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 أفريقيـــا  مجهوريـــة يف املتحـــدة  األمـــم بعثـــة  عـــن العـــام  األمـــني تقريـــر  
 وتشاد الوسطى

 
 مقدمة - أوال 

 
 اجمللـس  إىل طلـب  الـذي  ،)٢٠٠٧( ١٧٧٨ األمن جملس بقرار عمال التقرير هذا يقدم - ١

 ومشـال  تـشاد  شـرق  يف واإلنـسانية  األمنية احلالة عن أشهر ثالثة كل تقريرا إليه أقدم أن مبوجبه
 هتيئـة  يف احملـرز  والتقـدم  داخليـا،  واملـشردين  الالجـئني  وحالـة  الوسـطى،  أفريقيـا  مجهورية شرق

 أفريقيـا  مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  واليـة  وتنفيـذ  الطوعيـة،  لعـودهتم  مواتيـة  أمنية ظروف
 الـسابق  تقريـري  تقـدمي  منـذ  رئيـسية  تطـورات  مـن  جد ما التقرير هذا ويغطي .وتشاد الوسطى
 الــذي املــدة منتــصف اســتعراض نتــائج ويــشمل ،)S/2008/444( ٢٠٠٨ يوليــه/متــوز ٨ املــؤرخ
ــه ــذ األورويب واالحتــاد املتحــدة األمــم أجرت ــرار لتنفي ــشأن وتوصــيات ،)٢٠٠٧( ١٧٧٨ الق  ب

 يف األورويب االحتـاد  بقيـادة  العـسكرية  القـوة  واليـة  انتـهاء  بعـد  تـسري  أن ميكـن  الـيت  الترتيبات
 ).األورويب االحتاد قوة( الوسطى أفريقيا ومجهورية تشاد

 
 تشاد يف التطورات - ثانيا 
 السياسية التطورات - ألف 

ــرز -  ٢ ــدم بعــــض أُحــ ــالل التقــ ــرة خــ ــشمولة الفتــ ــالتقرير املــ ــا بــ ــصل فيمــ ــاق يتــ  باتفــ
 وزارة شـرعت  يوليـه، /متـوز  ٢ ويف .االنتخابية باإلصالحات املتعلق ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٣

 وسـيليه  ،٢٠٠٩ عـام  أوائل يف إجنازه املقرر من خرائطي، تعداد إجراء يف والتخطيط االقتصاد
 ويف .النــاخبني تــسجيل قائمــة لتحــديث اخلرائطــي التعــداد نتــائج وستــستخدم .دميغــرايف تعــداد
 وصــل ممــا أغــسطس،/آب ١٣ اتفــاق إضــافية سياســية أحــزاب مثانيــة وقعــت يوليــه،/متــوز ١٦
 .تـشاد  يف مسجل سياسي حزب ١٠١ صلأ من حزبا ٩١ إىل املوقعة األحزاب عدد جموعمب
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 إىل منـها  ثالثـة  تنتمـي  بينمـا  الرئاسـية،  األغلبيـة  إىل اجلديدة املوقعة األحزاب من مخسة وينتمي
   .املعارضة باأحز
ــةال” وواصـــلت - ٣ ــة نـــشئتأُ الـــيت “لجنـ ــد أغـــسطس/آب ١٣ اتفـــاق تنفيـــذ ملتابعـ  عقـ

 القــانون بــشأن قــوانني مــشاريع ومــةاحلك إىل اللجنــة قــدمت يونيــه،/حزيــران ويف .اجتماعاهتــا
 مـشاريع  علـى  احلكومـة  توافـق  أن يـتعني  ومـازال  .املـستقلة  االنتخابيـة  اللجنـة  وإنشاء االنتخايب
ــوانني ــذه الق ــدمها وأن ه ــان إىل تق ــر الربمل ــذ ومل .فيهــا للنظ ــد ينف ــامج بع ــة برن  للتوعيــة اللجن

ــة باإلصــالحات ــسبب االنتخابي ــصال عــدم ب ــاألحزاب االت ــة ب ــا ،املعني ــك يف مب  اجملموعــات ذل
 .الشباب وجمموعات النسائية

 تــشرين ٢٥ يف وقعتــه الــذي ســرت اتفــاق حمــدودا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التقــدم ومــازال  -  ٤ 
 يف مبــا الرئيــسية، املــسلحة التــشادية املعارضــة ومجاعــات تــشاد حكومــة ٢٠٠٧ أكتــوبر/األول
 القـوى  واحتـاد  التغـيري،  أجل من القوى معوجت والدميقراطية، التنمية أجل من القوى احتاد ذلك
 ووقــف الدســتور، احتــرام علــى األحــزاب واتفقــت .األساســية والتنميــة الدميقراطيــة أجــل مــن

ــال، ــو القت ــن والعف ــردين، ع ــسماح املتم ــات وال ــردة للجماع ــشاركة املتم ــؤون إدارة يف بامل  ش
 طـرابلس  يف آخـر  تمـاع اج وعقـد  التـشادي،  الـوطين  اجلـيش  يف املتمردة القوات ودمج ،الدولة
  .سرت اتفاق تنفيذ ملتابعة املعنية املدين اجملتمع ومنظمات السياسية األحزاب كل يضم
ــةجنحــت  أغــسطس،/آب ١٨ ويف - ٥ ــة ال  حكوم ــة العربي ــاجلماهريي  إىل التوصــل يف ةليبي

 اتفـاق  إطـاره  يف هـؤالء  وقـع  التغـيري  أجـل  مـن  القـوى  جتمـع  ينـشقِّ وُم تشاد حكومة بني اتفاق
 التغـيري  أجـل  مـن  القـوى  لتجمـع  تابعـا  سابقا مقاتال ٥٠ حوايل سيدمج لذلك، ونتيجة .رتس
 أغـسطس، /آب ١٤ يفقامـت    اجلانـب،  هـذا  يف احملـرز  التقـدم  ورغـم  .الوطنيـة  األمـن  قوات يف

ــة حركــة ــة الدميقراطي  البلــد، مــن الــشمايل اجلــزء مــن مــسلحة مجاعــة وهــي تــشاد، يف والعدال
 والدميقراطيـة،  التنميـة  أجـل  مـن  القـوى  احتاد زعيم يقوده الذي الوطين التحالفباالنضمام إىل   

 أجــل مــن القــوى جتمــع زعــيم إردميــي، تيمــان إن قيــل أغــسطس،/آب ١٦ ويف .نــوري حممــد
 القـدرة  لتعزيـز  أخرى مسلحة تشادية معارضة مجاعات مع جارية االتصاالت أن أعلن التغيري،

 .للتحالف العسكرية
ــ/ متــوز١٧ويف  - ٦ ه، اجتمــع يف داكــار فريــق االتــصال الــذي أُنــشئ يف إطــار اتفــاق    يولي

وأبلغ وزير خارجية السودان الفريق بأن حكومـة بلـده ستواصـل عالقاهتـا الدبلوماسـية           . داكار
ــشاد  ــع تــ ــصريح    . مــ ــذا التــ ــا هبــ ــشادي علمــ ــة التــ ــات اخلارجيــ ــر العالقــ ــاط وزيــ ويف . وأحــ

مينـا وحـث الـرئيس إدريـس ديـيب علـى        جنااللـييب  أغسطس، زار وزير الشؤون األفريقية /آب ١
ويف اليوم التايل، أعلـن وزيـر العالقـات اخلارجيـة           . استئناف العالقات الدبلوماسية مع السودان    
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ــييب    ــرح الل ــت املقت ــة قبل ــشادي أن احلكوم ــات   / آب٢ويف . الت ــر العالق أغــسطس، صــرح وزي
 الـسودانيني بـالعودة إىل   اخلارجية التشادي بأن الرئيس البشري أصدر تعليمات إىل الدبلوماسيني    

 .أغسطس، مل جير تبادل السفراء/ آب٣١إال أنه حىت . جنامينا إلعادة فتح السفارة
 الــدورة العاديــة التاســعة ملــؤمتر رؤســاء دول اجلماعــة االقتــصادية والنقديــة لوســط  يفو - ٧

ة  يف ياونــدي، أدان املــؤمتر بــشد  ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران ٢٥ و ٢٤أفريقيــا، املعقــودة يــومي   
وناشـد رؤسـاء الـدول جملـس        . هجمات املتمردين وحماوالهتم املتكـررة لزعزعـة اسـتقرار تـشاد          

 للمـساعدة يف حـل أزمـة دارفـور ومـا يترتـب عليهـا يف البلـدان                   هاألمن القيام بكل مـا يف وسـع       
 .اجملاورة من آثار ُمزعزعة لالستقرار

أبريـل  / نيـسان  ٢نشئت يف   أغسطس، قامت اللجنة الوطنية للتحقيق، اليت أُ      / آب ٥ويف   - ٨
 يف جنامينا، بتقـدمي تقريرهـا إىل        ٢٠٠٨فرباير  /للتحقيق يف األحداث اليت وقعت يف أوائل شباط       

وأشــارت نتائجــه الرئيــسية إىل أن اجلماعــات  . ســبتمرب/ أيلــول٣التقريــر يف وأُصــدر . الــرئيس
ــشادية علــى حــد ســواء مــسؤولة عــن انتــ      ــة الت هاك حقــوق املتمــردة والقــوات املــسلحة الوطني

اإلنـــسان خـــالل األحـــداث، عـــن طريـــق أعمـــال مـــن بينـــها اإلعـــدام التعـــسفي، والتعـــذيب،  
والحظ التقرير أيضا أنه مت فـرض قيـود علـى حريـة             . واالغتصاب، واإلفراط يف استخدام القوة    

الصحافة بصورة مؤقتة، وأنه مل جير اختاذ إجراءات تذكر للتحقيق يف ادعـاءات انتـهاك حقـوق          
وأوصـت اللجنـة بإنـشاء جلنـة يـشترك          . ألعمال اإلجرامية املرتكبة خـالل األحـداث      اإلنسان وا 

 .فيها اجملتمع الدويل ملتابعة النتائج والتوصيات اليت خلصت إليها
أغسطس، عقـدت بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         / آب ٨ و   ٧ويف   - ٩

رة الــشؤون اخلارجيــة الــسويدية يف  وزاوتــشاد اجتمــاع مائــدة مــستديرة غــري رمســي استــضافته 
 ممــثال لألمــم املتحــدة، واالحتــاد األورويب، وقــوة االحتــاد   ٣٠ســتوكهومل، مجــع مــا يربــو علــى  

األورويب، واالحتــاد األفريقـــي، ومنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، واملنظمـــة الدوليـــة للفرانكفونيـــة،  
 وفرنـسا، وكنـدا، والكونغـو،       وحكومات تشاد واجلماهريية العربية الليبية، والسويد، والصني،      

وأعــرب املــشاركون عــن تقــديرهم لعمليــة  . واململكــة املتحــدة، والنمــسا، والواليــات املتحــدة 
داكار بوصفها مبادرة سالم إقليمية قيمة، وأبرزوا احلاجـة امللحـة إىل حتـسني األوضـاع األمنيـة          

 .يف شرق تشاد، ورحبوا بنشر املفرزة األمنية املتكاملة
أغسطس، أصدرت حمكمة تشادية حكما غيابيا بإعـدام الـرئيس الـسابق            / آب ١٥ويف   - ١٠

ــدعم املــايل واملــادي واملعنــوي  ”حــسني هــربي بــدعوى تقــدمي    ــذين هــامجوا  “ ال للمتمــردين ال
وُحكـم أيـضا غيابيـا باإلعـدام علـى أحـد عـشر زعيمـا مـن                  . ٢٠٠٨فربايـر   /العاصمة يف شـباط   

 .فرباير/باطزعماء املتمردين الذين تورطوا يف هجمات ش
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 التطورات األمنية -باء  
وتــسببت غــزارة األمطــار . مــا زالــت احلالــة األمنيــة متقلبــة، وال ســيما يف شــرق تــشاد - ١١

وضعف البنيات التحتية يف شل احلركـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ولـوحظ اخنفـاض يف                   
 .ملعارضة التشادية املسلحةعدد املناوشات بني القوات املسلحة الوطنية التشادية ومجاعات ا

وتواصــلت خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير ســرقة الــسيارات وأعمــال الــسطو املــسلح  - ١٢
يوليـه،  / متـوز  ٧فـي   ف. واجلرائم اليت تستهدف مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية الـوطنيني والـدوليني            

 كـرييف   اقتحمت مجاعة من الرجال املسلحني ذوي الزي العسكري جممع منظمـة أوكـسفام يف             
ورغـم  .  طلقـة  ١٤وأطلقـت حـوايل     ) قـوز بيـضا   شـرق    كيلومترا جنوب    ٤٥الواقعة على بعد    (

ــه خــسائر     ــإن اجملمــع حلقت ــأذى، ف ــه، / متــوز٨ويف . أن مجيــع املــدنيني جنــوا دون اإلصــابة ب يولي
اقتحمــت مجاعــة مــن الــشباب اجملهــويل اهلويــة مرافــق منظمــة اإلغاثــة والتنميــة الدوليــة ومنظمــة 

وُنقـل  . وُيجهل سبب هذه اهلجمات، لكن ُيفتـرض أنـه اللـصوصية      .  حدود يف كرييف   أطباء بال 
يوليـه،  / متـوز ١٠ويف . مجيع العاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية العاملني يف كرييف إىل قوز بيـضا       

 شـخص يف  ١١ ٠٠٠قامت منظمة أوكسفام، اليت توفر املياه والصرف الصحي ملا يربـو علـى            
يف باء بال حدود، الـيت تـوفر اخلـدمات الـصحية احليويـة، بتعليـق أنـشطتهما                  كرييف، ومنظمة أط  

 االضطالع يف تلك املنطقة إال باألنشطة األساسـية         ىوإىل يومنا هذا، ال جير    . تلك البلدة مؤقتا  
 ).املتعلقة باملياه والرعاية الصحية(

ــى    / متــوز٢٦ويف  - ١٣ ــار عل ــة الن ــق شخــصان مــسلحان جمهــوال اهلوي ــه، أطل ــركبتني يولي  م
.  متـر مـن جممـع اللجنـة يف أبيـشي           ١٠٠للجنة الصليب األمحر الدولية على بعد حوايل        تابعتني  

ــشي،       ــوة االحتــاد األورويب يف أبي ــشفى ق ونقــل موظــف دويل أصــيب جبــروح خطــرية إىل مست
ــا   ــا إىل أوروب ــا أحــد مــوظفي   / آب٥ويف . وجــرى إجــالؤه الحق أغــسطس، تعــرض يف جنامين

غـري أنـه أُلقــي القـبض علـى منفــذ     . ود هلجـوم أصـيب فيـه بعــدة طعنـات    منظمـة أطبـاء بـال حــد   
 .اهلجوم على الفور

 
 التطورات يف اجملال اإلنساين -جيم  

 مـشرد   ١٨٠ ٠٠٠ الجـئ وأكثـر مـن        ٢٩٠ ٠٠٠يؤوي شرق تشاد حاليا أكثـر مـن          - ١٤
لتقـديرات إىل أن    وتـشري ا  . داخليا مازالوا يعتمدون على املعونة اإلنسانية للبقاء على قيد احليـاة          

 شخص داخل اجملتمعات احملليـة املـضيفة حيتـاجون أيـضا إىل املـساعدة               ٧٠٠ ٠٠٠ما يصل إىل    
ــسانية ــدرة العــاملني يف جمــال املــساعدة      . اإلن ــة تقــوض بــشكل خطــري ق ــة األمني ومازالــت احلال

 مليــون دوالر مــن األصــناف ١,٥قيمتــها ُســجِّلت خــسائر و. اإلنــسانية علــى تقــدمي املــساعدة 
يف التـشادية   لغذائيـة واملركبـات خـالل اهلجمـات الـيت شـنتها مجاعـات املعارضـة املـسلحة                   ا ريغ
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وأجربت أوضـاع انعـدام األمـن العـاملني يف جمـال املـساعدة              . يونيه/ حزيران ١٥شرق تشاد يف    
 .اإلنسانية على تطبيق تدابري أمنية أكثر صرامة وتقييدا

فكـثريا مـا تـشكل الفئـات الـضعيفة،          . ية تثري قلقا بالغـا    ومازالت املسائل املتعلقة باحلما      -  ١٥ 
ــسلحة      ــدفا هلجمــات العناصــر امل ــال، ه ــساء واألطف ــد عــسكرة  و. وال ســيما الن خميمــات تتزاي

ــشاد   ــة     . الالجــئني يف شــرق ت ــرى احمللي ــا والق ــشردين داخلي ــع امل ــال إن مواق ــدفا  ويق ــشكل ه ت
 .عمليات التجنيد القسريل
التحقيقات اليت جتريها السلطات احمللية يف األعمال اإلجراميـة، إن          وعادة ما ال تكتمل        -  ١٦ 

يوليـه،  / متوز ٢٦ ومنذ اهلجوم على موظف تابع للجنة الصليب األمحر الدولية يف            .جرت باملرة 
تحقيق العلقت اللجنة أنشطتها يف مواقع املـشردين داخليـا يف انتظـار قيـام الـسلطات الوطنيـة بـ            

 .يف احلادث
. يق املوسـم املطـري وصـول املـساعدة اإلنـسانية إىل بعـض األمـاكن يف شـرق تـشاد                    ويع   -  ١٧  

ــؤوي حــوايل      ــيت ت ــد أصــبحت كوكــو، يف دار ســيال، ال ــة   ٦٠ ٠٠٠فق ــا معزول ــشرد داخلي  م
وساعدت بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا           . فيها املروريتعذر  تقريبا بسبب الطرق اليت     

اإلنـسانية يف تـوفري الـدعم اللوجـسيت اجلـوي الـالزم لتقـدمي               املـساعدة   أوسـاط   الوسطى وتـشاد    
يوليـه وبدايـة    /وأسـفرت الـسيول الـيت وقعـت يف هنايـة متـوز            . نقـاذ احليـاة   املطلوبـة إل   اتساعدامل

 .أغسطس عن خسائر يف األرواح وغمرت املياه املنازل والبنيات التحتية/آب
شردين يف شرق تشاد على حنو مستدام، فقـد         ورغم عدم مواتاة احلالة األمنية لعودة امل         -  ١٨ 

تـرك مـا يـصل إىل نـصف املـشردين داخليـا             فقـد   . جرى اإلبالغ عـن حتركـات تلقائيـة حمـدودة         
 عـدة آالف مـن      ما عـاد يف دار سـيال      مواقع يف أركوم وغوديانع الواقعتني يف منطقة واداي، بين        

  .  املوسم املطرياملشردين داخليا إىل قراهم األصلية حلصد حماصيلهم قبل بداية
 ،يوليه، أعربت عناصر فاعلـة يف امليـدان اإلنـساين تعمـل يف شـرق تـشاد                / متوز ٢٥ويف     -  ١٩ 

 ،منـسق الـشؤون اإلنـسانية     برئاسـة   للجنة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت          عقدته ا يف اجتماع   
ألعمـــال إزاء حمدوديـــة اإلجـــراءات الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة ضـــد مـــرتكيب ا البـــالغ عـــن قلقهـــا 

ــسرقة، و     ــف، والـ ــضايقة، والتخويـ ــل، واملـ ــد بالقتـ ــا يف ذلـــك التهديـ ــة، مبـ ــافاإلجراميـ  اختطـ
فقــد حــد هــذا بــشكل خطــري مــن تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف العديــد مــن أجــزاء . الــسيارات

 .تشاد شرق
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 التطورات يف مجهورية أفريقيا الوسطى -ثالثا  
يونيــه، بــني / حزيــران٢١أفريقيــا الوســطى يف أُبــرم اتفــاق ســالم شــامل، يف مجهوريــة   - ٢٠

احتـاد القـوى الدميقراطيـة مـن     ” و   “جـيش إعـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة       ”احلكومة ومجـاعيت    
ــيت مل   / متــوز٩ويف . “أجــل التجمــع  ــة أن اجلماعــات املــسلحة ال ــه، أعلنــت احلكوم ــع  يولي توق

ــا يف ذلـــك   ــا الوســـط ”االتفـــاق، مبـ ــة لـــشعب أفريقيـ ــة الدميقراطيـ ــاد القـــوى ” و “ىاجلبهـ احتـ
وقـد  . يوليـه / متـوز  ٢٣ إىل   ٢١ مستعدة لتوقيع االتفاق يف طرابلس يف الفتـرة مـن            ،“اجلمهورية

أُرجئ حفل التوقيع بسبب مادة خالفيـة تتعلـق بإصـدار قـانون للعفـو عـن اجلـرائم واملخالفـات              
ب أفريقيـا   اجلبهـة الدميقراطيـة لـشع     ” و   “جـيش إعـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة       ”اليت ارتكبـها    

 . “احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع” و “الوسطى
ــصادية      / متــوز١٢ويف  - ٢١ ــة االقت ــة للجماع ــسيات التابع ــددة اجلن ــوة املتع ــه، قامــت الق يولي

والنقديــة لوســط أفريقيــا بنقــل مــسؤولياهتا التنفيذيــة إىل بعثــة توطيــد الــسالم اخلاضــعة لــسلطة    
وستـضم بعثـة بنـاء الـسالم هـذه، إضـافة إىل القـوات               . ريقيـا اجلماعة االقتصادية لدول وسـط أف     

 . املقاتلة والشرطة والدرك، فرعا مدنيا يهدف إىل املساعدة يف إحياء احلوار السياسي
 

 تنفيذ والية البعثة -رابعا  
 مـن   ٢٠٠ شخـصا، مـن بينـهم        ٧٢٤أغسطس، بلغ قـوام البعثـة       / آب ٢٥واعتبارا من    - ٢٢

وتنتــشر البعثــة اآلن يف جنامينــا  .  ضــابط اتــصال عــسكري٣٨ و رجــال شــرطة األمــم املتحــدة 
كمــا بــدأ نــشر البعثــة يف قــوز بيــضا وفرشــانا وبــرياو وال تــزال عمليــة النــشر    . وأبــيش وبــانغي

مهـام منـصبه    ) األرجنـتني (وقد توىل مفوض شرطة البعثة، اللواء جـرياردو تـشاومونت           . جارية
 . أغسطس/ آب٩يف تشاد يف 

 
 الشرطة -ألف  

قامــت البعثــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بإصــالح مركــز تــدريب املفــرزة األمنيــة  - ٢٣
ـــ     ــة ل ــة ونظمــت دورة تدريبي ــشرطة الوطني ــة ال ــة يف أكادميي  شخــصا مــن عناصــر  ٢٣١املتكامل

ويبلغ إمجايل عدد ضباط املفرزة الـذين مت تدريبـهم حـىت            . أغسطس/ آب ٤املفرزة اختتمت يف    
ري حاليــا اختيــار الدفعــة الثانيــة مــن مــوظفي املفــرزة الــذين ســيجري  وجيــ.  ضــابطا٣٢٤اآلن 

 يعملـون   ١٣٥ من رجال الدرك، مـن بينـهم         ١٥٢وقد وقع االختيار حىت اآلن على       . تدريبهم
 . حاليا مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ضمن جلنة مساعدة الالجئني
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ة التفـاهم الـيت أبرمـت بـني احلكومـة           أغسطس توقيع مـذكر   / آب ١٤ومت يف جنامينا يف      - ٢٤
ومـن املقـرر أن يـصدر       . والبعثة، بشأن الدعم املقدم من األمم املتحدة للمفرزة األمنية املتكاملة         

وسيتم بعد ذلك، ورهنـا بإدخـال حتـسينات يف جمـال            . قريبا مرسوم رئاسي ينشئ املفرزة رمسيا     
ن ضـباط املفـرزة يف أبيـشي وفرشـانا           م ١٠٠الدعم اللوجسيت نشر اجملموعة األوىل املكونة من        

وقــوز بيــضا، وســُتعني قيــادة عليــا للمفــرزة كمــا ستــصدر تكليفــات حمــددة لقادهتــا، وعــددهم   
 . ضابطا ٧١
ــة ومتحركــة        - ٢٥ ــات راجل ــسيري دوري ــام ضــباط شــرطة األمــم املتحــدة بت ــشي،  ق ويف أبي

ــوطنيني    ــسكان والنظــراء ال ــع ال ــضاء   . للتواصــل م ــشرطة والق ــد رجــال ال ــة  وعق ــابعون للبعث الت
اجتماعات للتوعية يف شرق تشاد، بالتنسيق مـع املـدعني احمللـيني مـن أجـل رفـع درجـة الـوعي                      

ومت وضع آليات للتنسيق بني املفرزة وغريها مـن         . بوالية البعثة وأنشطة املفرزة األمنية املتكاملة     
ال الـدرك، مـن أجـل    وكاالت إنفاذ القوانني، مبا يف ذلك احلرس املتنقـل والـشرطة احملليـة ورجـ     

 .تيسري العمليات املتعلقة بالقانون والنظام
ويف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، تتواصـل البعثـة بـشكل منـتظم مـع أجهـزة الـشرطة يف                      - ٢٦

بانغي، بالتنسيق مع مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، مـن                 
.  تعزيز إنفاذ القوانني يف اجلزء الشمايل الشرقي من البلـد          أجل تقدمي املشورة التقنية بشأن ُسبل     

ومت إيفــاد ضــابط شــرطة واحــد تــابع لألمــم املتحــدة إىل بــرياو للتواصــل مــع الــسلطات احملليــة    
 . والكيانات املسؤولة عن إنفاذ القوانني

 
 العدالة والسجون -باء  

رية القضائية والوحـدة املعنيـة      خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت الوحدة االستشا       - ٢٧
واسـتنادا إىل توصـيات بعثـة       . بالسجون التابعتان للبعثـة إقامـة عالقـات مـع نظرائهمـا الـوطنيني             

التخطيط املشتركة بني الوكاالت املعنية بالعدالـة والـسجون، الـيت تتـوىل إدارة عمليـات حفـظ                  
علــى دعــم تنفيــذ مفهــوم املفــرزة  الــسالم قيادهتــا، ســتركز البعثــة يف أنــشطتها املتعلقــة بالعدالــة  

األمنيـة املتكاملــة عـن العمليــات مـن خــالل وضـع آليــة تعقـب لعمليــات التوقيـف واالحتجــاز؛       
ودعــم تعزيــز املؤســسات القــضائية والتنــسيق بــني العدالــة التقليديــة والنظــام القــضائي املعاصــر، 

 .ةوتيسري وصول اجلميع إىل العدالة، مع التركيز على اجلماعات املستضعف
وأجريت خالل الفترة املشمولة بالتقرير أربع عمليات تقيـيم لالحتياجـات يف سـجون               - ٢٨

وقامـت الوحـدة املعنيـة بالـسجون، بالتعـاون مـع وحـدة الـشؤون                . أبيشي وقوز بيـضا وجنامينـا     
اجلنسانية، بتقدمي املشورة وتيسري توصيل اخلدمات الطبية إىل احلوامل واملرضـعات احملتجـزات،             

 تقدمي املشورة بـشأن آليـات التـصنيف واإلقامـة املطبقـة علـى اجلنـسني وبـشأن إدارة                    فضال عن 
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شؤون احملتجزين املثليني جنسيا، وتعاونـت مـع وزارة الـشؤون االجتماعيـة يف املـسائل املتعلقـة                  
 .باألحداث؛ وساعدت يف وضع برامج إلعادة دمج النساء واألحداث احملتجزين

 
 الشؤون املدنية -جيم  

قامــت البعثــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بتعزيــز وجودهــا الــسياسي واملتعلــق           - ٢٩
بالــشؤون املدنيــة يف امليــدان، ال ســيما يف أبيــشي، واضــطلعت بعــدة زيــارات ميدانيــة لفرشــانا    

وتشمل املخاوف اليت أثارها السكان احملليـون خـالل تلـك الزيـارات أمـورا          . وأريبا وقوز بيضا  
ــوفري إمك ــة األساســية   تتعلــق بت ــة احلــصول علــى اخلــدمات اجملتمعي ــاه  (اني ــيم واملي الــصحة والتعل

ــصاحلة للزراعــة  ــضيفة،     )واألرض ال ــا واجملتمعــات امل ــشردين داخلي ــسلمي بــني امل ــايش ال ، والتع
ــراهم       ــة يف ق ــا يف اجملتمعــات املــضيفة، والوصــول إىل اخلــدمات اجملتمعي ودمــج املــشردين داخلي

 .تتابع البعثة هذه املسائل مع السلطات واجملتمعات احملليةوسوف . األصلية، قبل العودة
أغسطس، بزيارة رفيعة املـستوى لكـرييف مـع حـاكم إقلـيم             / آب ١٤وقامت البعثة، يف     - ٣٠

دارسيال وممثلي اهليئة الوطنية لتنسيق الدعم املقدم إىل القوة الدولية يف تشاد، ووكـاالت األمـم             
 والتقى الفريـق بالـسلطات واملمـثلني احمللـيني لتقيـيم الوضـع        .املتحدة، واملنظمات غري احلكومية   

ويف أعقـاب تلـك الزيـارة، اتفـق         . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٨بعد االشتباكات العرقية اليت وقعت يف       
يوليـه، علـى العمـل      /زعماء مجاعيت مورو ورادجو العرقيتني، اللتني شاركتا يف اشـتباكات متـوز           

البعثـة، يف هـذا الـصدد، بتنفيـذ مـشروع سـريع األثـر يف                وسـتقوم   . معا من أجل تطوير املنطقـة     
 . املنطقة لدعم أنشطة املصاحلة اجملتمعية

تعبيد الطرق لـدعم عـودة      : وجيري إعداد أربعة مشاريع سريعة األثر يف اجملاالت التالية         - ٣١
ة، املــشردين داخليــا، تــوفري جمموعــات اللــوازم الزراعيــة للمــشردين العائــدين إىل قــراهم األصــلي

إنــشاء مطحــن حبــوب خلدمــة األهــايل املستــضعفني، تيــسري وصــول الالجئــات واملــشردات إىل 
وسـتنفذ املـشاريع    . الربامج اليت تبثها اإلذاعة للمساعدة يف حتسني الظروف املعيشية للمـشردين          

 .بالتعاون مع شركاء األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
د االســتعراض بتعزيــز تعاوهنــا مــع املنظمــات غــري   واضــطلعت البعثــة خــالل الفتــرة قيــ   - ٣٢

احلكوميــة ووكــاالت األمــم املتحــدة يف امليــدان، ال ســيما مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون          
الالجــئني يف خميمــات الالجــئني وأمــاكن جتمــع املــشردين داخليــا، مــن أجــل تيــسري احلــوار بــني 

الدعم املقـدم إىل القـوة الدوليـة، علـى     وتعمل البعثة أيضا، مع اهليئة الوطنية لتنسيق      . اجلماعات
تنفيذ برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية املعين باحلوار بـني اجلماعـات واالحتـاد األورويب يف إطـار      

وسيـشمل الربناجمـان    . برنامج تقدمي املساعدة والدعم من أجل حتقيق االستقرار يف شرق تـشاد           
 .ثة أعوام مليون يورو خالل فترة ثال٢٠استثمارات جمموعها 
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 حقوق اإلنسان -دال  
ال يــزال الوضــع اإلمجــايل حلقــوق اإلنــسان يبعــث علــى القلــق، ال ســيما يف مــا يتعلــق     - ٣٣

فقد وردت تقارير عن عمليات قتل تعسفية وعمليـات         . باإلفالت من العقاب والعنف اجلنسي    
ــها احلكومــة وعناصــر مــن املتمــردين وعناصــر مــسلحة جم      ــدون حماكمــة ارتكبت ــةإعــدام ب . هول

تلقت البعثة تقارير عن عمليات اغتصاب وغريها من أشـكال العنـف القـائم علـى أسـاس                   كما
نــوع اجلــنس ترتكبــها عناصــر مــسلحة يف أمــاكن جتمــع املــشردين داخليــا، وخميمــات الالجــئني 

ومل تتخــذ .  عامــا١١وال تتعــدى أعمــار الــضحايا يف بعــض األحيــان     . والقــرى احمليطــة هبــا  
 . تذكر أو أي إجراءات على اإلطالق ملساءلة مرتكيب هذه العملياتالسلطات إجراءات 

ــاون مــع        - ٣٤ ــسان، وبالتع ــدعم مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــة، ب وتقــوم البعث
ــوطنيني باختــاذ خطــوات للمــساعدة يف تعزيــز إجــراءات تــشجيع حقــوق اإلنــسان      الــشركاء ال

عمـل دعـت إليهـا وزارة حقـوق اإلنـسان           وشاركت البعثـة يف حلقـة       . ومحايتها يف شرق تشاد   
 هبــدف التــصديق علــى اختــصاصات املنتــدى الــوطين حلقــوق اإلنــسانواحلريــات املدنيــة بــشأن 

. وسـوف تـدعم البعثـة تنفيـذ اخلطـة         . وضع خطة عمل وطنية لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها         
يـز التعـاون مـع      كما أجرت البعثة عدة زيارات ميدانية مشتركة مع وزارة حقوق اإلنسان لتعز           

 .السلطات احمللية
ــسان إىل       / آب٢٣ويف  - ٣٥ ــوق اإلن ــرة حق ــة وزي ــسؤول كــبري يف البعث ــق م أغــسطس، راف

مركــز جتمــع أركــوم للمــشردين داخليــا الــذي يقــع يف إقلــيم واداي بــالقرب مــن احلــدود مــع     
ووعـدت بعـرض تقييمهـا      . السودان، حيث شاهدت الوزيرة عن كثب حالة املـشردين داخليـا          

يداين على الرئيس دييب وتعزيز جهود حكومتها من أجـل إجيـاد حـل دائـم ملـشكلة املـشردين                    امل
 . داخليا يف البلد

 
 االتصاالت املتعلقة بالشؤون اإلنسانية -هاء  

عملت البعثة عن كثب، خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، مـع وكـاالت األمـم املتحـدة                  - ٣٦
ن خـالل وحـدة االتـصال املعنيـة بالـشؤون اإلنـسانية،             وبراجمها وصناديقها وشركاء آخرين، مـ     

ــشركاء       ــا يف ذلـــك الـ ــدويل، مبـ ــع الـ ــع اجملتمـ ــربات مـ ــات واألدوات واخلـ ــادل املعلومـ ــى تبـ علـ
ــاق      يف ــيع نطــ ــشتركة وتوســ ــة، مــــن أجــــل حتقيــــق األهــــداف املــ املنظمــــات غــــري احلكوميــ

 . اإلنسانية الشؤون
 مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، يف ويف إطــار محايــة املــدنيني، اشــتركت البعثــة مــع - ٣٧

ــرة مــن   ــضا     / آب٧ إىل ٥الفت ــوز بي ــة يف ق أغــسطس، يف تنظــيم حلقــات عمــل عــسكرية مدني
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وفرشــانا مــن أجــل حتــسني تبــادل املعلومــات والتنــسيق بــني أوســاط الــشؤون اإلنــسانية والبعثــة 
 . وقوة االحتاد األورويب

 
 الشؤون اجلنسانية -واو  

 الفترة املـشمولة بـالتقرير بتعزيـز آلياهتـا اخلاصـة بالتنـسيق مـع مجيـع                  قامت البعثة خالل   - ٣٨
الوزارات املعنية يف تشاد من أجل زيادة عدد النـساء املـشاركات يف املـسائل األمنيـة، ال سـيما                    

 .يتعلق حبماية النساء واألطفال يف خميمات الالجئني وأماكن جتمع املشردين داخليا يف ما
ــس   - ٣٩ ــرارا جمل ــزز ق ــن ويع ــة  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ األم ــسؤولية حفظ م

ــه    ــة ملكافحــة  . الــسالم عــن منــع اســتخدام العنــف ضــد النــساء ومكافحت وقامــت البعثــة، توعي
استخدام العنف ضد النساء والفتيات، ال سيما يف ما يتعلق حبماية النـساء والفتيـات واألطفـال            

 . يف خميمات الالجئني وأماكن جتمع املشردين داخليا
ــالقرارين    - ٤٠ ــة بـ ــا ُنظمـــت أنـــشطة للتوعيـ يف ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥كمـ

ــل آب ــوانني        /أوائ ــاذ الق ــاالت إنف ــة ووك ــسلطات احمللي ــدين وال ــع امل ــات اجملتم ــسطس ملنظم أغ
ــة البعثــة           ــة بوالي ــة الفاعل ــع العناصــر املعني ــف مجي ــرارين وتعري ــم الق ــز فه ــى تعزي ــشجيعا عل . ت

سـلوك تتعلـق مبنـع العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس                وضعت البعثة مشروع مدونة      كما
ومتت الدعوة لعقد اجتماعات عامة لنـشر       ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وبالقرارين  

 .املبادئ األساسية الواردة يف مدونة السلوك ومناقشتها
العنـف  وقامت البعثة أيضا بتدريب املفرزة األمنية املتكاملـة علـى املـسائل املتعلقـة مبنـع         - ٤١

القائم على أساس نوع اجلنس، من أجل تعزيز قدرهتا على محاية النساء واألطفـال يف خميمـات                 
الالجئني وأماكن جتمـع املـشردين داخليـا ووضـعت أدوات لتعقـب وتـسجيل حـوادث العنـف                   

 سـيدة مـن منظمـات اجملتمـع     ٥٠كما جرى تدريب أكثـر مـن      . القائم على أساس نوع اجلنس    
نف اجلنسي والقائم على أساس نوع اجلنس والتصدي له من أجـل متكينـهن   املدين على منع الع  

من العمل على حنو فعال على تلبية احتياجات النساء الاليت يتعرضـن للـضرب والناجيـات مـن                  
 . سوء املعاملة اجلنسية يف املخيمات

 
 دعم البعثة -زاي  

 نشر أفرادهـا باجتـاه الـشرق،        عززت البعثة قدرهتا على    خالل الفترة املشمولة بالتقرير،    - ٤٢
ــشييد املــساكن وأمــاكن العمــل، واســتخدمت مواردهــا اخلاصــة ونظــام اإلجيــار        مــن خــالل ت

 .شيبيومكّن هذا من نشر أعداد إضافية من األفراد، وخباصة يف أ. الستيفاء هذا الغرض
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 مـن   يوليه، جرى التوقيع على عقد جتاري مـع أحـد املتعاقـدين الـدوليني             / متوز ٣٠ويف   - ٤٣
ــسكر  ــشييد معـ ــل تـ ــة     . أجـ ــل بنهايـ ــشروع يف العمـ ــد للـ ــزات املتعاقـ ــل جتهيـ ــر أن تكتمـ وينتظـ

 .سبتمرب/أيلول
جنامينـا، مبـا يف ذلـك قلـة اهلياكـل األساسـية        قسوة الظروف التشغيلية خـارج   وال تزال  - ٤٤

وعـالوة علـى   .  نـشر أفـراد البعثـة    احمللية، وسوء الطـرق والظـروف األمنيـة الـسائدة، تـؤثر علـى             
 .ذلك، سبب موسم األمطار صعوبات لوجستية فيما يتعلق بتشييد املواقع ونشر األفراد

 
 السالمة واألمن -حاء  

 ظلـت احلالـة األمنيـة علـى مـستوى املرحلـة الرابعـة يف           ، املشمولة بـالتقرير    الفترة خالل - ٤٥
يعـود بقـاء احلالـة     و. مشال وشرق تشاد واملرحلة الثالثة يف العاصمة واملنـاطق اجلنوبيـة مـن البلـد              

األمنية على مستوى املرحلة الرابعة يف شرق تـشاد إىل اسـتمرار التـوترات يف املنطقـة احلدوديـة                   
 .وأنشطة العصابات

وجيري العمل يف تعاون وثيق مع السلطات التـشادية وقـوة االحتـاد األورويب مـن أجـل         - ٤٦
منيـة كـي يعكـس الـدعم الـذي          وجيري اسـتعراض برنـامج اإلدارة األ      . رفع درجة الوعي األمين   

 .تقدمه قوة االحتاد يف جمايل األمن واحلماية
 

 االتصال العسكري -ياء  
 ضـابط اتـصال عـسكري داخـل منطقـة مـسؤوليتها الـيت               ٣٨نشرت البعثة حىت تارخيه      - ٤٧

وعــزز هــؤالء الــضباط تعــاوهنم مــع قــوة االحتــاد   .  وبــرياووجنامينــا  بيــضاتــشمل فرشــانا وقــوز
الل الفترة املشمولة بالتقرير، وخباصة فيمـا يتعلـق بتبـادل املعلومـات وإجيـاد وعـي                 األورويب، خ 

ــاألمن     ــصلة ب ــق باملــسائل املت ــسائدة فيمــا يتعل ــاألحوال ال ــضا عــدد  بوزاد الــض. مــشترك ب اط أي
زياراهتم إىل اجملتمعات احملليـة هبـدف إقامـة عالقـات مـع الـسلطات فيهـا، وعـززوا تنـسيقهم يف                 

تصال مـع القـوات     لال آلية   ، كما أرسوا  الوكاالت الرئيسية للمعونة اإلنسانية   جمال األنشطة مع    
 .املسلحة الوطنية

 
 قوة االحتاد األورويبنشر  -خامسا  

ــن         - ٤٨ ــيت تتكــون م ــسالم، ال ــاد األورويب حلفــظ ال ــوة االحت ــشر ق ــل ن  فــرد ٣ ٣٠٠اكتم
 . فرد منهم يف مجهورية أفريقيا الوسطى٢٠٠عسكري، يوجد زهاء 

وازداد، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وضوح معامل القوة واتسع نطـاق املنطقـة الـيت            - ٤٩
تغطيها، مما أدى إىل رفع درجة الوعي باحلالة األمنية واحلوادث اإلجراميـة وأنـشطة العـصابات                
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وباإلضافة إىل ذلك، أصبح للقوة اآلن وجود دائـم ملمـوس يف منطقـة              . داخل منطقة العمليات  
وتنفذ أنـشطة الـدوريات علـى امتـداد املنطقـة الـيت تـربز               . قب وصول الوحدة البولندية   إريبا، ع 

 .فيها عمليات القوة بوضوح شديد
 

 استعراض منتصف املدة املشترك بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب - سادسا 
، تقــدمي تقريــر إىل اجمللــس، عنــد )٢٠٠٧ (١٧٧٨ القــرار  يفطلــب مّنــي جملــس األمــن - ٥٠

عــن تــوفري القــدرة العملياتيــة املبدئيــة   االحتــاد األورويب إعــالنانقــضاء ســتة أشــهر علــى تــاريخ 
، بشأن الترتيبات املتعلقة مبتابعة وجود القوة يف هنايـة فتـرة واليتـها ذات الـسنة الواحـدة،                   للقوة

 إىل  لـس  اجمل لـب ، ط ذلك الغرض ل اوحتقيق.  لألمم املتحدة   تابعة مبا يف ذلك إمكانية إنشاء عملية     
وبنـاء علـى ذلـك، قـام        . األمم املتحدة واالحتـاد األورويب إجـراء تقيـيم لالحتياجـات يف امليـدان             

فريــق مــن األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب بزيــارة تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، خــالل  
وتكــون الفريــق مــن ممــثلني إلدارات عمليــات حفــظ   . يونيــه/ حزيــران٢٤ إىل ١٨الفتــرة مــن 

م والــدعم امليــداين والــشؤون الــسياسية وشــؤون الــسالمة واألمــن، جبانــب ممــثلني ملكتــب الــسال
تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضييت األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وحقـوق اإلنـسان وبعثـة                  
األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى وتـشاد، واالحتـاد األورويب، واملفوضـية األوروبيـة،                 

 . األورويباالحتادوقوة 
وتشاور الفريق على حنو وثيق مع السلطات الوطنية والسلك الدبلوماسـي واملنظمـات              - ٥١

غري احلكومية وفريق األمـم املتحـدة القطـري، وصـحبه يف زيارتـه امليدانيـة ممثـل للهيئـة الوطنيـة                      
 .با وبرياووإري  بيضاشي وفرشانا وقوزبيوزار الفريق أ. لتنسيق الدعم املقدم إىل القوة الدولية

 
  يف تشاداليت مت التوصل إليهاالنتائج الرئيسية  -ألف  

 الجئ واألشخاص املشردين داخليا البـالغ       ٢٩٠ ٠٠٠يصيب الالجئني البالغ عددهم      - ٥٢
.  للحـدود  العـابرة  شخص، ضـرر بليـغ جـراء األعمـال العدائيـة الداخليـة و              ١٨٠ ٠٠٠عددهم  

 املاضـية وتزعزعـت بـذلك وبـشكل خطـري قـدرة             ةستوقد تدهورت احلالة األمنية يف األشهر الـ       
 أنــشطة اختطــاف الــسيارات ال تــزالو. العــاملني يف اجملــال اإلنــساين علــى توصــيل املــساعدات 

ــوطنيني         ــسانية ال ــشؤون اإلن ــوظفي ال ــستهدف م ــيت ت ــة ال ــال اإلجرامي ــسلح واألعم ــهب امل والن
 مـن العـاملني يف جمـال      ٦  قُتـل  ، وحـىت اآلن   ٢٠٠٨في عام   ف. دون انقطاع مستمرة  والدوليني،  

ويـسلط مقتـل    . دث أمنيـة  وا حـ  ١٠٧ إىل    وأفيد بتعرض أفراد العمل اإلنـساين      املعونة اإلنسانية، 
مـايو، قـرب خمـيم تولـوم        / أيـار  ١٤أفراد الـدرك التـابعني للجنـة الوطنيـة ملـساعدة الالجـئني، يف               

وفري األمـن يف املنـاطق   لالجئني، الضوء على املخاطر اليت يتعـرض هلـا األفـراد املـسؤولون عـن تـ            
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الواقعــــة داخــــل املخيمــــات وفيمــــا حوهلــــا، واحلراســــة الــــيت ترافــــق العــــاملني يف جمـــــال          
 .اإلنسانية الشؤون

ويف الــسنة املاضــية، ازداد الوجــود العــسكري يف خميمــات الالجــئني وأمــاكن إقامــة         - ٥٣
مــسلحني وتــثري القلــق العميــق بالغــات بــشأن وجــود أشــخاص  . األشــخاص املــشردين داخليــا

ووردت أيـضا بالغـات     . وأسلحة ثقيلة داخل املخيمات، عالوة على جتنيد األطفـال والـشباب          
 نـوع اجلـنس، وحـدوث انتـهاكات         قـائم علـى أسـاس     عن وقوع حوادث عنف جنسي وعنف       

خطــرية أخــرى حلقــوق اإلنــسان، يف خميمــات الالجــئني وأمــاكن إقامــة األشــخاص املــشردين     
ــا،  ــاطق وداخلي ــشاد يف شــرق أخــرىمن ــة    . ت ــسبب اســتمرار تقلــص الطــابع املــدين والطبيع وي

، هتديـدات خطـرية   اكن إقامـة األشـخاص املـشردين داخليـا       اإلنسانية يف خميمـات الالجـئني وأمـ       
 . هبااملناطق احمليطةو  هذه األماكن يفملن يعيشونفيما يتعلق بتوفري احلماية 

د األورويب بـدأت تـؤثر بـشكل         أشار استعراض منتصف املـدة إىل أن قـوة االحتـا           فيماو - ٥٤
 يف ال تــزال ،أثنــاء زيــارة الفريــق للبلــد   البعثــةكانــتإجيــايب يف جمــال منــع التهديــدات األمنيــة،  

.  النتشارها يف تشاد، بينما مل يكـن نـشر املفـرزة األمنيـة املتكاملـة قـد بـدأ بعـد                     املبكرةاملراحل  
االحتـاد   لقـوة  ة املـشترك اليـات الو تـأثري     الوقـوف بـشكل كامـل علـى        وعليه ال ميكـن حـىت اآلن      

يف غضون ذلك، تقلصت إمكانيـة وصـول        لكن  و.  والبعثة واملفرزة على احلالة األمنية     األورويب
املــساعدات اإلنــسانية، إذ أجــربت الظــروف األمنيــة العــاملني يف جمــال املعونــة علــى احلــد مــن    

 .عملياهتم
اكات حقوق اإلنـسان إحـدى       وانته أعمال اللصوصية وميثل اإلفالت من العقاب على       - ٥٥

وعلـى الـرغم مـن أن نـشر املفـرزة األمنيـة          . املسائل األساسية املؤثرة علـى حتـسن احلالـة األمنيـة          
ــز        ــساعدان علــى تعزي ــة وشــركائها سي ــامج ســيادة القــانون اخلــاص بالبعث ــذ برن ــة وتنفي املتكامل

ة مــن جانــب القــدرات اإلداريــة، يظــل مــن الــضروري أن تقابــل هــذه اجلهــود إجــراءات مماثلــ   
 املـسؤوليني احلكومة، فيما يتعلق بالعمل بشفافية كاملة على كفالة التحقيق يف اجلـرائم وتقـدمي     

 .عنها إىل العدالة
وتعرضــت العــودة الطوعيــة لألشــخاص املــشردين داخليــا يف ظــروف تتــسم بالــسالمة    - ٥٦

صعيد احمللي، والـيت تبـدت      واألمن إىل تأثري سليب جراء التوترات اليت تثريها ندرة املوارد على ال           
وتــشتد حــدة هـذه التــوترات علــى حنــو خــاص  . يف هيئـة أعمــال عنــف بــني اجملموعـات العرقيــة  

 .سيال منطقة دار يف
شـرق تـشاد،    وتأثر أمن األشخاص املشردين داخليا والفئات الضعيفة من الـسكان يف             - ٥٧

وأدت احملاوالت املتقطعـة الـيت قامـت        . بسبب أنشطة مجاعات املعارضة املسلحة التشادية أيضا      
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 وغزواهتم للمناطق الشرقية من تشاد، انطالقا من قواعد تقـع           جنامينا ملهامجة   اجلماعاتهبا هذه   
ودعـا  . نطقـة على اجلانب السوداين من احلدود، إىل نشوء مناخ من عدم االسـتقرار العـام يف امل              

 إىل إقامـة آليـة لرصـد احلـدود هبـدف ردع األنـشطة الـيت تنفـذها            ةبعض األطراف األمم املتحد   
وتوصــلت األمانــة العامــة بعــد إجــراء تقيــيم دقيــق إىل أن جمــرد رصــد  . هــذه اجلماعــات عربهــا

احلدود بني تشاد والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى سيكون يف واقع األمـر مهمـة مـستحيلة         
وسـتتطلب هـذه املهمـة كثافـة بالغـة يف اسـتخدام األفـراد،               . تنفيذ، ناهيك عـن تـأمني احلـدود       ال

وليس هناك ما يضمن أن رصد األنشطة العابرة للحدود يف إحدى املنـاطق لـن يـؤدي ببـساطة                   
 بـدعم   املتعلقـة إال أن املسألة األكثر عمقا هي أن معاجلة الشواغل     . إىل دفعها إىل منطقة أخرى    

ــردين جمموعــات  ــسودان  عــرب املتم ــشاد وال ــن  حــدود ت ــتمل ــة حــوار    ت ــن خــالل إقام  ســوى م
 .سياسيني وتعاون

 ويتمثل احلل الوحيد املناسب النعدام األمـن الـذي تـسببه مجاعـات املعارضـة املـسلحة                 - ٥٨
، يف أن تتخلــى هــذه اجلماعــات عــن ســعيها إىل االســتيالء علــى الــسلطة عــن طريــق     التــشادية

 تقـف   حوار بناء مع احلكومة من أجل إجيـاد تـسوية سـلمية للمظـامل الـيت               القوة، وأن تدخل يف     
ومن شأن بذل جهود مستمرة وواسعة النطـاق علـى الـصعيد الـوطين، مـن أجـل             . وراء أعماهلا 

ــر مشــوال وتنفيــذ اتفــاق     بــشأن اإلصــالحات  ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٣تــشكيل حكومــة أكث
ــاء الثقــة الــيت حت   تاجهــا مجيــع األطــراف املعنيــة مــن أجــل   االنتخابيــة، أن يــساعد أيــضا علــى بن

 . الدخول يف حوار سلمي بصورة بناءة
وأدى استخدام األراضي التشادية كقاعدة خلفية حلركة العدل واملـساواة، واسـتخدام             - ٥٩

األراضــي الــسودانية كقاعــدة خلفيــة جلماعــات املعارضــة املــسلحة التــشادية، إىل ازديــاد حــدة   
 أعمــال عدائيــة يوجــد احتمــال كــبري ألن تنــدلعوبينمــا ال . بريةالتــوترات اإلقليميــة بدرجــة كــ

مباشرة بني تشاد والسودان، فـإن اسـتمرار دعـم هـذه اجلماعـات يـؤدي إىل زعزعـة العمليـات            
 . السلمية يف تشاد ودارفور وإىل اإلضرار بالسالم واألمن اإلقليميني

 
 ورية أفريقيا الوسطىاالستنتاجات الرئيسية اليت مت التوصل إليها يف مجه -باء  

تتصل الوالية املمنوحة يف مجهورية أفريقيا الوسطى لقوة االحتاد األورويب وبعثة األمـم              - ٦٠
، بالتهديـد األمـين   )٢٠٠٧ (١٧٧٨ مبوجب القرار  وتشاداملتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى    

 البلـد، وتـسلل   الناجم عن احتمال اتـساع رقعـة نـزاع دارفـور إىل اجلـزء الـشمايل الـشرقي مـن                   
مجهوريــة /مجاعــات املعارضــة املــسلحة التــشادية إىل داخــل تــشاد علــى امتــداد حمــور الــسودان   

وزار فريـق األمـم املتحـدة بـرياو ونـاقش احلالـة األمنيـة مـع ممثلـي القـوة                     . تشاد/أفريقيا الوسطى 
خــاطرة ويتمثــل عنــصر امل. عمــل يف تلــك املنطقــة ت يت املــساعدة اإلنــسانية الــ أوســاطوالبعثــة، و
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ــسكان،    ــدد ال ــذي يه ــسي ال ــيهم الرئي ــن ف ــور،   ٢٠ ٠٠٠ الجــئ و ٣ ٩٠٠مب ــن دارف ــازح م  ن
. اللـصوصية  الطـرق و   وقطعوالعاملني يف جمال الشؤون اإلنسانية، يف اجلرائم العادية والصغرية،          

ــا       ــسودانية ودخوهلـ ــدود الـ ــسلحة للحـ ــر املـ ــور العناصـ ــة عبـ ــتبعاد إمكانيـ ــن اسـ ــا ال ميكـ وبينمـ
 الفريق مل يلمس هتديدا مباشرا باتساع رقعـة الـرتاع الـدائر يف دارفـور ليـشمل                  املنطقة، فإن  إىل

ــة ــوة     . املنطق ــة لق ــشطة احلالي ــشمل األن ــسياق، ت ــذا ال ــات  االحتــاد األورويبويف ه  تنظــيم دوري
 . حمدودة يف برياو واملناطق احمليطة هبا، وكفالة أمن مهبط الطائرات

تحـدة واالحتـاد األورويب خـالل زيارتـه إىل بـانغي         وعقد الفريـق املـشترك بـني األمـم امل          - ٦١
اجتماعا مع جلنة مشتركة بني الـوزارات برئاسـة رئـيس الـوزراء، طلـب فيـه ممثلـو احلكومـة أن             

حتمــال انــدالع العنــف عــرب احلــدود  ال التــصديقــوة مــن أجــل  التــستلم األمــم املتحــدة مهــام  
 . دارفور من
البطالــة، الــيت يتفــاقم تأثريهــا بــسبب تــأخر وميكــن أن يــؤدي ارتفــاع معــدالت الفقــر و - ٦٢

صــرف مرتبــات مــوظفي اخلدمــة املدنيــة واألفــراد العــسكريني، جبانــب تــدين احلــوافز املمنوحــة  
وانتـشار األسـلحة الـصغرية، وإمكانيـة اإلفـالت      وأعمـال اللـصوصية،     لقوات األمن احلكوميـة،     

المة وأمن موظفي األمـم املتحـدة    نسبيا من العقاب، إىل نشوء بيئة غري مستقرة والتأثري على س          
حد التطورات اإلجيابية يف الزيادة اليت حـدثت مـؤخرا يف الـدعم    أتمثل يو. يف مجيع أرجاء البلد 

الذي تتلقاه احلكومة من مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسـطى،               
احنني اآلخـرين، مـن أجـل تعزيـز سـيادة          وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وجلنـة بنـاء الـسالم واملـ            

. القانون وإصالح قطاع األمن وتنفيذ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف البلـد             
ويف هذا الـصدد، تولـت إدارة عمليـات حفـظ الـسالم قيـادة فرقـة عمـل متكاملـة مـن منظومـة                  

 املتحـدة وحتقيـق فعاليتـه       األمم املتحدة، بغيـة كفالـة حتديـد أهـداف الـدعم الـذي تقدمـه األمـم                 
 . بقدر اإلمكان، يف جمال استيفاء االحتياجات احلامسة للحكومة يف ما يتعلق ببناء السالم

 
ع حـضور بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد                  يتوس - سابعا 

 قوة االحتاد األورويبعقب انسحاب 
ذكورة أعــاله بــشأن اســتمرار التهديــدات  أعــدت األمانــة العامــة، يف ضــوء النتــائج املــ  - ٦٣

ــة األمــم املتحــدة يف         ــة بعث ــز والي ــشاد، توصــيات مــن أجــل تعزي ــة يف شــرق ت واملخــاطر األمني
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد، لتــشمل قــوة عــسكرية تــستلم مهــام قــوة االحتــاد األورويب   

ملـساعي احلميـدة    ، واسـتخدام ا   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٥حلفظ الـسالم عنـد انتـهاء واليتـها، يف           
للبعثة ملساعدة احلكومة وأصحاب املصلحة املعنيني على معاجلة األسـباب الكامنـة وراء انعـدام               
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األمـــن يف شـــرق تـــشاد، فيمـــا يتـــصل بـــسالمة الالجـــئني واألشـــخاص املـــشردين داخليـــا          
 . الطوعية وعودهتم

اء القـدرات يف  ونظرا الحتياجات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى امللموسـة فيمـا يتعلـق ببنـ             - ٦٤
جمال إصالح قطاع األمـن وبـسط سـلطة القـانون ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،                     

 يف اختاذ خطوات لكفالة حتديـد أهـداف الـدعم املقـدم مـن مكتـب األمـم املتحـدة         فقد شرعتُ 
لدعم بنـاء الـسالم وجلنـة بنـاء الـسالم ومنظومـة األمـم املتحـدة، وحتقيـق فعاليـة هـذا الـدعم يف                   

ولذا سينصب تركيز الوالية املعـززة للبعثـة علـى          . ستيفاء االحتياجات ذات األولوية للحكومة    ا
ــة          ــن مجهوري ــشمايل م ــدد يف اجلــزء ال ــع وجــود وحــدة عــسكرية حمــدودة الع ــشاد، م شــرق ت

 . الوسطى أفريقيا
 

 مفهوم العمليات -ألف  
ق إينيـدي الـشرقية     لبعثـة يف شـرق تـشاد منـاط        ل  القـوة التابعـة    ستشمل منطقـة عمليـات     - ٦٥

وستقوم القـوة الـيت تعمـل مبوجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق                 . وسالماتوواداى  ووادي فريا   
 بتــوفري االحتياجــات األمنيــة الالزمــة حلمايــة   مبجــرد أن يــتم نــشرها بالكامــل، األمــم املتحــدة،

البعثــة، املــدنيني املعرضــني للمخــاطر، وتعزيــز توصــيل املــساعدة اإلنــسانية وتنفيــذ مهــام واليــة   
وسـتتحقق تلـك األهـداف مـن خـالل مفهـوم للـردع              . ومحاية موظفي األمم املتحدة ومنـشآهتا     

وستحتاج القوة إىل قدرات حمـددة وعناصـر متكينيـة مـن أجـل تطبيـق       . يستند إىل حضور القوة   
 . هذا املفهوم

د وسـتمارس القـوة هـذا احليـا       . وسيكون حياد القوة من املتطلبات األساسـية لنجاحهـا         - ٦٦
مــن خــالل االتــصال جبميــع العناصــر املــسلحة يف املنطقــة دون اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك القــوات   

 . املسلحة التشادية وأية عناصر مسلحة أخرى ذات نفوذ يف منطقة مسؤوليتها
ومن الضروري، ألغراض توفري األمن، أن تتمتـع القـوة حبريـة احلركـة الكاملـة، مبـا يف               - ٦٧

 مهابط الطائرات والطرق الربية دون عوائق، وسـتحتاج القـوة أيـضا             ذلك إمكانية الوصول إىل   
إىل التعــاون الكامــل مــن جانــب الــسلطات احملليــة، يف جمــال نــشر أفرادهــا واملعــدات اململوكــة   

لوحدات، مبا يف ذلك تعاون الـسلطات علـى امتـداد خطـوط إمـداد القـوة الرئيـسية يف تـشاد،              ل
. العــسكرية، مــن أجــل كفالــة أمــن خطــوط اإلمــداد  الــيت قــد تقــع خــارج منطقــة مــسؤوليتها   

 للحركـة تـشكل جـزءا ال يتجـزأ          معـدات وستحتاج القوة، من أجل كفالة حرية حركتها، إىل         
ــصرها العــسكري   ــن عن ــذا     . م ــق ه ــسافات، ال ميكــن حتقي ــد امل ــورة األرض وبع ونظــرا إىل وع

 . الغرض إال باستخدام أسطول نشط من طائرات اهلليكوبتر العسكرية
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وســتؤدي قــسوة الظــروف الطبيعيــة يف منطقــة مــسؤولية القــوة، وخباصــة نــدرة مــوارد   - ٦٨
 مـن قبيـل معـدات        القوة ذلك توفري عناصر لتعزيز   ستدعي  سياملياه، إىل احلد من حجم القوة، و      

عتمد ت وعليه، سـ   . االستعاضة عنها بزيادة عدد القوات     الطريان، يتعذر، نظرا للظروف القاسية،    
 النظـر يف مـسألة تـوفري البلـدان املـسامهة بقـوات              ولـذا ينبغـي   ،  يـة  احلركـة اجلو   قوة علـى  ال فعالية

 . للمعدات املذكورة
 البيئـة األمنيـة فيهـا،       وتقلّـب وسيتطلب االتساع الشاسع لرقعة منطقـة مـسؤولية البعثـة            - ٦٩

وســيكون وجــود احتياطيــات ذات قــدرة حركــة  . أن تتمتــع القــوة مبرونــة عملياتيــة وتكتيكيــة 
وستنـشأ حاجـة أيـضا لوجـود قـدرة          . ية استجابة عاليتني عنـصرا حامسـا يف هـذا الـصدد           وإمكان

تــوفري معلومــات وقــدرة رصــد واســتطالع، مــن أجــل مجــع البيانــات الالزمــة لإلملــام بــاألحوال 
وسيوفر اإلملام باألحوال السائدة املعلومـات      . السائدة وإبراز حضور القوة وتوفري عنصر الردع      

وســتزيد . حتياطيــات املتنقلــة وحتديــد منــاطق التــوترات واألزمــات الناشــئة الــضرورية لنــشر اال
ملهـام اإلنـسانية أو أيـة مهـام أخـرى           ا دعـم قوات االحتياطيـات املتنقلـة أيـضا قـدرة القـوة علـى              

 . حمددة
يقدر قوامهـا  “ خارجية”ونظرا لعدم استقرار احلالة األمنية، فستحتاج القوة إىل قدرة        - ٧٠

، تكــون علــى أهبــة االســتعداد لالنتــشار علــى وجــه حتياجــات الــدعم املناســبة مــزودة بابكتيبــة
ــوة األمــم املتحــدة عــن        ــدرة ق ــة إىل مــستويات تعجــز ق ــة األمني ــدهور احلال ــة ت ــسرعة يف حال ال

وســيكون هــذا ضــروريا علــى وجــه اخلــصوص، أثنــاء فتــرة انتقــال املقاليــد مــن قــوة   . احتوائهــا
تحدة، وهي فترة تتـسم باهلـشاشة، قبـل أن تـصبح قـوة األمـم                االحتاد األورويب إىل قوة األمم امل     

 . املتحدة قادرة على العمل بكامل طاقتها
ــة فيمــا يتعلــق       - ٧١ ــة تــوفري احتياجــات القــوة علــى قــدر كــبري مــن األمهي وســتكون إمكاني

  مجهوريــةبفعاليتــها، نظــرا إىل بعــد املــسافات وقــسوة الظــروف يف شــرق تــشاد ومشــال شــرق   
ويف هذا الصدد، سيكون من الـضروري أن تـسلّم حكومتـا تـشاد ومجهوريـة      . ىأفريقيا الوسط 

ويقـدر أن  . قوة االحتاد األورويب إىل قـوة األمـم املتحـدة         ومنشآت  أفريقيا الوسطى مجيع مواقع     
 األمــم املتحــدة أكثــر مــن عــام،     ات الســتقبال قــو  الالزمــةيــستغرق إنــشاء املواقــع اجلديــدة   

 قبل انتقـال مقاليـد األمـور إىل القـوة            إىل األمم املتحدة    واملنشآت قع هذه املوا   مجيع تسلّم مل إذا
وعلــى افتــراض أن األمــم املتحــدة ســترث مجيــع مواقــع قــوة االحتــاد    . التابعــة هلــا بفتــرة طويلــة 

ــن أجــل           ــدة م ــع جدي ــشاء مواق ــع وإن ــذه املواق ــيع ه ــضروري توس ــن ال ــسيكون م األورويب، ف
 ذلك، ستحتاج كتائب املـشاة إىل إمكانيـة االكتفـاء           وعالوة على . استيعاب قوة األمم املتحدة   

ــالني اهلندســـي واللوجـــسيت،    ســـوفو. الـــذايت ــة يف اجملـ ــود قـــدرات كافيـ ــر وجـ  يتطلـــب األمـ
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ذلك وجود قوة هندسـية ميدانيـة خفيفـة يـسهل وصـوهلا إىل كـل واحـدة مـن الكتائـب،            يف مبا
 . خالل فترة اإلثين عشر شهرا االبتدائية النتشارها

 يكون للقوة التأثري املطلوب، يتعني أن يتـوىل مقاليـدها قـادة ذوي كفـاءة عاليـة                  ولكي - ٧٢
ــر  . فر هلــا القــدرات الالزمــة اختتــارهم األمــم املتحــدة، وأن تتــو  ويف هــذا الــصدد، ووفقــا لتقري

، سيكون من املستحسن أن ينظر جملس األمـن يف مـسألة تـرك قـرار                )S/2000/809(اإلبراهيمي  
 شكل مشروع، إىل حني تلقي األمانة العامة تأكيـدات قاطعـة مـن الـدول                اإلذن بنشر القوة يف   

 . األعضاء بتوفري القوات والعناصر األخرى احليوية الالزمة لدعم البعثة
 

 احتياجات القوة -باء  
ستكون للقوة قيـادة ومكتـب اتـصال وعـدد صـغري مـن املـوظفني، يف مقـر بعثـة األمـم                  - ٧٣

وسـيجري الـتحكم يف العمليـات العـسكرية مـن      . بنجامينـا وتـشاد  املتحدة يف أفريقيـا الوسـطى     
وسـيتكون تـشكيل البعثـة مـن        . شي، ضمن مقرات قيادة البعثـة األماميـة       بيمقر قيادة متقدم يف أ    

ــب، هــي     ــة كتائ ــضم جمموع ــة قطاعــات ت ــشمايل  : ثالث ــا وباهــاي (القطــاع ال ؛ والقطــاع )إريب
 ). بيضا قوز(؛ والقطاع اجلنويب )شي وفرشانابيأ(األوسط 

وستنـشر  . وستشكل القوة يف هيئة لواء مشاة معـزز، مبـا يف ذلـك أربـع كتائـب مـشاة                   - ٧٤
).  كتائـب  لـغ جممـوع الكتائـب الـيت تنـشر ثـالث           يب (ةكتيبة يف كل واحد من القطاعات الثالثـ       

. وستسند إىل احتياطي القوة مهام تنفيذ العمليات األمنية على طرق اإلمداد الرئيـسية يف تـشاد      
 طـائرة هليكـوبتر للخـدمات ووحـدة جويـة مـسلحة             ١٨فر عنصر عسكري جوي يـضم       وسيو

وستنشأ حاجـة لقـوة تـدخل       .  اجلوية الالزمة لتوفري الدعم للقوة املتصورة      املعداتالستطالع،  ل
.  العاديـة  لتـشغيل ا إلجـراءات سريع على مستوى القوة بأكملها وعلى صعيد القطاعات، وفقـا           

 وعدد من ضباط االتصال العسكريني تعزيز قدرة البعثة علـى           وسيزيد وجود سرية لالستطالع   
 . اإلملام باألحوال السائدة

وستوجد على أساس مركزي عناصـر عـسكرية للـتمكني اللوجـسيت ويكـون الـتحكم                 - ٧٥
شي كتيبــة احتيــاط ميكــن نــشرها، علــى   بيــوســتتمركز يف أ. البعثــةيف األصــول علــى مــستوى  

وســتكون لــدى القــوة وحــدتان    .  بــصورة متزامنــة  مــستوى نــصف ســرية، يف ثالثــة مواقــع    
وسـتكون للقـوة أيـضا    . مركزيتان للوجستيات والنقل تناط هبما مهام تـوفري الـدعم للقطاعـات      

وتتمثـل ميـزة وجـود    . كتيبة هندسية متلك القدرة علـى العمـل يف ثالثـة مواقـع بـصورة متزامنـة        
وهـو عنـصر عـام يف       (قـوات    احلـد األقـصى لل     ضهذه األصول على املستوى املركـزي، يف خفـ        

، وتيسري قيـادة قـوات      البعثة، وختصيص األصول للمهام على أساس أولويات        )ضوء نقص املياه  
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االحتياط والتحكم فيها، مما سيمكّن من ختصيص عـدد أكـرب مـن القـوات للتـصدي لألزمـات                   
 . املفردة بصورة حامسة

 فـرد مـن   ٦ ٠٠٠عـددها إىل  ويقدر أن تنشأ حاجة لقوات تابعة لألمم املتحـدة يـصل       - ٧٦
املـشار إليهـا    “ اخلارجيـة ”وال يشمل هذا العـدد القـوة        .  املفهوم يف شرق تشاد    اأجل تنفيذ هذ  

وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الــصدد، إىل أن االحتــاد األورويب كــان خيطــط   .  أعــاله٧٠يف الفقــرة 
ذي يـتم تـوفريه      فرد، باإلضافة إىل الدعم اللوجـسيت واجلـوي الـ          ٣ ٧٠٠لنشر قوة يبلغ عددها     
ــة لــسد الفــراغ إىل  لتكــون علــى أســاس ثنــائي،    لألمــم  تابعــة إنــشاء قــوةأن ميكــنمبثابــة عملي

 . ويتضح من هنا تقارب أعداد القوات يف التصّورين. املتحدة
وفيما يتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى، سيكون للوجـود العـسكري املـستمر يف مشـال         - ٧٧

ــأثري إجيــايب علــى    ــة وأعمــال العنــف    شــرق البلــد ت األمــن، مــن خــالل ردع األنــشطة اإلجرامي
األخــرى، الــيت تــشكل أكــرب هتديــد للمــدنيني يف املنطقــة، علــى الــرغم مــن أن احلالــة يف منطقــة  

وإذا أذن جملس األمن هبذا الوجود، فـسيتعني        . األورويب تعترب محيدة نسبيا    االحتاد   مسؤولية قوة 
وستـضاف أعـداد    . ملتحدة العسكرية املتعلقة هبـذه القـوة      إجراء تقييم إضايف الحتياجات األمم ا     

وجتدر اإلشـارة   . القوات املطلوبة هلذه القوة إىل االحتياجات املذكورة أعاله بشأن شرق تشاد          
إىل أن احتياجات الدعم املتعلقة هبـذا الوجـود ستـشكل حتـديا، نظـرا إىل بعـد املنطقـة واملـسافة                      

ب تــوفري الــدعم هلــذه القــوات وتنفيــذ مهــام واليتــها وســيتطل. الــيت تفــصلها عــن بــاقي القــوات
ويف غـضون ذلـك، سـيكون مـن الـضروري تعزيـز         . ويـة اجل تـوفري املعـدات   االستناد إىل مفهـوم     

أنشطة مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مـن أجـل كفالـة        
 . توفري الدعم املناسب الحتياجات بناء السالم يف البلد

 
 احتياجات الدعم  -جيم  

ســتواجه األمــم املتحــدة، أثنــاء التخطــيط النتقــال مهــام قــوة االحتــاد األورويب إىل بعثــة  - ٧٨
املنطقـة الـيت جيـري تـوفري        ببعد  األمم املتحدة يف أفريقيا الوسطى وتشاد، حتديات عديدة تتصل          

 وسـيحد عـدد     .دودة حمـ   مـوارد نقـل    ذات بالغـة الطـول و     احتياجاهتا مـن خـالل خطـوط إمـداد        
ــسريع      ــشار ال ــدرة االنت ــضا مــن ق ــها أي ــدرهتا وحالت ــة  . مهــابط الطــائرات وق ونظــرا إىل حمدودي

الكميات املتاحة من مياه الشرب، فإن البعثـة وقـوة االحتـاد األورويب تواجهـان حتـديات كـبرية                   
وبة وستـشكل هـذه التحـديات، مـصح       . مستمرة يف جمـال تـوفري احتياجاهتمـا اليوميـة مـن امليـاه             

بتوقيت موسم األمطار وغزارتـه، صـعوبات مجـة يف وجـه إنـشاء قـوة لألمـم املتحـدة، وتـسليم                      
 . مسؤوليات قوة االحتاد األورويب إىل األمم املتحدة على حنو فعال
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  علـى أن حتـل      البعثة بقدرةوكما أشري أعاله، سيكون العامل األشد حسما فيما يتعلق           - ٧٩
لوقـت املناسـب، هـو إبـرام اتفـاق ملـزم مـع حكومـة تـشاد، قبـل                    حمل قوة االحتاد األورويب يف ا     

ستة أشهر مـن انتقـال سـلطة قـوة االحتـاد األورويب إىل األمـم املتحـدة، حبيـث تـؤول إىل األمـم                 
. املتحدة ملكية مجيع املواقع اليت أعدها االحتاد األورويب مع مـا يتـصل هبـا مـن هياكـل أساسـية                  

ــرة الــستة أشــهر هــذه   ، حاجــة ألعمــال هندســية كــبرية مــن أجــل توســيع    وستنــشأ، خــالل فت
لقائمة وحتـسينها، ولبنـاء معـسكرات جديـدة يف املنـاطق الـيت          امعسكرات قوة االحتاد األورويب     

يف غويريــدا وباهــاي بــصفة (ال متلــك قــوة االحتــاد األورويب فيهــا اهلياكــل األساســية الــضرورية 
دة القادمــة إىل املنطقــة يف يــوم انتقــال  فر إمكانيــة تــشغيل قــوة األمــم املتحــ ا، كــي تتــو)رئيــسية
وســيتعني أيــضا حتــسني مهــابط الطــائرات القائمــة مــن أجــل نــشر قــوة األمــم املتحــدة . الــسلطة

 . وتوفري احتياجاهتا أثناء عملية االنتقال
ونظــرا إىل صــعوبة الظــروف املاديــة والتــشغيلية واألمنيــة، يــرجح حــدوث انقطاعــات    - ٨٠

وألغــراض كفالــة متكــن البعثــة مــن تنفيــذ الترتيبــات اإلداريــة         . دمتــواترة يف سلــسلة اإلمــدا  
ــدرات          ــشر الق ــضروري جــدا ن ــن ال ــسية، ســيكون م ــل وصــول العناصــر الرئي واللوجــستية قب

ويــتعني . التمكينيــة مــن عنــصر الطــريان والعنــصر الطــيب واهلندســي واللوجــسيت كخطــوة أوىل   
 السلطة، علما بـأن هـذا ميكـن حتقيقـه مـن             وجود هذه العناصر يف املناطق احملددة هلا قبل انتقال        

 قوة االحتـاد     حاليا بقوات يف    املناسبة اليت تساهم   ات األطراف ذات القدر   مسامهاتخالل نقل   
 . األورويب

وسيتعني توفري الدعم للبعثة املوسعة من خالل خطـي إمـداد رئيـسيني، مهـا علـى وجـه          - ٨١
ــة  اجلمالتحديــد خــط دواال يف الكــامريون وبنغــازي يف  ــة الليبي ــة العربي وســيكون تعــاون . اهريي

والكــامريون حامســا فيمــا يتعلــق بكفالــة انــسياب  اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة حكومــات تــشاد و
ــا،   . اإلمــدادات واملــواد بــدون انقطــاع  ــة للوجــستيات يف جنامين وســيجري توســيع قاعــدة البعث
وســيتعني . يف االحتياجــات الزيــادة تلبيــةشي، مــن أجــل بيــوقاعــدة اللوجــستيات املتقدمــة يف أ

تفعيــل العقــود احليويــة، مبــا يف ذلــك عقــود حــصص اإلعاشــة والوقــود وخــدمات املعــسكرات   
وضـمانا  . وخدمات التشييد، ضمن عقـود أخـرى، قبـل وقـت كـاف مـن بـدء عمليـة االنتقـال              

لسالسة عملية االنتقال، ستحتاج البعثة إىل دعم مستمر ومضمون يف إطار عقـود قـوة االحتـاد                 
 .ورويب القائمة مبوجب االتفاق الفين احلايل، وذلك إىل حني إنفاذ عقود األمم املتحدةاأل
 

 املفرزة األمنية املتكاملة -دال  
 حكومــة تقــد طلبــو.  املفــرزة األمنيــة املتكاملــةإلنــشاءستواصــل البعثــة تقــدمي الــدعم  - ٨٢

 إدارةدرس  توسـ . عنصر ١ ٧٠٠إىل حنو   عنصرا   ٨٥٠ للمفرزة من    اإلمجايل القوام زيادةتشاد  



S/2008/601  
 

08-50052 21 
 

بعثـة لتقيـيم    إيفـاد    مت   كمـا ،  املـستفادة  الـدروس    أسـاس عمليات حفظ السالم هذا الطلب علـى        
مرسـوم رئاسـي   إصـدار  مـن املهـم    ف،  وبالتـايل .  للمفـرزة  األوىلالعناصـر   نـشر   االحتياجات بعـد    

ليـات  توسـيع منطقـة عم  يقتضي  قد  و.  يف أقرب وقت ممكن     شرق تشاد  إىلنشر املفرزة   تاحة  إل
 تزويـد هـذه   لكفالـة  ة، املتحـدة العـسكرية املقترحـ   قـوة األمـم   مفهوم عمليات استعراضاملفرزة  

عناصـر  املوفـدين لإلشـراف علـى        املتحـدة    األمـم شـرطة   أفـراد   مـن   أضـمان   علـى   القـدرة   بقوة  ال
ذلـك نـشر املزيـد مـن أفـراد البعثـة            كمـا قـد يتطلـب       .  اخلدمـة  أثنـاء   هلم توفري التدريب  و املفرزة
 متطلبـات إضـافية مـن       أيوسـُتعرض   . املدنية وسيادة القانون والشؤون     اإلنسانقوق  نيني حب املع

يترتـب  ا مـشفوعة مبـ  ، األمـن  جملـس  علـى  األفـراد العـسكريني وأفـراد الـشرطة واألفـراد املـدنيني      
 . دعم واآلثار املاليةمتطلبات ال عليها من

 
 والية البعثة  من السالم املتعلقة باجلوانب -هاء  

، مـا مل تكلـف      الفعـال بـاألمر    ا عـسكري  اشمل عنـصر  تـ البعثـة ل  نطـاق   ع  يتوسـ كون  يلن   - ٨٣
 اإلنــسان، وحقــوق ،الــشرطة، وســيادة القــانون الــيت تــشمل احلاليــة تــهاإضــافة إىل واليالبعثــة، 

 الكامنة وراء انعـدام األمـن       األسباب يف معاجلة    التشادية اجلهات املعنية دعم  ب،  املدنيةوالشؤون  
ويف هـذا الـصدد،     . وبـصورة طوعيـة    على حنـو آمـن     الجئني واملشردين داخليا  العودة  ب واملتصلة

 اآلليـات  ملساعدة احلكومة على تعزيـز       إضافيةالبعثة مبهام   تضطلع   أنأوصت بعثة التقييم التقين     
للقيــام  احلميــدة ا، مــساعيهالــسياقيف هــذا أن تبــذل، ، وة بيئــة مــستقرة وســلميلتهيئــةالالزمــة 

 : يلي مبا

 ةمـ ئ البيئـة املال   لتعزيـز  التـوترات احملليـة      إزالـة  يفدعم السلطات الوطنية واحمللية      )أ( 
 لعودة املشردين داخليا؛ 

 مـن العقـاب   اإلفـالت اجلهود اليت تبذهلا لوضع حـد لظـاهرة       يف  دعم احلكومة    )ب( 
 اإلنساين؛ ضد املدنيني والعاملني يف اجملال املرتكبة اجلرائم لىع

، بــدور املراقــب مــع العمليــة    اإلقليمــيعلــى الــصعيد  طالع، مواصــلة االضــ  )ج( 
 فريــق االتــصال الــذي ، وذلــك يف إطــاراملختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور

 وتقـدمي املـساعدة،     ، هـذا االتفـاق    مـارس ملراقبـة تنفيـذ     /آذار ١٣ داكار يف    اتفاق مبوجب أنشئ
 . بناء عالقات حسن اجلواركوميت تشاد والسودان يف حلحسب االقتضاء، 

يف  ه،يـ دمـون مول إ العـام املـساعد لعمليـات حفـظ الـسالم، الـسيد           األمـني  وقد أوفـدتُ   - ٨٤
 الوسطى ملناقشة التوصـيات الـواردة يف هـذا          أفريقيا تشاد ومجهورية    إىلسبتمرب،  /أيلول ٢و   ١

غريمهـا مـن    و وبوزيزيـه  ديــيب    نيالرئيـس به  يـ التقى الـسيد مول   و. التقرير مع املسؤولني احلكوميني   
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 مـن األمـم   يف تشاد، وافق الرئيس ديـيب علـى نـشر عمليـة متابعـة              و. كبار املسؤولني احلكوميني  
 يلـزم حتقيـق    هالرئيس بأن وأقر  . ورويباملتحدة تتضمن عنصرا عسكريا لتحل حمل قوة االحتاد األ        

 وبرنـامج   ورويب االحتـاد األ   أن إىل وأشـار ،  أغـسطس / آب ١٣مزيد من التقـدم يف تنفيـذ اتفـاق          
ويف هذا الصدد، طلـب الـرئيس       . حتقيق هذه الغاية  يف   احلكومة   يساعدان اإلمنائي املتحدة   األمم
 املنـصوص عليـه يف      اإلطـار  ضـمن  املتحـدة    األمـم   عملية املتابعة اليت ستضطلع هبـا       تبقى أنديـيب  

ــرار جملــس   ــنق ــرة  ، أي )٢٠٠٧ (١٧٧٨ األم ــساع دائ ــصدي الت ــش الت ــيت ت ــة ال  يف اهدهاألزم
دعـا الـرئيس   و.  لعودة الالجئني واملشردين داخليـا املواتية الظروف هتيئةدارفور واملساعدة على   

كمـا  . زيـادة وجـود البعثـة يف املواقـع        إىل  مزيـد مـن الـدعم للمـشردين داخليـا و          تقدمي   إىلديـيب  
 . هاوعواقب  أزمة دارفورأسبابعاجل  أن ياجملتمع الدويلب الرئيس أهاب

عـسكرية  أن حتـل عمليـة متابعـة         الوسطى، طلب الرئيس بوزيزيـه       أفريقياورية  يف مجه و - ٨٥
اخلاصـة   األمنيـة  احلالـة الضوء علـى    رئيس  السلط  و. ورويب املتحدة حمل قوة االحتاد األ     من األمم 
 املتحـدة ميكـن   لألمم العسكري الوجود   أنذكر أنه يرى    ، و يف اجلزء الشمايل من البلد    السائدة  

عرقــل ي أن مــن شــأنهمــين أ فــراغ قيــام ةمكانيــإ أدىن حــد مــن إىلقلــل ي وا رادعــا دوريــؤدي أن
 .  وعمليات السالماألمن قطاع إصالح

الحتــاد اباتريــك نــاش، قائــد قــوة بــاجلنرال ه يــســبتمرب، التقــى الــسيد مول/أيلــول ٣ويف  - ٨٦
اد ومجهوريـة    تـش  إىليقدم تقريرا عن نتائج الزيارة اليت قام هبـا          ل قاعدته يف باريس     يف،  األورويب
 نقـل  لكفالـة  حتديـد اخلطـوات الالزمـة    الـيت دارت بينـهما  ناقـشات  ومشلـت امل  .  الوسـطى  أفريقيا

 أمنيـة  ثغـرة  أي  قيـام ، مع التركيز بصفة خاصـة علـى جتنـب   ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٥السلطة يف   
 . يف منطقة العمليات

 
 اآلثار املالية  - ثامنا 

ــدت - ٨٧ ــا  رصـ ــب قرارهـ ــة، مبوجـ ــة العامـ ــؤرخ  ٦٢/٢٣٣  اجلمعيـ ــاء املـ ــران٢٠ بـ  / حزيـ
 إىل ٢٠٠٨ هيوليـ / متـوز ١ مليـون دوالر للفتـرة مـن       ٣١٥,١ مبلغـا قـدره      للبعثـة ،  ٢٠٠٨ يونيه
 . ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠

 قـوة   حتـل حمـل    املتحدة   لألمم قوة عسكرية    بإنشاء على توصييت    األمن وافق جملس    وإذا - ٨٨
 اسـتيعاب االحتياجـات مـن املـوارد         فـإنين أعتـزم   ،  توسيع نطاق واليـة البعثـة     ب و األورويباالحتاد  

ــصلة يف  ــرة   الــذي رصــدته   االعتمــاد إطــارذات ال ــة للفت ــة العامــة للبعث . ٢٠٠٨/٢٠٠٩اجلمعي
 اجلمعيــة العامــة متــويال تمس مــنســألتكبــدها البعثــة االعتمــادات، ت النفقــات الــيت تجتــاوز وإذا
 . ٢٠٠٨/٢٠٠٩فترة لالبعثة ل ميزانية أداء للبعثة يف سياق تقرير ياضافإ
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املترتبـة  معلومـات عـن اآلثـار املاليـة         ،   هلـذا التقريـر    إضـافة  يف   ، اجمللس قريبا  إىلم  وستقدَّ - ٨٩
 .  شهرا١٢ ـلفترة ال توصيايتعلى 

 للحـساب   املسددة، بلغت االشتراكات املقررة غري      ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران ٣٠ وحبلول - ٩٠
 جلميــع املــسددةاالشــتراكات املقــررة غــري   جممــوع وبلــغ .  مليــون دوالر٤٥لبعثــة لاخلــاص 

 . مليون دوالر١ ٦٧١,٤عمليات حفظ السالم 
 

 توصيات الالحظات وامل -تاسعا  
ــتقرار يف تـــشاد ومجهوريـــة   إن األســـباب - ٩١ ــا الكامنـــة وراء انعـــدام األمـــن واالسـ  أفريقيـ

قـــر، وضـــعف  واحملليـــة، والفاإلقليميـــةالتوترات فـــ.  معقـــدةاإلقليميـــةالوســـطى واملنطقـــة دون 
الــصعوبات الــيت تواجههــا   عوامــل تــؤدي إىل تفــاقم    األساســية اهلياكــل ســوء و،املؤســسات

األمـــن  العنــف وانعــدام   أســـباب ملعاجلــة  مــستدامة  ســلمية  آليـــات إجيــاد الــسلطات احملليــة يف   
 بعــض التقــدم يف توطيــد إحــراز بــالتقرير املــشمولةخــالل الفتــرة مت ، ورغــم ذلــك. هماوعواقبــ

 رئيـسي هـذين البلـدين     ثين على   أ وإنين ، الوسطى أفريقياقرار يف تشاد ومجهورية     السالم واالست 
 . هذا الصدديف  اليت بذالهالجهودل

 فوريـة  لتـوفري محايـة   تستمر يف اختاذ خطوات جريئـة وحامسـة     أنكومة تشاد    حل ينبغيو - ٩٢
ساواة،  دعــم يقــدم علــى أراضــيها حلركــة العــدل واملــ   أي وإهنــاءلمــدنيني املعرضــني للخطــر،  ل

فيمـا ميكـن    و.  الـسالح  إىل دون اللجـوء     هـا مظاملعاجلـة   مل ناجعـة  بآليـة  املسلحة املعارضة   وتزويد
يف بنـاء القـدرات     ولـشركائها املـساعدة      اإلنـسان سيادة القانون وحقـوق     باملتعلقة   البعثة   ربامجل

 لإلفـالت  دلوضـع حـ   السياسية الالزمـة  ةراد اإلتبدي أنعلى احلكومة يتعني   الالزمة،   ئيةالقضا
.  العدالـة  إىلمن العقـاب واختـاذ خطـوات فوريـة وملموسـة للتحقيـق يف اجلـرائم وتقـدمي اجلنـاة                     

 األمـن  الثقـة يف عـزم احلكومـة علـى تـوفري             تعزيـز أن تفيـد كـثريا مـن         اخلطـوات    هذهومن شأن   
 . احلكمشفافيةلشعبها وضمان 

 يف تطبيـع العالقـات مـع         حـسن النيـة    إبـداء  تواصـل    أن أيـضا كومة الـسودان    حلوينبغي   - ٩٣
مجاعــات املعارضــة املــسلحة   أراضــيها إىل دعــم يقــدم علــى  أيتــشاد واختــاذ خطــوات لوقــف  

 ةنـشط وقـف األ  سـبل التعـاون الكفيلـة ب       بـشأن  جادحوار  بدء   تنيوجيب على احلكوم  . التشادية
الحتـاد  بع ل التـا  املـشترك     املعـين بـدارفور    وسطاءالكبري  والبعثة  وتبقى  . غري املشروعة عرب احلدود   

حتـسن  فمـن شـأن   .  هـذا الـصدد    يف تني املتحدة على استعداد ملـساعدة احلكـوم       واألمم يفريقاأل
 . ة وآمنة لتنفيذ والية البعثةي بيئة سلمهتيئةيسهم يف أن العالقات بني تشاد والسودان 
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ألطـراف  الجهود اليت تبذهلا ملساعدة   ل ةبياجلماهريية العربية اللي   على حكومة    وإنين أثين  - ٩٤
 مجاعـات املعارضـة      املـسلح مـع    الـداخلي زاع  ـ النـ  إلهنـاء  ةوسيلة سلمي على إجياد    املعنية يف تشاد  

 اجلهـود  مشـول تلـك   لكفالـة  األطراف املعنيةالبعثة على استعداد ملساعدة مجيع  وتبقى. املسلحة
ــة اســتمرار ميــع جل رض أ وتنفيــذها علــى إليهــا، االتفاقــات الــيت مت التوصــل  األطــراف، ولكفال

 . الواقع
 ٧٧ إىل ٧٣ال سـيما الفقـرات مـن     ووفقا للنتائج والتوصيات الواردة يف هذا التقريـر،          - ٩٥

 املتحـدة،  األمـم  بأن ينظر جملس األمن، مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق        ي، أوص ٨٣ والفقرة
مـن األفـراد وميـسري     ٦ ٠٠٠قوامهـا إىل  صل يـ  املتحـدة  لألمـم   تابعـة قـوة عـسكرية  إنـشاء  يف 
األعـضاء الـيت لـديها       الـدول    أدعـو كمـا   . ورويبقـوة االحتـاد األ    لشؤون اللوجستية، لتحل حمل     ا

ــل    ــة إىل أن تعم ــدرات الالزم ــع الق ــسالم   إدارةم ــظ ال ــات حف ــشاء  عملي ــاطي  إلن وجــود احتي
 الوضـع ة وصـول    يف حالـ   ، تنفيذ والية البعثـة    لدعم السرعة على وجه    نشره ميكن   ،“خارجي”

، وفقـا لتقريـر   يوأوص.  املتحدة حلفظ السالمجاوز قدرات عملية األمم    تت مستويات إىلاألمين  
الـذي  قـرار   ال يف شكل مـشروع      أن يبقي ، بأن ينظر جملس األمن يف       )S/2000/809 (اإلبراهيمي

 بـشأن املـسامهة    مؤكـدة التزامـات   األعـضاء    مـن الـدول      فر لألمانـة  اتتـو  حـىت    ،قـوة اليأذن بنـشر    
 ، سـتبحث هـذه األثنـاء  ويف  . لبعثةل الالزمة   احلامسة األمهية  لدعماعناصر   ذلك من    غريبقوات و ب

 ةحمـدود األورويب لفتـرة    قـوة االحتـاد     وجـود    متديـد    ةمكانيـ إ األورويب املتحدة مـع االحتـاد       األمم
 ةوصـول قـو  األورويب وتـاريخ  قـوة االحتـاد   سد أي ثغرة ميكن أن تقوم بني تاريخ انتهاء والية          ل

ة يف تـشكيل     املتحدة صـعوب   وذلك إذا ما واجهت قوة األمم     ،  يدانإىل امل  املتحدة اجلديدة    األمم
ــام املقبلــة فريقــا مــن اخلــرباء   األمانــةسترســل و. القــوات ــاريس إىل العامــة يف األي  بروكــسل وب
قـــوة األورويب ويف االحتـــاد  يف مـــع نظـــرائهمطرائـــق ختطـــيط هـــذه الفتـــرة االنتقاليـــة  ملناقـــشة 
 .األورويب االحتاد
 عنـصر  بإضـافة  املتحـدة  األمـم إميانـا راسـخا بـأن مـن شـأن توسـيع وجـود              إنين أؤمـن    و - ٩٦

هتم، إذا مـا عـززت   عـود و الالجـئني واملـشردين داخليـا      مايـة األمثـل حل  دعم  وفر ال ي أنعسكري  
 يفعمليــة بنــاء الــسالم بدعم اجلوانــب ذات الــصلة بــ مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة البعثــة تواصــلها

 إىل الراميـة شاملة  الـ  البعثـة يف اجلهـود       فـل إسـهام أنـشطة     فمن شأن هـذا التواصـل أن يك       . تشاد
 بــصورة املــشردين داخليــا والالجــئنيمــن أجــل عــودة الــدعم تقــدمي  واألمــن حالــة انعــدام إهنــاء
 .ومستدامة ة وآمنةطوعي
 املاحنـة  املتحـدة واجلهـات      أنـه ينبغـي لألمـم      رىأ الوسـطى،    أفريقيـا وبالنسبة جلمهورية    - ٩٧

ــام ب ــتوطالقي ــز وتركد ي ــسالم يف     هــا، بدعمي ــاء ال ــدعم بن ــسيق مــع مكتــب األمــم املتحــدة ل التن
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 بنـاء قـدرهتا علـى    يفمـساعدة احلكومـة   مـن أجـل    ،وجلنة بناء الـسالم  مجهورية أفريقيا الوسطى
، األمـن  قطـاع  إصـالح  واخلـدمات األساسـية لـشعبها، وال سـيما مـن خـالل دعـم                 األمـن توفري  

، وتوسـيع نطـاق     إدماجهـا  املـسلحة وإعـادة   العناصـر    وتـسريح    ،وسيادة القانون ونـزع الـسالح     
 . اخلدمات اليت تقدمها الدولة

 الـيت سـتعمل    املتحـدة لألمـم  العسكرية للقوة أنه ينبغي أن يكون األمن قرر جملس  وإذا - ٩٨
 يف مشـال شـرق مجهوريـة       حـضور  األورويب،الحتـاد   قـوة ا  بعـد انـسحاب     يف إطار واليـة البعثـة،       

 ما يترتب على وجـود هـذه القـوة مـن             تقييم إعادة ني على األمانة العامة   سيتع الوسطى،   أفريقيا
 يف هـذا     توصـيات  أيم  سـتقدَّ و. علـى الـصعيد املـايل      والـدعم و   واحلمايـة  األمن آثار على صعيد  

  . يف وقت الحقاألمن جملس إىل الشأن
 يف تـشاد، فـضال   ملفرزة األمنية املتكاملـة ا االحتاد األورويب، وإنشاء  قوة  ونشر البعثة   إن   - ٩٩

، ونـشر   عن نشر القوات املتعددة اجلنسيات التابعة للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا           
 الوسـطى،   أفريقيـا يف مجهوريـة     مـؤخرا    وسط أفريقيـا  دول  لجماعة االقتصادية ل  القوات التابعة ل  

  إحـالل   علـى   الوسـطى  أفريقيـا ساعدة حكوميت تشاد ومجهوريـة      حامسة مل خطوات  مثلت مجيعا   
وقــد مثــل الوجــود املتعــدد . بــصورة مــستدامة مــن أجــل شــعبيهماالــسالم والتنميــة االقتــصادية 

املفـرزة األمنيـة املتكاملـة جتربـة جديـدة يف جمـال حفـظ               /األورويباالحتـاد   /املتحـدة  لألمم   األبعاد
ألورويب اثين على االحتاد األورويب والـدول املـسامهة بقـوات يف قـوة االحتـاد                أ أن وأود. السالم

 املتحـدة   األمـم التعـاون بـني     فقد كـان    . اإلقليمية يف املنطقة دون     األمن إلرساء  املبذولة جهودلل
بعثــة،  الاملعــين بــشؤونكــال مــن ممثلــي اخلــاص  أشــكر أنوأود أيــضا . مثاليــااألورويب واالحتــاد 
 ، الوسـطى  كتـب دعـم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا            مب املعـين وممثلي اخلـاص    ،  جنيلوأفيكتور  

ــة   العــاملني يففرانــسوا فــال، ومجيــع الرجــال والنــساء     البعثــة واملكتــب علــى جهــودهم الدؤوب
 .اإلقليمية يف املنطقة دون واألمن السلم يف العمل على إرساءوتفانيهم 

 
 


