، وذلك بما یشمل دعمها  •
 باألسلحة أو غيرها من أنواع المساندة؛

لفوري لقوة دولية معززة تضم عناصر من األمم المتحدة في دارفور وعلى امتداد الحدود مع دعم النشر ا •
تشاد من أجل منع وقوع هجمات جدیدة ضد المدنيين ومراقبة حظر األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة 

 .2006شباط /حاليًا والمساعدة على تنفيذ اتفاقية طرابلس الموقعة بين تشاد والسودان في فبرایر

 

 إلى حرآات التمرد السودانية 

اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان التزام المقاتلين التابعين لها بالقانون اإلنساني الدولي، ولمحاسبة من  •
 یمتنعون عن ذلك؛

الكف عن دعم الميليشيات المسيئة وجماعات الدفاع الذاتي التشادیة وآل الجماعات األخرى المسئولة عن  •
 نيين؛مهاجمة المد

 .الكف فورًا عن تجنيد األطفال واستخدامهم في القتال، وتسریح ما لدیهم من أطفاٍل جنود •

 

 إلى حرآات التمرد التشادية 

اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان التزام المقاتلين التابعين لها بالقانون اإلنساني الدولي، ولمحاسبة من  •
 .یمتنعون عن ذلك
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