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

    
  مقدمة  -أوالً   

، الذي طلب فيـه اجمللـس       )٢٠٠٩ (١٨٦١هذا التقرير مقدَّم عمال بقرار جملس األمن          - ١
شـرق تـشاد ومشـال شـرق        يف  إيلّ أن أقدم تقريرا كل ثالثة أشهر عن احلالـة األمنيـة واإلنـسانية               

. الالجـئني واملـشردين داخليـا     ووضع  مجهورية أفريقيا الوسطى، وتنفيذ االتفاقات ذات الصلة،        
هذا التقريـر مـا اسـتجد مـن تطـورات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف                          يوجز  و

 ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز  ١٤منـذ تقريـري األخـري املـؤرخ         ) البعثـة (مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد     
)S/2009/359 .(   معلومات مستكملة عن التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق معـايري تنفيـذ               يوجز  كما أنه

  .والية البعثة املبينة يف تقريري األخري
  

 عن آخر التطوراتمعلومات مستكملة   -ثانيا   
 التطورات السياسية يف تشاد  -ألف   

 بعــض أحــرزت حكومــة تــشاد واملعارضــة الــسياسية قيــد االســتعراض، خــالل الفتــرة   - ٢
ــاق   ــذ اتفــ ــدم يف تنفيــ ــسطس/ آب١٣التقــ ــز و. ٢٠٠٧ أغــ ــسكان يف  أجنــ ــام للــ ــداد العــ التعــ

 لتــسجيل النــاخبني ا مـسبق اشــرطالـيت يــشكل توافرهـا   البيانــات، نـشرت  و. يونيــه/حزيـران  ٣٠
 وكانت النتائج مقبولـة لـدى أطـراف    .أكتوبر/ تشرين األول١٣وحتديد الدوائر االنتخابية، يف   

وإضــافة إىل ذلــك، وافقــت . رض للتخطــيط لالنتخابــاتأســاس ُمــأغــسطس ك/ آب١٣اتفــاق 
ــستقلة       ــة امل ــة االنتخابي ــى أمســاء أعــضاء اللجن ــة وأحــزاب املعارضــة عل ـــ احلكوم ــذين ٣٠ال ، ال

 الـسيد غـامي  عـني  يوليـه،  / متـوز ١٦ويف . يوليـه / متـوز ١٣تعيينـهم رمسيـا مبرسـوم رئاسـي يف      مت
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 للجنــــة االنتخابيــــة بتوافــــق اآلراء   ارئيــــسنغارماجــــال، األمــــني العــــام الحتــــاد املعلمــــني،     
 .األعضاء بني فيما

جديـــدا بـــشأن األحـــزاب تـــشريعا يوليـــه، اعتمـــدت اجلمعيـــة الوطنيـــة / متـــوز١٦ويف   - ٣
املنتمـي  لـدفاع عـن الدسـتور       من أجـل ا   ومع ذلك، احتج حتالف األحزاب السياسية       . السياسية

قـره أعـضاء جلنـة املتابعـة التفـاق          ي أ ذاألويل الـ  املـشروع   أن حكمـا قـد ُحـذف مـن          للمعارضة  
وقـد مت حـل     . برملاين منتخب من حزب إىل حـزب آخـر        انتقال  أغسطس، حيول دون    /آب ١٣

أغــسطس / آب١٣ن أكــد رئــيس الــوزراء جمــددا التــزام احلكومــة بتنفيــذ اتفــاق  أاخلــالف بعــد 
ساسـيا حيـدد    يوليه، اعتمدت اجلمعية الوطنيـة يف هنايـة املطـاف قانونـا أ            / متوز ٢٤ويف  . بالكامل

 املنتخبني، الذي تضمن فرض حظر علـى األعـضاء          االعالقات بني األحزاب السياسية وأعضائه    
أصـدر  قـد   و. تغيري عـضويتهم يف حـزب سياسـي خـالل الواليـة االنتخابيـة             مينعهم من   املنتخبني  
 .أغسطس/ آب٣١هذا القانون يف ، رئيس اجلمهورية، دييبإدريس الرئيس 

وإنـــشاء اللجنـــة االنتخابيـــة خطـــوات مهمـــة  الرئيـــسية ريعات اعتمـــاد التـــششكل ويـــ  - ٤
بـسبب  يـشوهبا الـضعف     ومـع ذلـك، ال تـزال البيئـة الـسياسية            . نتخابات يف تـشاد   اال إجراء حنو

عدم وجود حل شامل للـرتاع مـع اجلماعـات املـسلحة يف شـرق الـبالد وعـدم إحـراز تقـدم يف                  
أغـسطس  /آب ١٣ مـن اتفـاق   ٤صل  تنفيـذ الفـ  أتباطـ قـد  و. لحكـم األعـم ل  اإلصـالحات جمـال  

. هماوإصــالح بــشأن نــزع الــسالح وعــدم تــسييس إدارة الــسلطة القــضائية والقــوات املــسلحة 
 .وإضافة إىل ذلك، مل يتفق احلزب احلاكم واملعارضة بعد على طرائق عملية تسجيل الناخبني

 إىلحتياجـات   ، أرسلت األمم املتحدة بعثة لتقييم اال      اللجنة االنتخابية وبناء على طلب      - ٥
ــن    ــرة مـ ــا يف الفتـ ــسطس /آب ٢٩جنامينـ ــول٨ إىلأغـ ــبتمرب / أيلـ ــة  . ٢٠٠٩سـ ــدت البعثـ وعقـ

 واجملتمـع   ، وجلنـة املتابعـة    ، االنتخابية صحاب املصلحة، مبا يف ذلك اللجنة     اجتماعات مع مجيع أ   
وضــع الــصيغة وتقــوم حاليــا بذلــك مــن الــشركاء،   وغــري،األحــزاب الــسياسيةزعمــاء  و،املــدين
 .ة لتقريرهاالنهائي

ائـتالف مـن ثـالث      وهـو   يوليه، وقعت حكومة تشاد واحلركة الوطنيـة،        / متوز ٢٥ويف    - ٦
ويــنص . مجاعــات متمــردة تــشادية بقيــادة أمحــد حــسب اهللا صــبيان، اتفــاق ســالم يف طــرابلس 

 العدائيـة، وعـودة     األعمـال الليبيـة، علـى إهنـاء       اجلماهرييـة العربيـة     االتفاق، الذي رعته حكومـة      
 الوطنية إىل تشاد، ودمـج مقاتليهـا يف اجلـيش أو اخلدمـة املدنيـة، ومـشاركة احلركـة يف                     احلركة

مــرتبطني  مقاتــل ١ ٥٠٠مــا يقــرب مــن وردت أنبــاء تفيــد أن وقــد . احليــاة الــسياسية الوطنيــة
 إىل تــشاد خـــالل شـــهري  وا عـــن أســلحتهم وعـــاد واختلــ قـــد باجلماعــات املـــسلحة التــشادية   
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مع ذلك، ال يـزال ائـتالف احتـاد قـوى املقاومـة، الـذي هـاجم              و. سبتمرب/أغسطس وأيلول /آب
 . مايو، خارج إطار أي اتفاق للسالم/أيار ٤األراضي التشادية يف 

 إىل جنامينـا بعـد      ، الـسابق  تـشاد رئـيس    ،غوكوين عويدي أغسطس، عاد   / آب ١٩ويف    - ٧
 ليـست   هأنـ ي،  يبــ وأعلـن، عقـب اجتمـاع مـع الـرئيس د          .  عاما قضاها يف منفـى يف اجلزائـر        ٢٠

 حمادثــات مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك قــادة يلديــه طموحــات سياســية وســيجر
 .السالم املستدام يف البلديف تشجيع إحالل املعارضة وممثلي اجملتمع املدين، للمساعدة 

   
 األمــن  -اء ــب  

ع ذلـك   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حتـسنت احلالـة األمنيـة يف شـرق تـشاد، ويرجـ                  - ٨
الطـرق وأوقـف عمليـات التـسلل عـرب احلـدود            علـى   ركة  احلأعاق  الذي  جزئيا ملوسم األمطار،    

ويف . اخنفاض كبري يف حـوادث قطـع الطـرق وغريهـا مـن احلـوادث األمنيـة        حدوث  وساهم يف   
الوقــت نفــسه، ســاهم تعزيــز التنــسيق بــني األمــم املتحــدة واملفــرزة األمنيــة املتكاملــة والــشرطة   

اســتعيدت وخــالل هــذه الفتــرة، . درك يف زيــادة عمليــات الــشرطة يف شــرق تــشادالوطنيــة والــ
األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة،  متلكهــا  خمتطفــة ةســيار ١٧ســيارات مــن أصــل   ٨

عـصابات  عـدة   كما سامهت املفـرزة يف حـل        . من جانب املفرزة األمنية املتكاملة    وذلك أساسا   
مـن زعمـاء وأفـراد العـصابات         ١٢خالل إلقاء القبض على     ا، من   ضوز بي قإجرامية يف أبيشيه و   

 . عروفنيامل

ومع ذلك، وقع خالل الفترة املشمولة بالتقرير حادثـان أمنيـان فظيعـان بوجـه خـاص،                 - ٩
أغـسطس، اختطـف موظفـان      / آب ٣فـي   ف. مـساعدة اجلهـود اإلنـسانية     القائمني علـى    استهدفا  

وطين واآلخـر دويل، حتـت هتديـد الـسالح يف           ، أحدمها موظف    اهولند/أطباء بال حدود  نظمة  مب
قـام اخلـاطفون بنقلـهما     ، و )وز بيـضا، علـى احلـدود مـع الـسودان          قـ مشال شرقي   كم   ٧٠(آدي  

وأطلـق سـراح    . ومتكن املوظف احمللي من الفرار بعد يومني من األسـر         .  دارفور إىلعرب احلدود   
مــن وســاطة الأســابيع مــن ســبتمرب بعــد ثالثــة / أيلــول١موظــف الــشؤون اإلنــسانية الــدويل يف  

ســبتمرب، تعــرض /أيلــول ٧ويف .  كــال جــانيب احلــدودعلــىالــسلطات التقليديــة واحملليــة جانــب 
قطـاع  موظف بالبعثة لكمني يف بلدة فارشانا، بالقرب من خميم البعثـة، علـى أيـدي مخـسة مـن               

ــة علــى   . نياملــسلحالطــرق  ــة وأطلــق اللــصوص أعــرية ناري بــت األمــم املتحــدة، الــيت انقل مركب
  . املوظفإصابة إىلأدى  مما
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 العالقات بني تشاد والسودان  -يم ج  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل التـوتر بـني تـشاد والـسودان مرتفعـا ومل حيـرز أي                     - ١٠

يوليـه، وردت   / متـوز  ١٦ويف  .  اليت تعهد هبا البلـدان     تقدم حنو تنفيذ التزامات داكار أو الدوحة      
مواقع يف حميط أم دخن، وهـي       أصابت   اليت أسقطتها الطائرات التشادية      أن القنابل تفيد  تقارير  

ومل تتمكن األمـم املتحـدة مـن التحقـق مـن هـذه              . بلدة يف غرب دارفور قرب احلدود التشادية      
التــصرحيات العلنيــة الــسلبية مــن كــال اجلــانبني، ال تــزال ســفارتا   مــن ورغــم سلــسلة . التقــارير

 ومــصر اجلماهرييــة العربيــة الليبيــةاجلهــود الــيت تبــذهلا أيــضا وقــد تواصــلت . تنيالبلــدين مفتــوح
 .حكوميت تشاد والسودانبني لجمع لوقطر 

  
 مجهورية أفريقيا الوسطى مشال شرق التطورات يف   -دال   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، استقرت احلالة األمنية يف منطقة فاكاغا بـشمال شـرق       - ١١
اشـتباكات عرقيـة    حبـدوث   ها ظلـت ال ميكـن التنبـؤ هبـا ومتيـزت              الوسـطى لكنـ    أفريقيامجهورية  
 املـسلحة   ضـد القـوات   يونيه ميليـشيات عرقيـة      /ويف أعقاب هجمات شنتها يف حزيران     . متفرقة

ألفريقيا الوسطى واحتاد القوى الدميقراطية مـن أجـل التجمـع يف بـرياو، انـسحب مقـاتلو احتـاد                    
ويف حـني أن بعـض   . فـاق توسـطت فيـه احلكومـة    اتكجـزء مـن   مـن البلـدة   القوات الدميقراطيـة    

 البلــدة، مــا زال معظمهــم متــرددا يف العــودة بــشكل إىلأفــراد الــسكان احمللــيني قــد عــادوا اآلن 
 مجاعـة كـارا ثـالث غـارات علـى قـرى ديلمـيب               وأغـسطس، شـنت مقـاتل     /ويف أوائل آب  . دائم

الدميقراطية بشن هجمـات    ورد احتاد القوى    ). ىل اجلنوب من برياو   إ كم   ٥٠(وسريغوبو وتاال   
ــة كــارا، حيــث هنــب املخــزون الغــذائي للمنظمــات غــري            ــة ضــد ســكان أواجنــا مبنطق انتقامي

 .احلكومية

 الوسطى جهـودا إضـافية هتـدف إىل      أفريقياويف الوقت نفسه، بذلت حكومة مجهورية         - ١٢
كـان لتعـيني   أغسطس، /ويف أوائل آب. طوائفالاستعادة سلطتها يف املنطقة وتعزيز احلوار بني   

كمـا سـاهم موسـم األمطـار وتعـذر املـرور            .  ووصوهلما إىل برياو أثر إجيايب     هجديد ونائب حمافظ  
نعـدام  األساسـية ال  ومـع ذلـك، ظلـت املـصادر         . حماور الطرق الرئيسية يف استقرار الوضـع      على  

بـدأ  ومل ي . األمن قائمة، مبا يف ذلك التوترات بني اجلماعات العرقية، وضعف مؤسسات الدولة           
وجود القـوات املـسلحة   أن بعد تنفيذ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، يف حني      

بـوزيزي  فرانـسوا   أغـسطس، أطلـق الـرئيس       / آب ١٣ويف  . ألفريقيا الوسطى يف املنطقة حمـدودا     
ــبالد، ممــا       ــع أحنــاء ال ــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف مجي ـــزع الــسالح والت ــة بن ــة للتوعي ــشكل محل ي

 .عامشج تطورا
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وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نفــذت القــوات العــسكرية للبعثــة دوريــات مكثفــة    - ١٣
كمـا قامـت    . برياو واملناطق اجملاورة هلا لطمأنة السكان احملليني ومـساعدة الـسلطات املدنيـة             يف

.  كوتـو العليـا  ةمنطقـ يف سـام أوانـدجا، يف   احلايل واملتوقع القوات أيضا بتوسيع نطاق وجودها     
 يف ســام أوانــدجا لتــوفري األمــن لعمليــات   “العقــرب”ســبتمرب، بــدأت عمليــة  / أيلــول١٥يف و

. برنامج األغذية العاملي، وكذلك ملوظفي مفوضية شؤون الالجئني واملنظمـات غـري احلكوميـة             
وتتمثــل  جنــدي، ٣٠٠القــوام املــأذون بــه البــالغ  فــردا، مــن  ٢٨٧يف القطــاع، وينتــشر حاليــا 

 يف إقامة بيئة أكثر أمنا، وتنفيذ عمليات حمـدودة النتـشال املـدنيني وعمـال                ملسامهةواليتهم يف ا  
 . املعرضني للخطر، ومحاية موظفي األمم املتحدة ومعداهتااإلنسانية اإلغاثة

  
 احلالة اإلنسانية  -هاء   

املندلعـة  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت املنظمات اإلنسانية االستجابة لألزمة            - ١٤
ــشاد،  يف  ــرق تـ ــدد   شـ ــة لعـ ــرت معونـ ــوداين يف  ٢٥٤ ٠٠٠حيـــث وفـ ــئ سـ ــا،١٢ الجـ    خميمـ
 ينشردمـن املـ    ١٧١ ٠٠٠  خميمـا، و   ١١ الوسـطى يف     أفريقيا الجئ من مجهورية     ٧٠ ٠٠٠ و

 فــرد مــن ســكان البلــد املــضيف ١٥٠ ٠٠٠ موقعــا، فــضال عــن مــا يقــرب مــن ٣٨داخليــا يف 
ت أنـشطتها العـسكرية يف تعزيـز مظلـة     ومـع توسـع قـوات البعثـة، سـامه     . املتضررين من الـرتاع   

مـا زالـت    مـع ذلـك،     و.  وإجياد استجابة أكثر تكـامال للحالـة األمنيـة يف منطقـة العمليـات              يةأمن
، أبلـغ  ٢٠٠٩ومنـذ بدايـة عـام    . حيـز العمـل اإلنـساين يف شـرق تـشاد      تقيد  األعمال اإلجرامية   

  . هجمة على العاملني يف األنشطة اإلنسانية١٩٢عن 
لالجـئني واملـشردين داخليـا      تـذكر   عـودة   تالحـظ عمليـات     ة ملوسم األمطار، مل     ونتيج  - ١٥

 ينشردمـن املـ   ٢٠ ٧٠٠وقبل بداية موسم األمطـار، عـاد حنـو         . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
املنظمــات وفــرت و. داخليــا إىل قــراهم يف كوكــو وتــريو ومارينــا ولوبوتيــك، يف منطقــة ســيال 

ستدامة العودة قبـل الـشروع يف أنـشطة         مدى ا ن، وتقوم حاليا بتقييم     اإلنسانية املساعدة للعائدي  
ال يــزال إىل مواطنـهم  الطوعيـة واملـستدامة لالجـئني    اإلعــادة ومـع ذلـك، فـإن    . اإلنعـاش املبكـر  

وقـد  .  الوسـطى  أفريقيـا يعرقلها عدم االستقرار يف دارفور وشرق تشاد ومشـال شـرق مجهوريـة              
 علـى املـوارد   إضـافية ليا على مدى عدة سـنوات ضـغوطا        وضع وجود الالجئني واملشردين داخ    

 .ةاملضيفللمجتمعات احملدودة املتاحة 

سبتمرب، أكدت حكومـة تـشاد قرارهـا بنقـل خمـيم أوري كاسـوين            /ويف منتصف أيلول    - ١٦
الفوضـى  متعللـة ب ،  على األقل داخل األراضـي التـشادية        كم ٥٠إىل موقع يبعد مسافة     لالجئني  

األســلحة وجتنيــد اجلنــود األطفــال  االجتــار غــري املــشروع ب زعم أن يــو. خــيماملنتــشرة داخــل امل
 كـم   ٧مشـال منطقـة باهيـة ال تبعـدان إال           داخل املخيم الذي يقع يف منطقـة غـري آمنـة            منتشران  
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قياديـا  ومنحت احلكومة مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني دورا           . احلدود السودانية عن  
ــة  ــة و  ، نقــل املخــيميف ختطــيط عملي ــةالوتنــسيقها يف تعــاون وثيــق مــع الــسلطات احلكومي  ،بعث

 .ووكاالت األمم املتحدة األخرى

 أفريقيــا الجئــا مــن مجهوريــة  ١٦ ٦٣٥زال يــويف منطقــة ســالمات جنــويب تــشاد، ال    - ١٧
مجاعـة  الوسطى يقيمون يف ستة خميمات يف منطقيت الدح وهارازي، يف أعقاب اشتباكات بني              

ــة متمــردة مــن    الــوطين مــن املــؤمتر  ــة والــسالم، وهــي مجاعــة عرقي رونغــا، طائفــة الأجــل العدال
وخـالل موسـم األمطـار،      . ٢٠٠٩ينـاير   /والقوات املسلحة ألفريقيـا الوسـطى يف كـانون الثـاين          

البعثة الدعم اللوجـسيت واألمـين للوكـاالت اإلنـسانية لتيـسري الوصـول إىل هـذه املنـاطق                   وفرت  
 مـشرد داخليـا، يف منطقـة        ١٤ ٠٠٠ إىل   ١٠ ٠٠٠أن ما بـني     ويف الوقت نفسه، يقدر     . النائية

يف املنـاطق احمليطـة     خطـرة    الوسطى، يعيشون يف ظروف      أفريقيافاكاغا يف مشال شرق مجهورية      
  .٢٠٠٩معظمهم مشردين منذ بداية عام وببرياو، 

  
 املتحدة األمم قوة نشر  - ثالثا  

 أفريقيـا  مجهورية يف املتحدة األمم بعثة لقوة اإلمجايل القوامكان   سبتمرب/أيلول ١٥ يف  - ١٨
. فـردا  ٥ ٢٢٥ البـالغ  بـه  املـأذون  القـوام  مـن  املائـة  يف ٥١ أي فـردا،  ٢ ٦٦٥ وتـشاد  الوسطى
  العـــسكريني االتـــصال ضـــباط مـــن ٢٠ و األركـــان، ضـــباط مـــن ١٤٢ العـــدد هـــذا ويـــشمل

 زيـادة  القـوة  مقوا يزد مل السابق، تقريري تقدمي ومنذ.  من جنود الوحدات املشكلة    ٢ ٥٠٣و  
املـشكلة   التمكينيـة الـدعم    ووحـدات  القتاليـة  الوحـدات  مـن  األكـرب  اجلـزء  وصـول  لعـدم  كبرية
 املــسامهة البلــدان هلــا تعرضــت الــيت املــشتريات تــأخري حــاالت إىل أساســا ذلــك ويعــزى. بعــد

 وعلـى  ،مـسرح العمليـات    يفللقـوة    التمكينيـة الوحـدات    إىل االفتقار يزال وال. جديدة بقوات
ــةال التحديــد جــهو  اإلشــارة ووحــدات اجلــوي الطــيب اإلجــالء ةفرقــأو لقــوة،لاالحتياطيــة  كتيب
 .الكاملة التشغيلية القدرة حتقيق أيضا يعوق ،املهندسنيو

 لــردعالبــارزة  العمليــات مــن سلــسلة القــوةنفــذت  بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــاللو  - ١٩
 بعـض  فـذت وُن. اإلنسانية لألنشطة أمنية لةمظ وتوفريوأعمال قطاع الطرق     يةاإلجراماألعمال  

 البعيـدة  املواقـع  إىل الوصـول  ليـصبح مـن املمكـن     اهلليكـوبتر    طـائرات  باسـتخدام  العمليات هذه
 أفريقيـا  مجهوريـة  يف (أواجنـا  وسـام  وهـارازي  ،الدح فيها مبا برا، إليها الوصول ميكن ال اليت أو

 املـساعدة تـوفري    ملواصـلة الالزمـة    الظروف هتيئة من القوة العمليات هذه مكنت وقد) الوسطى
  .األمطار موسم خالل إليها احلاجة أمس يف هم ملن اإلنسانية
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 البعثة والية تنفيذمعلومات مستكملة عن   - رابعا  
 املتكاملة األمنية لمفرزةل دعمتوفري ال  - ألف  

 مــن فــردا ٨٠٦ )املفــرزة (املتكاملــة األمنيــة املفــرزة قــوامكــان  ســبتمرب،/أيلــول ٣٠ يف  - ٢٠
 ضـابطا، ثالثـة وثالثـون      اسـتقال وقـد   . فـردا  ٨٥٠ وقـدره يف البدايـة     هنـشر  جـرى  الـذي  العدد

 يف أو النــار إلطــالق تبــادل يف مــصرعهم ســتة ولقــي تأديبيــة إجــراءات بــسبب مخــسة وفُــصل
 املفـرزة  أفراداستبدال   يف والبدء للقوام األقصى احلد على احلفاظ أجل ومن. سيارات حوادث

 إىل وطلبـت  اجلدد األفراد من ١٥٠ تدريب يف البعثة شرعت الشرق، يف اخلدمةن يتولون    الذي
 التـدريب  فتـرة  متديـد  وجـرى . التنافسية االختيار عمليةلالشتراك يف    مرشحني تسمية احلكومة
باألصــول الوحــدة تقيــد  تعزيــز بغيــة أســابيعمثانيــة  إىل أســابيع أربعــة مــن اجلــدد املفــرزة ألفــراد

 .٢٠٠٩ يونيه/حزيران يف تشاد زارت اليت التقييم بعثة لتوصية وفقا هنية،امل

 املتحـدة  األمـم  شـرطة  ضباط من ٢٤٨ من أكثر واصل االستعراض قيد الفترة خاللو  - ٢١
 وإسـداء األمنيـة املتكاملـة      املفـرزة  أفـراد  ورصد بتوجيه القيام امرأة ٢٦ همنيب من بلدا، ٢٠ من

 الـشرطة  بأعمـال  القيـام  يف املفـرزة  دعمأولئك   الدوليني طةالشر ضباط وواصل. إليهم املشورة
 يف الرئيـسية  املـدن  حـول  وراجلـة  راكبـة  بـدوريات  والقيام تشاد شرق يف الالجئني خميمات يف

 مــن ٢٥٠بتجنيــد  التــشادية الوطنيــة الــشرطةلقيــام  الــدعم أيــضا البعثــةوفــرت و. تــشاد شــرق
 ســلطات وتلقــت. الوطنيــة الــشرطة لقــوة اجلنــساين التــوازن حتــسني هبــدف الــشرطة ضــابطات
 .وظيفة ٢٥٠الـ  لشغل طلب ١ ٢٠٠ التشادية الشرطة

 بلغـت  بـدوريات األمنيـة املتكاملـة      املفـرزة  قامـت  ٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تـشرين  منذو  - ٢٢
ــة ٣ ٦١١ ــات مــن ١ ٣٩٢ و دوري ــة، احلراســة عملي ــدة األمني ــة يف جمــال   هــاتاجل لفائ الفاعل

أفعـال  و جـرائم  يف تورطـوا  فـردا  ٣٠٢ علـى  القـبض  وألقـت . رئيـسية  بـصفة  اإلنسانيةاألنشطة  
 مــن ُســرقت قــد كانــت مركبــة ٢٧ واســتعادت ســالح قطعــة ٢٨ وصــادرت ،جرميــة خمتلفــة

 لتـسرب  حاالتعدة   أيضا املفرزة وسجلت. احلكومية غري واملنظمات املتحدة األمم وكاالت
 نقـاط  إقامـة  طريق عناخلطر   هذا ءالحتوا وسعت ،الالجئني خميمات داخل إىل مسلحني أفراد

ــيش ــة تفت ــات حــول أمني ــرزة وألقــت. املخيم ــوز أشــهر خــالل املف ــه،/مت  أغــسطس/وآب يولي
 سـت  واسـتعادت  ،مـن مـرتكيب األفعـال اإلجراميـة        ١٢٠ على القبض ،٢٠٠٨ سبتمرب/وأيلول

اختـــذت اإلجـــراءات الالزمـــة بـــشأن و إنـــسانية منظمـــات مـــن ُســـرقت قـــد كانـــت مركبـــات
علـى حنـو     تزايـد  لـذلك،  ونتيجـة . املـسلح  النـهب  قـضايا  مـن  ٦٣ فيهـا  مبـا  جنائية، قضية ٢٠٧
 .هبا والثقة املفرزة بدور العام اجلمهور وعيمطرد 
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بـني   االنـضباط  عـدم مـن    حـاالت عـدة    البعثـة  سجلت بالتقرير املشمولة الفترة وخالل  - ٢٣
إسـاءة اسـتعمال    و الناريـة  حةلألسـل  بـه  املـأذون  غـري  االسـتخدام  حـاالت  فيهـا  مبا املفرزة،أفراد  

 اإلجـراءات قيـادة املفـرزة      واختـذت  احلـوادث  مجيع يف كامل بشكل التحقيق وجرى. الكحول
 .فيها املتورطني املفرزة أفرادضد  املناسبة

ــه/متــوز ويف  - ٢٤ ــرزة تلقــت يولي ــة مــن إضــافية أســلحة املف ــد. احلكوم ــراد أن بي ــرزة أف  املف
 املــساعدة جمــال يفالفاعلــة  للجهــات األمنيــة احلراســة تــوفري أثنــاء يف خمــاطر يواجهــون زالــوا ال

 ميلـي  وخمـيم  قريـضة  بـني  الواقعـة  املنطقـة  يف يوليه/متوز ٨ يف خطري حادث وقع قدو .اإلنسانية
 لـسيارة  األمنيـة  احلراسـة  يـوفرون  كـانوا  الـذين  املفرزة ضباط من مخسة تعرض عندما لالجئني،
 بأسـلحة  مـدججني  رجـال  مـن  جـوم هل احلكوميـة  غـري ة  الدوليـ  املنظمـات  إلحدى تابعة إسعاف
 طلبـت  ذلـك،  علـى  وبناء. خطرية أحدهم إصابة وكانت اخلمسة الضباط مجيعوجرح  . كثرية
 .وخوذات الشظايا من واقية سترات فيها مبا املعدات، من املزيد املفرزة قيادة

 دوالر مليـون  ٢٤ مبلـغ  املفـرزة  يـدعم  الـذي  االستئماين الصندوق تلقى تارخيه، وحىت  - ٢٥
ــن دوالرات الواليــات املتحــدة    ــة باحتياجــات مقارنــةم  البــالغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتــرة ميزاني

ــدرها ــون ٢٥,٥ ق ــسداد. دوالر ملي ــع وب ــربعني املتوق ــنني لت ــغ معل ــا يبل ــون ١,٥ جمموعهم  ملي
 تبلــغ ،٢٠١٠ لعــام وبالنــسبة. دوالر مليــون ٢٥,٥ قريبــا املــسامهات جممــوع ســيبلغ دوالر

 قطـاعي  لـدعم  اجلديـدة  البعثـة  بـرامج  عـن  فـضال  املفرزة، لدعمالالزمة   املوارد من اتاالحتياج
ــة ــشاد، شــرق يف والــسجون العدال ــة، نظمــت الــصدد، هــذا ويف. دوالر مليــون ٢١,٧ ت  البعث

 يف بروكــسل يف ُعقــد للمــاحنني اجتماعــا األوروبيــة، واملفوضــية تــشاد حكومــة مــع باالشــتراك
 والواليــات والنــرويج، ولكــسمربغ، فرنــسا، مــن كــل أعلنــت وقــد. أكتــوبر/األول تــشرين ٢

 مليـون  ١٤,٥ زهـاء  جمموعهـا  بلـغ  سـخية  تربعـات  عـن  األوروبية واملفوضية األمريكية املتحدة
 .دوالر

  
 ونجوالس العدالة  - باء  

فيمـا يتعلـق     الـدعم تـوفري    بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  املتحـدة  األمـم  خرباء واصل  - ٢٦
 اجلنائيـة  احملكمـة  أكملـت  يوليـه، /متـوز  ٢٤ ويف. تـشاد  شـرق  يف العاملـة  احملاكميف  بسري العمل   

 ومفوضــية) الربنــامج اإلمنــائي( اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج البعثــة، مــن بــدعمو ه،أبــشي يف
 قـضية  ٤٢ يف بتـت  حيـث  عيأسـاب  ستة استمرت قضائية دورة،  الالجئني لشؤون املتحدة األمم
 أحكــام صــدور مــع للــدفاع، حمــام ثلــهمَم متــهما، ١٠٧  مــا جمموعــهمــةحماك وجــرت .جنائيــة
 جللـسات  تقنيـا  دعمـا  أيـضا  البعثـة وفـرت   و. املؤبـد  والـسجن  أعوام مخسة بني تتراوح بالسجن
 يف مبـا  وفارشـانا،  اضبي قوز يف االبتدائية للمحكمةاليت عقدهتا احملكمة املتنقلة التابعة       االستماع
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 مرافـق صـالح    إ أغـسطس /وآب يوليـه /متـوز  شـهري  خـالل  ىوجـر  .احملكمة وثائق إعداد ذلك
ــة ــل يف احملكمـ ــن كـ ــا مـ ــوز إريبـ ــ وقـ ــو اضبيـ ــدها حدالـ ــدات وتزويـ ــدعم باملعـ ــن بـ ــة مـ  البعثـ

 .اإلمنائي ربنامجالو

وضـع بـرامج أعـم       أيـضا  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  املتحدة األمم موظفو واصل  - ٢٧
أيـضا   البعثـة  واصـلت و .تـشاد  شـرق  يف القـضائي  قطـاع لل الـتقين  الـدعم وتـوفري    القـدرات  بناءل

 ،هوإجراءاتــ اجلنــائي القــانون قواعــد بــشأن املفــرزة لعناصــر اخلدمــة أثنــاء تدريبيــة دورات عقــد
 فيهـا  مبـا  والشرطة األمن قوات بني احلوارإقامة   يف أيضا البعثة وساعدت. القضائي التحقيق وأساليب
 البعثـة  أعدتـه  مـشروع  بتمويـل  أملانيـا  حكومـة  التزمـت  يوليـه /زمتـو  ويف. العـام  املـدعي  ومكتب املفرزة

 قاضـي  مهام يؤدون الذين العامة اإلدارة مسؤويل من وغريهم القضاة تدريب لدعم اإلمنائي ربنامجالو
 مـشروع بـارامترات    علـى  أغسطس/آب يف اإلمنائي ربنامجالو الكنديني احملامني نقابة تواتفق .الصلح
ــة ــة للمعون ــاء ىلإ املــشروع هــدفوي. القانوني ــوفري القــدرات بن ــتقين التعــاون وت  اإلصــالح جمــال يف ال

لتـوفري   قانونيـة  مراكـز  وتنظـيم  أبيـشيه  يف “Maison des Avocats” لمحـامني ل دار وإنـشاء  التـشريعي، 
 .السكان من الضعيفة للفئات القضائية واملساعدة القانونية املعونة

 يهـدفان  قانونني ملشروعي النهائية الصيغة إعداد يربالتقر املشمولة الفترة خالل جرىو  - ٢٨
 البعثـة  مـن  لوجـسيت تقـين و  بدعم وذلك تشاد يف املهنيةتتقيد باألصول   سجون دائرة إنشاء إىل

 فيهــا مبــا الرئيــسية، التــشادية الــوزارات عــن ممثلــون وشــارك. اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج
تــستهدف التحقــق مــن صــحة مــشروعي   شاتمناقــو عمــل حلقــة يف والداخليــة العــدل وزارة

 ذلـك،  إىل وإضـافة . الربملان إىل قُدما اللذين ،لمشروعنيل النهائيةالقانونني تالمها وضع الصيغة    
 يف مبـا  الـوطنيني،  الـسجون  ملسؤويل املهين والتطوير التدريب عمليةل الدعمتوفري   البعثة واصلت
ــاء التــدريب ذلــك ــاعا بــشأن اخلدمــة أثن  وأفــضل الــسجون، إدرة يف اإلنــسان حقــوق ُنهــج تب

املتعلقـة بـالتعيني     يـة لتدريبا وحـدات إعـداد ال   أيـضا  البعثـة  وأمتت. السجون وتطوير ،املمارسات
 عـن  األموال فراتو مبجردتنفيذها   وسيجري التشاديني، السجون وظفيقيد التنفيذ مل   تدريبالو

 .للبعثة االستئماين الصندوف طريق

 مــشروعات تنفيــذ البعثــة تواصــل للــسجون، األساســي هليكــلا حتــسنيلكــي يتــسىن و  - ٢٩
 ومــع. إريبــاســجن  بنــاء وإعــادة يهأبيــش ســجن يف لرتيــالتل املعيــشية واألحــوال األمــنلتعزيــز 
. للميـاه  املتكـرر  الـنقص  وحـاالت  الغـذاء  انعـدام  قبيـل  مـن  هائلـة،  حتديات هناك تزال ال ذلك،

 ويعـزى  للقلـق،  مـدعاة  تـشاد  شـرق  يف جنالـس  مرافـق  مـن  للـسجناء  املتكـرر  اهلـروب وما زال   
 . نياألمني والتدريبالسياج  ضعف إىل جزئيا ذلك
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 اإلنسان حقوق  -جيم   
 والرصــد التحقيــق زيــارات مــن بالعديــد بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل البعثــة قامــت  - ٣٠
 يفقعـا    مو ١٣الـيت يبلـغ عـددها        داخليـا  ملشردينا قعاومو ١٢البالغ عددها    الالجئني خيماتمل

 فيهـا  مبـا والعنـف اجلنـساين،      اجلنـسي  العنـف  حـاالت  من حالة ١٧ البعثة ووثقت. تشاد شرق
 مــن االغتــصاب ضــحايا مــن مخــسة وكــان. مبكــر قــسري زواجحــاالت و اغتــصاب حــاالت
 مـن  العديـد  يوليـه /متوز شهر خالل البعثة ووثقت. عاما ١٧ و ٩ بنيتتراوح   أعمارمن   القصر
 موقـع  يف ١٠ و إريـدميي،  خمـيم  يف حاالت ٣ فيها مبا لألنثى، لتناسليةا األعضاء تشويه حاالت

 التعقيـدات  أدت وقـد . داخليـا  لمـشردين  ل كوبيغو موقع يف ٨ و داخليا لمشردينلغورونكون  
 يف موقـع     سـنوات  ٩يبلـغ عمرهـا      طفلـة  وفـاة  إىل ىلألنثـ  التناسـلية  األعـضاء  تشويه عن الناشئة

  .كولوما للمشردين داخليا
يف ضوء هذه احلاالت شرعت البعثة يف القيام حبمالت توعية بـشأن تـشويه األعـضاء       و  - ٣١

ــزواج القــسري، موجهــة       ــى، والعنــف اجلنــسي والعنــف اجلنــساين، وحــاالت ال التناســلية لألنث
وكنتيجـة لـذلك بـدأ الـدرك        . جملتمعات املشردين داخلياً والالجئني فضال عن الـسلطات احملليـة         

ث حاالت اغتصاب بعد أن ألقت املفـرزة القـبض علـى مـرتكيب اجلرميـة      حتقيقات جنائية يف ثال   
  .هم إىل القاضي اجلزائيتحالإو

للحـد األقـصى     االمتثـال  عـدم مالحظـة    بالتقرير املشمولة الفترة خالل البعثة واصلتو  - ٣٢
. سـاعة  ٤٨ وقـدره  احمللية الشرطة ضباط أيدي على األويل االحتياطيلفترة االحتجاز    القانوين

 االحتجـاز  زنـازين  ويف. طويلـة  ملـدة  حملاكمـة رهـن ا   لالحتجاز حالة ٢٠ من أكثر ُسجلتقد  و
 ُيعرضـوا  أن دون يومـا  ٥٥ بلغت لفترة فيها احملتجزون ظل ، يف قوز بيضا   الدرك لشرطة التابعة
 توجـه  أن دون أشـهر  لعـدة  ةوادري إريبا يف السجون يف الرتالء ظل حني يف ، حتقيق قاضي على
 الـسلطات  دعـوة  البعثـة  وواصـلت . قـضائيني  موظفنيعدم وجود    إىل ذلك ويعزى ،هتمة إليهم

 حملاكمـة رهـن ا   واالحتجـاز  التعـسفي  االحتجـاز  حـاالت  تابعـة للقيـام بـشكل عاجـل مب       القضائية
 وضــعف القــضائية لــسلطاتا وجــودمــن حمدوديــة  رئيــسي بــشكلتنــتج  الــيت طويلــة، لفتــرات
 .القانون إنفاذ عن املسؤولني قدرات

ــرت   - ٣٣ ــشمولة الفتـــرة خـــالل ةالبعثـــووفـ  وزارة إىل أيـــضا الـــتقين الـــدعم بـــالتقرير املـ
 /الثــاين تــشرين يف دهــــعق املقــررمــن  اإلنــسان حلقــوق وطــين منتــدى لتنظــيم اإلنــسان وقــــحق

 اجملتمـع  ومنظمـات  ؛والقوميـة  اإلقليميـة  تنياحلكوم مسؤولو املنتدى وسيحضر. ٢٠٠٩ نوفمرب
قاعـدة   مبثابـة  وسـيكون  احلكوميـة  غـري الدوليـة    واملنظمـات  املتحدة األمم توكاال وممثلو املدين

  .اإلنسان حبقوقتتعلق  وطنية عمل خطةلوضع تفاصيل 
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 الطفل محاية  - دال  
 الـيت  داخليا املشردين ومواقع الالجئني خميمات إىل الرصد زيارات خالل البعثة قتوثّ  - ٣٤

 يف املتمــردة واملــساواة العــدل حركــة مجاعــةم فيهــا قيــا يدعــا حــاالت إليهــا، اإلشــارة ســلفت
ــد ا دارفــور ــة أجــرت ،اخلــصوص وجــه وعلــى. ألطفــالبتجني ــومي يف البعث  /آب ١٤ و ١١ ي

 يف الالجــئني خمــيم مــن القــصر مــن مثانيــة باختفــاء أفــادت الــيت التقــارير بــشأن حتقيقــا أغــسطس
ــة أُبلغــت وقــد. فارشــانا خمــيم مــنوحيــد  وقاصــر بريــدجينغ ــاء البعث ــارات مــن العديــد أثن  الزي
 جنـدت  قـد  واملـساواة  العـدل  حركـة  أن املخـيمني،  داخـل  املـصادر  مـن  العديـد  مع واملناقشات
 ىوجــر. تــشاد شــرق مشــال يف جــرس أم مقاطعــة إىل أو الــسودان إىل نقلــهم وجــرى األطفــال

 .التجنيد عملية يسر الذي الشخص حتديد أيضا

 لتوعيــة جهــودا احلكومــة بــذل بــالتقرير املــشمولة الفتــرة شــهدت نفــسه، الوقــت ويف  - ٣٥
. األطفـال  بتجنيـد  يتعلـق  فيما الدولية تشاد لتزاماتا بشأن امليدانيني والقادة العسكريني األفراد
 إىل والتوعيــة للتحقــق بعثــة تــشاد حكومــة قــادت أغــسطس،/آب ٢٦ إىل ٢٢ مــن الفتــرة ويف

 مـن  كـل  أيـضا  البعثـة  يف شـارك و. وكونـدول  وجنامينـا  ،هأبيـشي  يف العسكرية والثكنات املراكز
ــة ــة يف املتحــدة األمــم بعث ــا مجهوري ــشاد، الوســطى أفريقي ــة املتحــدة األمــم ومنظمــة وت  للطفول

 ومراكـز  الثكنـات، بـالتفتيش علـى      الفريـق وقام  . اإلمنائي املتحدة األمم برنامجو ،)اليونيسيف(
 للقــواتتنــضم  الــيت املــسلحة املتمــردة للجماعــاتمراكــز املــرور العــابر و العــسكرية التــدريب
 .األطفال جتنيد بشأن وقادهتم العسكريني األفراد من ٨٠٠ زهاء بتوعية وقام املسلحة

 باألطفـال  املعنيـة  التـشادية  العمـل  لفرقـة  املشتركة الرئاسة واليونيسيف البعثة اصلتوو  - ٣٦
 قـة فر أعـضاء  وواصـل ). ٢٠٠٥( ١٦١٢ األمـن  جملـس  بقـرار  عمـال  املنـشأة  املـسلح، الرتاع   يف

 ربنـامج الو الالجـئني،  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  واليونيـسيف،  البعثـة،  فـيهم  مبـا  العمل،
 الـدعم تـوفري   و داخليـا  املـشردين  ومواقـع  الالجـئني  خميمـات  إىلالتحقـق    بزيارات القيام اإلمنائي

 وأمتـت . لألطفـال  املـسلحة  اجلماعـات  جتنيـد  على القضاء أجل من احلكومة تبذهلا اليت لجهودل
 هأبيـشي  يف والتوجيـه املـرور العـابر      مركـز إصـالح    لدعم مشروعا أغسطس/آب أواخر يف البعثة
 .أسرهم مع مشلهم مل قبل املسّرحني اجلنود األطفال يقيم حيث

  
 اجلنسانية الشؤون  - هاء  

 أيــضاإضــافة إىل محــالت التوعيــة املــستمرة، أعــدت البعثــة وشــركاؤها يف هــذا امليــدان   - ٣٧
ــة ــة محل ــ مكثف ــسي العنــف شأنب ــساينالعنــف و اجلن ــدأ اجلن ــذها ليب ــرة يف تنفي ــشرين مــن الفت  ت
ــوبر/األول ــسمرب/األول كــانون إىل أكت ــشمل ،٢٠٠٩ دي ــة ت ــتفعني توعي ــدريب املن مــوفري  وت

 وعمليـــات احلملـــة يف الكاملـــة املـــشاركة يف الرغبـــة التـــشادية الـــسلطات وأبـــدت. اخلـــدمات
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 ١٣٢٥ األمـن  جملـس  قـراري  بـشأن  عمل حلقيتاً  أيض البعثة وعقدت. اجلنسي العنف مكافحة
ــة يف املــرأة مــشاركة تــشجيع، مــن أجــل )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠(  وكــان. الــسالم عملي
 فـضال  وإريبـا،  فارشـانا من قبيل    احملليني، السكانجمتمعات   منبنات  و نساء املشاركني بني من
  .داخليا املشردينو الالجئني مواقع عن

  
  الشؤون املدنية  -واو   

جهودهـا الراميـة إىل دعـم املـصاحلة احملليـة           بعثـة    واصلت ال  أثناء الفترة قيد االستعراض،     - ٣٨
ويف معظـم أحنـاء الـشرق اشـتدت يف الـسنوات األخـرية       . واحلوار بني الطوائف يف شـرق تـشاد     

كثافة التوترات واملنازعات القبلية الدفينة بني املزارعني املـستقرين والرعـاة الرحـل الناشـئة عـن                 
وازداد . لتنــافس علــى املــوارد الــشحيحة، وذلــك مــن جــراء تــشرد الــسكان وانتــشار األســلحةا

ــة حلــل       ــار اآلليــات التقليدي ــة بــسبب ضــعف ســيادة القــانون يف شــرق تــشاد، واهني تفــاقم احلال
ــور يف        ــة دارف ــشوب أزم ــذ ن الرتاعــات، واســتغالل الرتاعــات ألغــراض سياســية وعــسكرية من

 مجاعيت الزغاوة والتاما يف مقاطعة دار تامـا مبنطقـة وادي فـريا              ويشكل الرتاع بني  . ٢٠٠٣ عام
مثة نزاعات أصغر نطاقا يف منـاطق أخـرى، منـها      و. واحدا من أخطر الرتاعات وأشدها تسييسا     

  .أواداي ودار سيال، حيث تركز البعثة معظم جهود املصاحلة احمللية اليت تبذهلا
وعة كـثرية، سـعت البعثـة وزعمـاء الطوائـف       ويف منطقة أواداي، اليت تضم طوائف متن        - ٣٩

 أثناء الفترة قيد االستعراض، بإيفاد ست بعثات مشتركة إىل أربـع قـرى،              ،إىل بناء الثقة  احملليني  
مثلــي الطوائــف، وإنــشاء جلــان مــصاحلة ترأســها الــسلطات التقليديــة  ملوتنظــيم منتــديات عامــة 

ني زعمـاء الطوائـف يف غـدالوالغا، وميتـا،          ويف إقليم أسونغا، أهنت اتفاقات رمسيـة بـ        . واإلدارية
يوليــه، قامــت  /ويف متــوز. القــرىتلــك وكــاوا اخلــصومات فيمــا بــني الطوائــف الطائفيــة يف      

ــاوة          ــاء طــائفيت الزغ ــني زعم ــسري حــوار ب ــة، بتي ــن البعث ــدعم م ــة يف أســونغا، ب ــسلطات احمللي ال
عــض أفــراد مجاعــة وأســفر ذلــك عــن عــودة ب . واألســونغوري الــذين تعهــدوا بإهنــاء منازعــاهتم 

أغـسطس، بـذلت    /ويف آب . األسونغوري بـصفة مؤقتـة إىل مواطنـهم األصـلية لزراعـة حقـوهلم             
أيضا جهود مصاحلة يف منطقة كاوا شاركت فيها طوائـف األسـونغوري والزغـاوة واملـساليت                

ــة الــسلطات احملليــة علــى إنــشاء آليــات متابعــة وعلــى رصــد تنفيــذ     . والغــوران وشــجعت البعث
  .قاتاالتفا هذه
وتضم منطقة دار سيال إثنيات كثرية، منـها مجاعـات عربيـة وغـري عربيـة، ويـستوطنها                    - ٤٠
وأثنـاء الفتـرة قيـد االسـتعراض، وفـرت البعثـة الـدعم        .  يف املائة من املشردين التشاديني     ٩٦حنو  

للمحافظ والسلطات التقليدية فيما يتعلق بإنشاء فريق عامل معين بـاحلوار بـني الطوائـف يـضم                
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كمـا وفـرت البعثـة حماريـث        . ألطراف احمللية التشادية صـاحبة املـصلحة وممثلـي األمـم املتحـدة            ا
  .متينة ملساندة العائدين يف دار سيال يف زراعة احلقول على نطاق واسع

ويف منطقة وادي فريا، وردت تقـارير تفيـد بـأن التـوترات بـسبب اسـتخدام األراضـي                     - ٤١
وتـشكل منطقـة    . ة املـضيفة هلـم يف ميلـي بـالقرب مـن غرييـدا             قد ازدادت بني الالجئني والطائف    

برياك واحدة من أكثر مناطق عمليـات البعثـة معانـاة مـن التـوترات واملـشاكل، ويعـزى                   /غرييدا
ــا         ــسائدتني فيه ــتني ال ــاعتني اإلثني ــني اجلم ــات مل حتــل ب ــبرية إىل وجــود نزاع ــة ك ــك بدرج . ذل

من أجـل أن تبـدأ جهـود املـصاحلة          احمللية   ى للحصول على دعم السلطات    عزالت البعثة تس   اوم
ــدا ــوفري      . يف غريي ــة األرض وت ــشمل هتيئ ــشروعا لزراعــة اخلــضر ي ــة م ــشأت البعث ــا، أن ويف إيريب

  .األدوات والربامج التدريبية، خلفض حدة التوترات بني السكان احملليني والالجئني
  

  فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز  -زاي   
واصــلت البعثــة تعمــيم التوعيــة بفــريوس نقــص املناعــة  ملــشمولة بــالتقرير، اأثنــاء الفتــرة   - ٤٢

ــشرية ــة  /الب ــشطة البعث ــع أن ــدز يف مجي ــة  . اإلي ــد جــرت توعي ــة، تطــوع   ٣٠٤وق ــراد البعث  مــن أف
ونظمـت البعثـة وإحـدى      .  للخضوع للفحوص الـيت تكـشف عـن وجـود الفـريوس            ١٢٧ منهم

ه مبخــيم املــشردين داخليــا يف قــوز بيــضا،  يوليــ/ متــوز٢٩املنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة، يف 
ــة هلــذه         ــى العواقــب الطبي ــاث، ركــزت عل ــشويه األعــضاء التناســلية لإلن ــة عــن ت دورات توعي

ــشرية     ــريوس نقــص املناعــة الب ــسببها يف نقــل ف ــدز/املمارســة وإمكــان ت ــد حــضر هــذه  . اإلي وق
ت أيـضا  أغـسطس، قامـ  / آب٢١ إىل ١٧ويف الفتـرة مـن   .  مشاركا ٢٤٣جمموعه   ماالدورات  

وفــد أواداي ’’البعثــة، بالتعــاون مــع اليونيــسيف ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني و  
، بتيسري حلقة عمل عن منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفـل،                ‘‘الصحي

 مشاركا، معظمهـم مـن األخـصائيني    ٢٢وحضر احللقة . وذلك يف حجر حديد مبنطقة أواداي     
  . العاملني يف مؤسسات حكومية ويف منظمات غري حكوميةالصحيني

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -حاء   

ــذ   - ٤٣ ــال من ــشاديالقــوات املــسلحة  بــني الــذي دار القت  ومجاعــات املعارضــة املــسلحة  ةالت
 أزيلــت إىل حــد كــبري الــذخائر غــري املنفجــرة مــن املنــاطق        ،٢٠٠٩مــايو /التــشادية يف أيــار 

 ما زال مثة خطر جسيم على املدنيني يف منطقة العمليات بأسرها مـن خملفـات                ولكن. املتضررة
وأثناء هذه الفترة، واصـلت البعثـة وشـركاؤها يف    . احلرب من القتال الذي استمر عدة سنوات      

دمري وقـاموا بتـ   اإلجراءات املتعلقة باأللغام بذل جهود للتوعية ولتـدمري الـذخائر غـري املنفجـرة،               
 يف قطــاع ٣٠ يف قطــاع الــشمال، و ١٩نفجــرة، منــها املذخرية غــري ة لــقطعــ ٦٩جمموعــه  مــا
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ــوب ٢٠ الوســط، و ــاع اجلن ــذت   .  يف قط ــك، ُنف ــام   ٩وإضــافة إىل ذل ــة باأللغ  محــالت للتوعي
وأثناء الفترة، قامت الشركة اليت تعاقدت معها البعثة، وهـي          . املدارس وعدة مراكز جمتمعية    يف

ــاين تيــك ”شــركة  ــام، بتوظيــف     ، بالت“ إنترناشــيونالم ــة األلغ ــوطين إلزال ــسيق مــع املركــز ال ن
ووفـرت  . موظفا وطنيا إلزالـة األلغـام، لـدعم إنـشاء مراكـز إقليميـة ألنـشطة إزالـة األلغـام                 ٥٩

ــصال         ــشطة االت ــا لوجــستيا، وأن ــرت دعم ــام ووف ــة األلغ ــائمني بإزال ــدريب الق ــدعم لت ــة ال البعث
ومـن خـالل شـركة    . كفـاءة يف فتـرة االنتقـال    والتعاون مع املسؤولني اإلقليميني للبعثة ضمانا لل      

ــك ” ــاين تي ــام     “م ــة األلغ ــق وإزال ــة للتحق ــة أفرق ــشرت ثالث ــا وفرشــانا  ، ُن ــن الطــرق يف إيريب  م
  .بيضا، ونشر فريق لالستجابة السريعة يف أبيشيه وقوز

  
  ةدعم البعث  -خامسا  

ــد        - ٤٤ ــشروع تع ــشأن م ــشات ب ــالتقرير، تواصــلت املناق ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــاق أثن يل اتف
 / آذار٣البعثة كي يشمل عنصرها العـسكري، وقُـدم املـشروع إىل احلكومـة لتوقيعـه يف           مركز

ــارس  ــن       . ٢٠٠٩م ــرار جملــس األم ــا لق ــة، وفق ــصفة مؤقت ــق ب  ١٨٦١ويف الوقــت احلــايل ينطب
 مـن أجـل     ١٩٩٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٩، اتفاق مركز القوات النموذجي املـؤرخ        )٢٠٠٩(

ــاقني ال  ــة االتف ــائمنيتكمل ــورك يف       . ق ــد بنيوي ــاع عق ــاء اجتم ـــي أثن ــرئيس ديب ــا أبلغــت ال وكم
سبتمرب، فإن الضرائب والرسوم اليت تقترح حكومـة تـشاد فرضـها علـى بعثـة األمـم        /أيلول ٢٢

املــؤرخ القــائم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد ال تتــسق مــع اتفــاق مركــز البعثــة 
 املتعلقــــة بامتيــــازات األمــــم املتحــــدة وحــــصاناهتا االتفاقيــــة  ومــــع ٢٠٠٨مــــارس /آذار ٢١
وقـد تعهـد الـرئيس بـأن تنتـهي حكومتـه مـن املفاوضـات وتوقـع التعـديل حبلـول                     . ١٩٤٦ لعام

  .أكتوبر/هناية تشرين األول
ومنــذ تقريــري األخــري، اســتمر العمــل يف توســيع املخيمــات املقامــة يف أبيــشيه، وقــوز     - ٤٥

كمـا كُلـف أحـد املقـاولني بإمتـام          . دة اللوجـستيات بنجامينـا    ، وإيريبـا، ويف قاعـ     ابيضا، وفرشان 
. هتيئة املواقع وبناء األسيجة األمنيـة للمخيمـات اجلديـدة يف باهيـه، وغرييـدا، وكوكـو أنغارانـا                  

واســتمر تركيــب الــبىن الــسابقة  . املواقــعتلــك وستــشيد البعثــة وحــدات املكاتــب واإلقامــة يف  
 يف امليـدان، ومـن املقـرر أن ينتـهي تركيبـها             منيـة املتكاملـة   املفـرزة األ  التجهيز املخصـصة إلقامـة      
ويف هذه األثناء، شرعت البعثة أيـضا يف إنـشاء مـدرجني يف             . أكتوبر/حبلول آخر تشرين األول   

مطاري جنامينـا وأبيـشيه، وفقـا التفـاق معقـود مـع حكومـة تـشاد بـشأن نقـل املواقـع واهليكـل                         
  .لتشادية على تصميم املدرجني وموقعهماوقد اتفقت البعثة مع السلطات ا. األساسي

ــول   - ٤٦ ســبتمرب، شــرعت البعثــة يف تنفيــذ مــشروع حلفــر آبــار للميــاه        /ويف منتــصف أيل
وقـد أصـبح الـنقص الـشديد     . شرق تشاد، مستعينة مبا قدمته النـرويج مـن عـاملني ومعـدات         يف
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ــشرب لل        ــاه ال ــوفري مي ــك لت ــا يف ذل ــشكل حتــديا خطــريا، مب ــة ي ــاه يف املنطق ــة  للمي ــرزة األمني مف
وتتكون املرحلة األوىل من املشروع من إجراء مسح هيـدرولوجي يف منطقـة البعثـة،               . املتكاملة

ــة      ــاه لكــل خميمــات البعث ــاالقتران مــع ذلــك، علــى وضــع تــدابري حلفــظ املي ــة، ب . وتعكــف البعث
 الوقت نفسه ُعوجلـت املـشاكل املتعلقـة بإمـدادات الوقـود بعـد االضـطراب الـذي اعتراهـا                    ويف
  .وقت سابق من العام يف
سبتمرب، جرى جتهيز نظام متكامـل لالتـصاالت الالسـلكية يف شـرق تـشاد               /ويف أيلول   - ٤٧

ــا الوســطى لــربط العنــصرين العــسكري واملــدين للبعثــة بــاملفرزة      ومشــال شــرق مجهوريــة أفريقي
ــساين يف       ــة يف اجملــال اإلن ــات الفاعل ــم املتحــدة واجله ــة ووكــاالت األم ــة املتكامل ــة األمني  منطق

  .٢٠٠٩أكتوبر /وقد دخل النظام حيز التشغيل الكامل يف تشرين األول. العمليات
. وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ظلــت بيئــة العمــل الــصعبة تــؤثر علــى تــوفري الــدعم   - ٤٨

وأعاقت األمطار الغزيرة توفري الدعم للبعثة يف بعض املناطق، وال سيما يف برياو، وقـوز بيـضا،                 
نغارانا، وهي مناطق سيظل من املتعذر الوصـول إليهـا عـن طريـق الـرب حـىت منتـصف                    وكوكو أ 

ــشرين األول ــل  /ت ــوبر علــى األق ــة بتــسديد      . أكت ــسببت اخلالفــات املتعلق ــك، ت وإضــافة إىل ذل
املرافـق املدنيـة     املطلوبـة لبنـاء      ات يف نـشر املـواد الالزمـة       ريالضرائب من جانب املقاولني يف تأخ     

  .لبعثةالتابعة ل
  
  لسالمة واألمنا  -سادسا  

مشــال يف الرابعــة املرحلــة  علــى مــستوىاألمــن خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ظــل    - ٤٩
 وإىل أن يتم نشر قـوة البعثـة بـصورة           . الثالثة يف جنامينا واملناطق اجلنوبية     واملرحلةوشرق تشاد،   

ن الـصعب التخفيـف     التمكني اليت تتيح هلا العمل بكامل طاقتـها، سـيظل مـ           مع وحدات   كاملة  
ويف مشـال شـرق     . من املخاطر األمنية يف منطقة العمليات بأسـرها، وخاصـة يف منـاطق احلـدود              

  .مجهورية أفريقيا الوسطى، ال تزال املرحلة األمنية الرابعة سارية يف منطقة عمليات البعثة
  
  وصياتتمالحظات و  - اسابع  

ليها من دورة اجملاهبـات بـني مجاعـات    جاء موسم األمطار بفترة راحة اشتدت احلاجة إ   - ٥٠
وزود املفـرزة األمنيـة     . املعارضة املسلحة التشادية وحكومة تشاد، وعرقل أنشطة قطاع الطرق        

الناشئة والبعثة، وعلى وجه اخلـصوص قوهتـا اجلديـدة، بفتـرة مـن الترسـيخ لتعزيـز قـدرهتا علـى                      
  .دعم اجلهود اإلنسانية
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ــد خطــة العمــل االســتراتيجية     - ٥١ ــدما     وبع ــة تق ــسابق، أحــرزت البعث ــري ال ــة يف تقري املبين
فبناء قواعد العمليات املتقدمـة ومواصـلة      . مطردا، وإن كان حمدودا، حنو حتقيق املعايري الرئيسية       

نشر قوة البعثة، فضال عـن تعزيـز قـدراهتا املتعلقـة باالضـطالع بـاحلمالت متكّـن البعثـة تـدرجييا                 
وإضافة إىل ذلك، أدى حتسن التنسيق فيمـا بـني          .  عملياهتا من توفري األمن يف مجيع أحناء منطقة      

وهذه اجلهود، وما يكملـها مـن       . املفرزة والشرطة الوطنية والدرك إىل تعزيز اإلجراءات األمنية       
برامج توطيد السالم اليت أُحسن تزامنها الـيت يـضطلع هبـا جمتمـع األنـشطة اإلنـسانية واإلمنائيـة،                  

  .وعية لالجئني واملشردين داخليا إىل مواطنهم األصليةميكن أن تؤدي إىل العودة الط
ومــع ذلــك، فكمــا ذكــر ســابقا، يــشكل اســتمرار العمــل مــن جانــب حكومــة تــشاد       - ٥٢

وشركائها عنصرا أساسيا لتحقيق معايري انسحاب البعثة، مبا يف ذلك، العودة املطـردة لالجـئني         
 احلكومــة وشــركاؤها بتعزيــز وعلــى وجــه التحديــد ســيكون مــن الــالزم أن تقــدم . واملــشردين

القدرة الوطنية بالنسبة حلماية املدنيني، ومعاجلة أسباب الرتاع املـسلح يف شـرق تـشاد واملنطقـة             
دون اإلقليميــة مبــا يف ذلــك التــوترات بــني الــسودان وتــشاد، والقتــال بــني املتمــردين والقــوات   

  .عات اإلثنيةاحلكومية يف تشاد ودارفور، واملصادر احمللية للرتاع بني اجلما
ــة كنتيجــة الســتمرار          - ٥٣ ــت معطل ــا زال ــة م ــسالم اإلقليمي ــود ال ــه، أن جه ــا يؤســف ل ومم

نــوفمرب /ومل جيتمــع فريــق داكــار لالتــصال منــذ تــشرين الثــاين . التــوترات بــني تــشاد والــسودان
ومـا زال اسـتمرار العـداء    . مـايو مل يتحقـق  / أيـار  ٣، يف حني أن التـزام الدوحـة املـؤرخ           ٢٠٠٨
اد والسودان حيبط حمـاوالت حـل الـرتاع يف دارفـور وشـرق تـشاد ممـا يـؤدي إىل تفـاقم                      بني تش 

ــا املنطقــتني    ــدنيني يف كلت ــسكان امل ــة ال ــة    . حمن ــى األطــراف، ومعهــم اجلهــات الفاعل وجيــب عل
ويف هـذا الـشأن، فـإن مـا قررتـه           . اإلقليمية واجملتمع الدويل، إعادة تنشيط جهود السالم اهلادفة       

قل خميم أورى كاّسوين لالجئني من موقعـه، إذا مـا نفّـذ بطريقـة تـؤدي إىل                 حكومة تشاد من ن   
  .نزع سالح املخيم، ميكن أن يساعد يف بناء الثقة بني السودان وتشاد

ومع ذلك فكما أكدت سـابقا، يتوقـف سـالم املنطقـة واسـتقرارها يف األجـل الطويـل                     - ٥٤
ويف هـذا اخلـصوص،   . لـسودان وتـشاد   أساسا على حل الرتاعات الداخلية السائدة يف كل من ا         

مــن املــشجع أن حكومــة تــشاد واملعارضــة الــسياسية قــد قامتــا بإنــشاء هيئــة انتخابيــة مــستقلة     
لإلشــراف علــى االنتخابــات التــشريعية والرئاســية، وهــي شــرط مــسبق أساســي إلجــراء عمليــة 

 اجلوانـب   ومـع ذلـك يلـزم إحـراز مزيـد مـن التقـدم بـشأن               . انتخابية ناجحـة ومعقولـة يف تـشاد       
أغــسطس مبــا يف ذلــك إصــالحات احلكــم احليويــة بالنــسبة لتحــسني  / آب١٣األخــرى التفــاق 

ــة والقــضائية والعــسكرية  . الــشفافية وعــالوة علــى ذلــك  . وســري العمــل يف املؤســسات اإلداري
ــا ــشاد        م ــق االســتقرار يف ت ــة حيــد مــن فــرص حتقي ــة شــاملة للمــصاحلة الوطني ــاب حملي . زال غي
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لى مجاعات املعارضة املـسلحة التـشادية عـن متـسكها باحلـل العـسكري               الضروري أن تتخ   ومن
وأنا أشجع الـدول األعـضاء علـى        . وأن تشرك يف عملية سياسية ذات مغزى مع حكومة تشاد         

  . دعم األطراف التشادية من  أجل حتقيق التقدم يف هذه اجملاالت
 أحنـــاء منطقـــة وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، وقعـــت حـــوادث عنـــف يف مجيـــع   - ٥٥

العمليــات، ممــا أثــر علــى األفــراد املـــدنيني، ومــوظفي األمــم املتحــدة ومــوظفي املـــساعدات          
وما زالت تشاد تعاين مـن انتـشار األسـلحة والرتاعـات القبليـة والتـوترات احلدوديـة                  . اإلنسانية

شـركاؤها  ويف الوقـت الـذي تقـوم فيـه البعثـة و           . اليت تؤدي إىل تعقد البيئة األمنية واالجتماعيـة       
املعنيون باختاذ تدابري لتحسني احلالة على الـصعيد احمللـي، مـن الـضروري أن تـضاعف حكومـة                   
تــشاد مــن جهودهــا الراميــة إىل معاجلــة مــصادر انعــدام األمــن، مبــا يف ذلــك األســباب اجلذريــة   

  .للرتاعات بني اإلثنيات وانتشار األسلحة
ما يتصل بذلك من قدرة حكومـة تـشاد علـى           وما زال تعزيز املفرزة املتكاملة األمنية و        - ٥٦

بسط سيادة القانون، يشكالن شرطا مـسبقا رئيـسيا للتملـك الـوطين للـهيكل األمـين يف شـرق                    
وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، أحـرز تقـدم كـبري حنـو تزويـد املفـرزة باملعـدات لتـوفر                     . تشاد

ت فيـه اجلهـات الفاعلـة التابعـة         األمن واحلماية يف املخيمات وما حوهلـا، يف الوقـت الـذي أعـد             
ــاء قــدرات يف        ــا لبن ــة دعمــا أوســع نطاق ــسلطات الوطني لألمــم املتحــدة، واجلهــات املاحنــة، وال

وسيكون مـن الـضروري اسـتمرار      . القطاع القضائي وقطاع السجون وتزويدمها بالدعم التقين      
ــرامج ســيادة القــانون     ــدويل مــن أجــل جنــاح املفــرزة وب ــدعم ال ــشأن . ال ، يــشجعين ويف هــذا ال

التعهدات السخية اليت أعلنتها الدول األعـضاء والـشركاء الـدوليون يف اجتمـاع املـاحنني الـذي                  
وأنــا أدعــو اآلخــرين إىل . أكتــوبر/ تــشرين األول٢استــضافه االحتــاد األورويب يف بروكــسل يف 

عم التربع للصندوق االستئماين لكي يتسىن تلبية كامل االحتياجـات مـن املـوارد الـضرورية لـد                
وستواصل األمم املتحدة االعتمـاد علـى اهتمـام         . ٢٠١٠املفرزة وبرامج سيادة القانون يف عام       

  .اجملتمع الدويل بعمليات املفرزة وغري ذلك من جوانب التقدم يف شرق تشاد
وبالرغم من أن قوة البعثـة سـتعزز بوصـول القـوات اجلديـدة والوحـدات التمكينيـة يف                     - ٥٧

 حتقيق القدرة التـشغيلية الكاملـة وتنفيـذ واليـة البعثـة علـى حنـو فعـال،                   الشهور القادمة، يتوقف  
ولألسـف مل تتلـق   . على النشر الكامل يف املواعيد احملددة جلميع القـوات والوحـدات التمكينيـة           

 املتعـددة  ١٨ مـن طـائرات اهليلكـوبتر العـسكرية الــ            ١١األمانة العامة بعد تربعات معلنة لعـدد        
ويتطلـب املفهـوم العـسكري للعمليـات أن     . صـيلها يف احتياجـات القـوة    الغرض اليت وردت تفا   

متتلك البعثة قدرة على االضـطالع بـاحلمالت إلبـراز القـوة، والـيت تـشكل طـائرات اهلليكـوبتر            
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وأنـا أحـث    . القادرة على تنفيذ العمليات يف مجيـع أحـوال الطقـس هنـارا ولـيال، عنـصرا حيويـا                  
  . بوسعها مللء هذه الثغراتالدول األعضاء على أن تفعل كل ما

ــراد العــسكريني،       - ٥٨ ــع األف ــو، ممثلــي اخلــاص، ومجي ــور انغيل وختامــا، أود أن أشــكر فيكت
ــانيهم املتواصــلني يف أداء         ــة اللتــزامهم وتف ــدنيني التــابعني للبعث ــشرطة، واملــوظفني امل ــراد ال وأف

املني يف األنــشطة كمــا أوجــه الــشكر إىل فريــق األمــم املتحــدة القطــري جملموعــة العــ . واجبــهم
. اإلنسانية مجيعهم الـذين يعملـون دون كلـل إلعطـاء األمـل للـسكان الـضعفاء يف شـرق تـشاد                 

وأخريا أشكر مجيع البلـدان املـسامهة بقـوات أو بـأفراد الـشرطة، فـضال عـن املـاحنني للـصندوق                      
ال شـرق   االستئماين للبعثة ملسامهاهتم القيمة يف إحالل االستقرار واألمـن يف شـرق تـشاد، ومشـ               

   .مجهورية أفريقيا الوسطى
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  املرفق
   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥قوام األفراد العسكريني وأفراد الشرطة يف     

  
  األفراد العسكريون

  الشرطة املدنية  اجملموع عدد القوات ضباط األركان ضباط االتصال  البلد

  صفر  ١١٧  ١١٦  ١  صفر  االحتاد الروسي 
  ١١  فرص  صفر  صفر  صفر  األردن
  صفر  ١٣  صفر  ١٣  صفر  إثيوبيا
  صفر  ٥  صفر  ٥  صفر  إسبانيا
  صفر  ٦٣  ٦٣  صفر  صفر  ألبانيا
  صفر  ٤١٣  ٤٠٢  ١١  صفر  أيرلندا

  صفر  ٥  صفر  ٥  صفر  باكستان
  صفر  ٣  صفر  صفر  ٣  الربازيل
  ٥  صفر  صفر  صفر  صفر  الربتغال

  صفر  ٧  صفر  ٥  ٢  بنغالديش
  ٢٧  صفر  صفر  صفر  صفر  بنن 

  ١٧  صفر  صفر  صفر  فرص  بوركينا فاسو
  ٩  صفر  صفر  صفر  صفر  بوروندي

  صفر  ٣١٢  ٣١٠  ٢  صفر  بولندا
 املتعــــــددة -دولــــــة (بوليفيــــــا 
  صفر  ١  صفر  صفر  ١  )القوميات

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  تركيا
  ٨  ٤٢٦  ٤١٩  ٧  صفر  توغو
  صفر  ٤  صفر  ٣  ١  تونس

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  اجلماهريية العربية الليبية
  ١٠  ١  صفر  صفر  ١  رواندا
  ١٢  ١٣  صفر  ١١  ٢  السنغال
  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  السويد
  صفر  ١  صفر  صفر  ١  غابون
  صفر   ٢٢٠  ٢٠٢  ١٧  ١  غانا
  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  غينيا
  ١٧  ٣٠٧  ٣٠١  ٦  صفر  فرنسا
  صفر  ٧٤  ٧٢  ٢  صفر  فنلندا
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  األفراد العسكريون
  الشرطة املدنية  اجملموع عدد القوات ضباط األركان ضباط االتصال  البلد

  ١٢  صفر  صفر  صفر  صفر  الكامريون
  صفر  ١٧  ١٥  ٢  صفر  كرواتيا

  ٣٧  صفر  صفر  صفر  صفر  كوت ديفوار
  صفر  ٤  صفر  ٤  صفر  كينيا
  ٧  صفر  صفر  صفر  صفر  مايل

  ١٧  صفر  صفر  صفر  صفر  مدغشقر
  ١٦  ٣  صفر  ١  ٢  مصر

  صفر  ٥  صفر  ٥  صفر  مالوي
  صفر  ٤  صفر  ٤  صفر  ناميبيا
  صفر  ١٧٣  ١٧٠  ٣  صفر  النرويج
  صفر  ١٥٠  ١٤٧  ٣  صفر  النمسا
  صفر  ٣٠٣  ٢٨٥  ١٧  ١  نيبال
  ١٢  صفر  صفر  صفر  صفر  النيجر
  صفر  ١٧  صفر  ١٥  ٢  نيجرييا

  صفر  ٢  صفر  ٢  صفر  الواليات املتحدة األمريكية
  ٢٢  ٢  صفر  صفر  ٢  اليمن
  ٢٤٩  ٢ ٦٦٥  ٢ ٥٠٢  ١٤٤  ١٩  اجملموع  
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