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Iċ-Ċad tal-Lvant   

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar iċ-Ċad tal-Lvant    

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-drittijiet tal-Bniedem fiċ-

Ċad, 

 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2007 dwar l-operazzjoni tal-

PESD fiċ-Ċad u fir-Repubblika Ċentrali Afrikana1, 

 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU Nru 1778(2007) tal-25 ta' 

Settembru 2007 li tipprovdi għall-iskjerament ta' preżenza multidimensjonali 

internazzjonali fiċ-Ċad tal-Lvant u fil-Grigal tar-Repubblika Ċentrali Afrikana (CAR) 

inkluża l-missjoni tal-PESD, EUFOR TCHAD/RCA, 

 

– wara li kkunsidra l-azzjoni konġunta tal-Kunsill 2007/677/PESC tal-15 ta' Ottubru 2007 

dwar l-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fir-Repubblika taċ-Ċad u fir-Repubblika 

Afrikana Ċentrali2  (EUFOR TCHAD/RCA),  

 

-  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill għas-Sigurtà tan-NU Nru 1769 (2007) tal-31 

ta' Lulju 2007 li twaqqaf, għal perjodu inizjali ta' 12-il xahar, operazzjoni ibrida ta' l-

Unjoni Afrikana/Nazzjonijiet Uniti (AU/UN) fid-Darfur (UNAMID), 

 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill għas-Sigurtà tan-NU Nru 1325 (2000) tal-31 

ta' Ottubru 2000 dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,  

 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

 

A. billi s-26 ta' Novembru 2007, mijiet ta' ġellieda ribelli miċ-Ċad inqatlu tul il-fruntieri tal-

Lvant taċ-Ċad mill-armata taċ-Ċad, u fit-3 ta' Diċembru 2007, l-armata taċ-Ċad illanċjat 

attakk ieħor kontra l-forzi ta' ribelljoni taċ-Ċad,  

 

B. billi issoktat ġlieda armata bejn l-armata taċ-Ċad u r-ribelli ta' l-Unjoni ta' Forzi għad-

Demokrazija u l-Iżvilupp (UFDD) u l-Għaqda ta' Forzi għal Bidla (RFC) wara l-patt 

fraġli ta' paċi li sfaxxa fi tmiem Novembru; billi l-gruppi ribelli, l-uffiċjali tal-gvern u l-

osservaturi barranin kollha kkonfermaw li l-ġlied li seħħ mis-26 ta' Novembru 2007 kienu 

l-iktar iebsin fiċ-Ċad sa minn meta ħa l-poter il-President Idriss Deby Itno f'Diċembru 

1990,  

 

C. billi madwar 238,000 refuġjat mis-Sudan, 44,600 refuġjat mill-CAR u 170,000 persuna 

mċaqalqa internament (IDPs) qed jinżammu fi tnax-il kamp tul il-fruntiera tal-Lvant taċ-

Ċad, li tmiss mas-Sudan, 
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D. billi l-Kummissarju Għoli għar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHCR) ħareġ twissija 

fl- 4 ta' Diċembru 2007, li l-bidu tal-ġlied fil-Lvant taċ-Ċad bejn il-forzi tal-gvern u r-

ribelli tul l-aħħar għaxart ijiem illimita l-aċċess tan-NU għal kampijiet li fihom jgħixu 

mijiet ta' eluf ta' refuġjati u ta' IDPs u dan żied it-tensjoni fiz-zona, 

 

E. billi l-ġlied qed ixekkel l-operazzjonijiet tal-Programm Dinji ta' l-Ikel (WFP) fiċ-Ċad tal-

Lvant, billi ma jippermettix aċċess għal xi kampijiet ta' refuġjati u joħloq dewmien għall-

għoti ta' ikel lil kampijiet oħra; billi l-ġlied qrib Farchana, fejn jinsabu tliet kampijiet ta' 

refuġjati, għamel li l-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja jkunu f'diffikultà; billi f'mill-

inqas okkażjoni waħda, trakk ta' l-WFP b'kuntratt mimli b'ikel tal-WFP ġie attakkat mill-

banditi armati;  

 

F. billi l-ġlied kien ikkonċentrat prinċipalment fiz-zoni ta' Farchana, Iriba, Biltine u 

Guereda, li jinsabu fit-tramuntana u fil-lvant tal-belt prinċipali ta' Abeché, li hija l-bażi 

operattiva prinċipali ta' mill-inqas tnax-il kamp ta' refuġjati; billi z-zoni qrib il-kampijiet 

ta' refuġjati fin-nofsinhar ta' Abeché, bħal Goz Beida, saru wkoll inqas siguri,  

 

G. billi skond il-Kumitat Internazzjonali tar-Red Cross (ICRC), l-attivitajiet ta' għajnuna 

umanitarja qed jiġu mhedda l-iktar minn serq armat u minn banditi fir-reġjun, u l-attakki 

militari qed iżidu l-kriminalità; billi ż-żieda fl-attivitajiet tal-banditi fil-Lvant taċ-Ċad qed 

iġġiegħel lill-aġenziji umanitarji li jnaqqsu l-istaff u ċ-ċaqliq fil-bliet prinċipali, u b'hekk 

inaqqsu iktar il-kapaċità tagħhom li jipprovdu l-għajnuna umanitarja tant bżonnjuża, 
 

H. billi l-President taċ-Ċad reċentement keċċa l-kap tal-United Front for Change, Mahamat 

Nour Abdelkerim, mill-post tiegħu ta' ministru tad-difiża, u dan indika t-tensjonijiet u n-

nuqqas ta' qbil fil-livell governattiv,  

 

I. billi fil-15 ta' Ottubru 2007, il-Kunsill adotta l-azzjoni konġunta msemmija hawn fuq 

dwar l-operazzjoni EUFOR TCHAD/RCA, maħsuba biex tikkontribwixxi għall-

protezzjoni ta' persuni ċivili f'periklu, partikolarment refuġjati u persuni mċaqalqa, biex 

tiffaċilita l-għoti ta' għajnuna umanitarja u l-moviment liberu ta' l-istaff umanitarju billi 

tgħin fit-titjib tas-sigurtà fiz-zona ta' l-operazzjoniijiet, u tikkontribwixxi għall-

protezzjoni ta' l-istaff, il-faċilitajiet, l-installazzjonijiet u t-tagħmir tan-NUi u jiġu żgurati 

s-sigurtà u l-libertà tal-moviment għall-istaff tan-NU u ta' l-istaff assoċjat man-NU,  

  

J. billi l-kalendarju ta' l-iskjerament ta' l-EUFOR TCHAD/RCA, li kellu jiġi llanċjat qabel 

tmiem Novembru 2007, qed jiġi gradwalment ittardjat; billi kien previst li ladarba l-

istaġun tax-xita jieqaf fi tmiem Ottubru 2007, il-gruppi ribelli jkunu għal darb'oħra iktar 

mobbli u attivi fir-reġjun; billi l-kap ta' l-informazzjoni taċ-Ċad akkuża lis-Sudan bl-għoti 

ta' armi lir-ribelli,  

 

K. billi kwalunkwe nuqqas ta' stabilità interna fiċ-Ċad - flimkien man-nuqqas ta' sigurtà tar-

reġjun ta' fruntiera tal-Lvant taċ-Ċad, id-Darfur u r-Repubblika Ċentrali Afrikana - se 

jkollha effett u impatt negattiv fuq l-operazzjoni EUFOR TCHAD/RCA ladarba din tiġi 

skjerata, 

 

L. billi l-preokkupazzjonijiet internazzjonali dwar il-kunflitt żdiedu minn meta l-UFDD 

hedded li jattakka l-forza Franċiża jew kwalunkwe forza oħra skjerata fil-missjoni 

EUFOR TCHAD/RCA,  



 

M. billi l-krimini ta' gwerra tal-vjolenza sesswali, inkluż l-abbuż sesswali bħala għodda ta' 

gwerra, huwa prevalenti fil-kampijiet ta' refuġjati u band'oħra fir-reġjun ta' kunflitt, u n-

nisa u l-bniet huma l-iżjed vulnerabbli għall-attakki, 

 

 

1. Jenfasizza li l-vjolenza reċenti u l-ferment fiċ-Ċad jenfasizzaw il-bżonn urġenti ta' 

skjerament ta' l-EUFOR TCHAD/RCA mingħajr dewmien ulterjuri; jenfasizza li l-Istati 

Membri ta' l-UE u n-NU għandhom ''responsabilità li jipproteġu'' r-refuġjati u l-persuni 

mċaqalqa internament fir-reġjun; jenfasizza li dawn il-forzi għandu jkollhom il-mezzi 

kollha neċessarji, u għandhom jużawhom b'konformità sħiħa mad-drittijiet tal-bniedem 

internazzjonali u mal-liġi umanitarja, biex jipproteġu l-persuni ċivili f'riskju; 

 

2. Jiddispjaċiħ madankollu dwar il-fatt li din il-missjoni għad m'għandhiex it-tagħmir 

fundamentali biex it-truppi jkunu jistgħu iwettqu dmirijiethom, bħall-ħelikopters u l-

fornituri tal-mediċini; 

 

3. Jitlob lill-istituzzjonijiet ta' l-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jonoraw id-deċiżjoni 

politika magħmula u jipprovdu lill-missjoni b'iktar truppi u b'appoġġ finanzjarju, loġistiku 

u ta' l-arju adegwat, inkluż l-ammont meħtieġ ta' ħelikopters, mill-aktar fis; jenfasizza li l-

kredibilità tal-politika esterna ta' l-UE fil-livell dinji hija pperikolata jekk l-Unjoni ma 

tkunx tista' timmobilizza truppi u tagħmir biżżejjed biex din il-missjoni tkun operattiva;  

 

4. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jaġġornawh dwar l-inizjattivi kurrenti (bħal 

dawk fi ħdan l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża) biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fil-

kapaċità f'oqsma prinċipali u b'mod speċifiku fir-rigward ta' ħelikopters u unitajiet ta' 

appoġġ mediku, u biex jitressqu  proposti konġunti għal soluzzjonijiet fuq medda ta' 

żmien qasir u twil biex jiġi garantit l-aċċess għal dawn il-kapaċitajiet kemm għal skopijiet 

umanitarji kif ukoll għal skopijiet ta' PESD; 

 

5. Jenfasizza d-dimensjoni reġjonali tal-kriżi tad-Darfur u l-bżonn urġenti li jiġi indirizzat l-

impatt destabbilizzanti tal-kriżi fuq is-sitwazzjoni umanitarja u ta' sigurtà f'pajjiżi ġirien, u 

jtenni l-volontà tiegħu li jwettaq l-operazzjoni ta' konnessjoni militari ta' l-UE b'appoġġ 

għall-preżenza multidimensjonali tan-Nazzjonijiet Uniti; 

  

6. Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq tas-27 ta' Settembru 2007 li tappoġġja 

l-illanċjar ta' l-operazzjoni tal-PESD fiċ-Ċad tal-Lvant u fit-Tramuntana tal-CAR, u 

jħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iħaffu l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 

għall-illanċjar ta' din l-operazzjoni, sabiex jiġi żgurat li l-ewwel skjerament ta' suldati 

jseħħ qabel tmiem l-2007 u l-missjoni tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha sa Frar jew sal-bidu 

ta' Marzu ta' l-2008; 

 

7. Jilqa' l-iffinanzjar tal-Kummissjoni ta' 'l fuq minn EUR 50 miljun għall-missjoni, inkluż 

il-EUR 10 miljuni mill-Istrument għall-Istabilità għall-komponent ta' taħriġ tal-pulizija 

tan-NU ta' l-operazzjoni ta' żamma tal-paċi; josserva li dan jikkostitwixxi xhieda ta' 

approċċ interistituzzjonali ta' l-UE koerenti għall-Politika ta' sigurtà u difiża Ewropea; 

 

8. Jiddeplora l-insistenza tal-President tas-Sudan li l-Forza UNAMID, li l-EUFOR 

TCHAD/RCA għandha tappoġġjaha dalwaqt, għandha tkun esklussivament ta' natura 

Afrikana, kuntrarjament għar-riżoluzzjoni rilevanti tal-Kunsill għas-Sigurtà tan-NU; 



jenfasizza l-bżonn li jitħaffef l-iskjerament tal-forza ta' żamma tal-paċi UN-AU għad-

Darfur; iħeġġeġ lill-gvern tas-Sudan biex jikkopera mal-Qorti Kriminali Internazzjonali 

(ICC), u jissuġġerixxi l-inklużjoni fil-mandat tal-forza ibrida ta' setgħat ta' tiftix u ta' 

arrest ta' dawk li kontrihom l-ICC ħarġet mandati ta' arrest;  

 

9. Jinnota żieda f'attakki volontarji u immirati fuq il-popolazzjoni ċivili minn milizja 

Janjaweed li taqsam mis-Sudan u minn gruppi Għarab lokali taċ-Ċad u minn xi gruppi 

mhux Għarab; jinnota l-firxa ta' vjolenza, turment, intimidazzjoni u stupru bbażati fuq is-

sessi, u li qed iseħħu f'dan ir-reġjun mingħajr ma jiġu kkastigati; jitlob lill-awtoritajiet taċ-

Ċad biex jinvestigaw ir-rapporti ta' abbużi sesswali u ta' ksur serju ieħor tad-drittijiet tal-

Bniedem u li jikkastigaw lil min iwettaq tali krimini;  

 

10. Jenfasizza l-kwistjoni partikolari ta' l-isfruttament sesswali f'dan ir-reġjun ta' kunflitt u 

jenfasizza l-importanza li l-forzi ta' kontribuzzjoni ta' l-Istati Membri għal UNAMID u 

EUFOR TCHAD/RCA jiġi mgħarrfa dwar dan l-abbuż u li jiġi adottat approċċ ibbażat 

fuq is-sessi f'kull livell ta' rispons għall-vjolenza sesswali fil-kunflitt, inkluż taħriġ biex 

jiġu indirizzati l-bżonnijiet partikolari tal-vittmi; jenfasizza li hija r-responsabilità ta' 

pajjiżi li jikkontribwixxu bi truppi u bil-pulizija għall-operazzjonijiet ta' żamma tal-paċi li 

jiżguraw li jiġu implimentati kodiċi ta' kondotta b'saħħithom u taħriġ adegwat, u li jkun 

hemm persuni li jiġu kkastigati għall-vjolenza sesswali; jinnota li ż-żieda fl-iskjerament 

ta' nisa fiż-żamma tal-paċi mhux biss ikkontribwixxiet għal relazzjonijiet aħjar mal-

komunitajiet lokali, iżda wkoll għal imġieba aħjar min-naħa tal-persuni li jwettqu ż-

żamma tal-paċi;  

 

11. Huwa mħasseb ħafna dwar rapporti ta' ħaddiema umanitarji li jgħidu li kemm ir-ribelli kif 

ukoll il-gvern żaru l-kampijiet tar-refuġjati biex jirreklutaw tfal fil-forzi tagħhom;  

 

12. Iħeġġeġ lill-UE biex tagħmel pressjoni biex ikun hemm proċess ta' paċi komprensiv, bl-

użu ta' pressjoni u ta' inċentivi bħala inkoraġġamenti għall-partijiet kollha biex dawn 

jerġgħu jibdew in-negozjati u biex id-diskussjonijiet jindirizzaw il-livelli kollha ta' kunlitt 

li qed iseħħu bħalissa fiċ-Ċad, inklużi tensjonijiet bejn il-gvern u r-ribelli u l-kunflitt 

interetniku;  

 

13. Iħeġġeġ liċ-Ċad biex, b'koperazzjoni mas-Sudan u mal-Libja, joħloq il-kundizzjonijiet 

neċessarji għal soluzzjoni politika dewwiema fl-implimentazzjoni tal-Ftehima ta' paċi 

Sirte, u jħeġġeġ lill-gvernijiet tas-Sudan u taċ-Ċad biex iwettqu l-obbligi tagħhom taħt il-

ftehimiet Tripoli u Sirte;  

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda fil-bejgħ illegali u l-kuntrabandu ta' armi, 

speċjalment armi żgħar u ħfief;  

 
15. Ifakkar li l-ebda missjoni ta' żamma tal-paċi fil-Lvant taċ-Ċad u fit-Tramuntana tal-CAR 

ma jista' jkollha suċċess mingħajr proċess ta' rikonċiljazzjoni politika reali;  

 

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni, lill-Unjoni Afrikana, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-Kopresidenti ta' l-

Assemblea Konġunta ACP-UE, u lill-Presidenti, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti taċ-Ċad, 

tar-Repubblika Ċentrali Afrikana u tas-Sudan. 

 


