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  بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشادتقرير األمني العام عن     
  

  مقدمة  -أوال   
ــر عمــال بقــرار جملــس األمــن      - ١  كــانون ١٤املــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٦١ُيقــدَّم هــذا التقري

بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا  الــذي مــدد اجمللــس مبوجبــه واليــة ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
ــطى ــشادالوســـ ــىت  وتـــ ــارس / آذار١٥ حـــ ــرار ٢٠١٠مـــ ــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩١٣، والقـــ املـــ

. ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٥ الذي مـدد اجمللـس مبوجبـه واليـة البعثـة حـىت               ٢٠١٠مارس  /آذار ١٢
ويعرض هذا التقرير التطورات املستجدة فيما يتـصل بتنفيـذ واليـة البعثـة منـذ صـدور تقريـري                    

ــؤرخ   ــشرين األول١٤األخــري امل ــوبر / ت ــضا توصــيات   )S/2009/535 (٢٠٠٩أكت ــشمل أي ، وي
  . ٢٠١٠مايو / أيار١٥ بعد انتهاء واليتها احلالية يف اتتعلق مبهام البعثة وتشكيلته

  
  التطورات السياسية واألمنية  -ثانيا   
  العالقات بني تشاد والسودان  -ألف   

ان يف الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، شــهدت العالقــات بــني حكــوميت تــشاد والــسود     - ٢
 ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٥فقد وقعت احلكومتـان اتفاقـا أُبـرم يف جنامينـا يف           . حتسنا كبريا 

ــة   ــع عالقاهتمــا الثنائي ــة تطبي ــع اجلماعــات املتمــردة مــن      . بغي ــها من ــة أمــور من ــى مجل ــا عل واتفقت
ونشرت احلكومتـان، طبقـا لالتفـاق املـذكور،         . استخدام أراضيهما والعمل على نزع سالحها     

 فرد، وذلـك ملنـع حركـة العناصـر املـسلحة عـرب احلـدود                ٣ ٠٠٠دودية مشتركة قوامها    قوة ح 
وختضع القوة لقيادة مشتركة يقع مقرها لفترة أوليـة مـدهتا سـتة             . واحلد من أنشطتها اإلجرامية   

 سوكانـت زيـارة الـرئيس إدريـ    . أشهر يف اجلنينة بدارفور مث ينتقـل إىل أبيـشي يف شـرقي تـشاد       
 وأول ٢٠٠٤فربايـر الزيـارة األوىل مـن نوعهـا منـذ عـام       / شباط٩ و  ٨طوم يف   دييب إيتنو للخر  

، وُعــدت خطــوة هامــة علــى درب تعزيــز ٢٠٠٨مــارس /لقــاء بــني رئيــسي الــدولتني منــذ آذار
ــدين   ــة بــني البل ــارة تعــيُني ســفري لتــشاد لــدى اخلرطــوم يف     . العالقــات الثنائي وأعقــب هــذه الزي
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ل، أُعيــد فــتح احلــدود بــني البلــدين للمــرة األوىل منــذ  أبريــ/ نيــسان١٠ويف . فربايــر/شــباط ١٥
  . وكان ذلك يف ثالث نقاط حدودية، كما استؤنفت حركة التجارة عرب احلدود٢٠٠٣ عام
ينــاير، يــسر البلــدان عقــد احملادثــات مــع  / كــانون الثــاين١٥وعمــال باالتفــاق املــربم يف   - ٣

، ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٢٠امينـا يف    فقـد استـضافت جن    . اجلماعات املتمردة يف إقليم كل منهما     
حتت رعاية الـرئيس إدريـس ديـيب إيتنـو، املفاوضـات الـيت أفـضت إىل توقيـع حكومـة الـسودان                       

فربايـر بالدوحـة علـى االتفـاق اإلطـاري لتـسوية الـرتاع            / شباط ٢٣وحركة العدل واملساواة يف     
ملـساواة يف شـهر   ويـسر الـرئيس ديـيب أيـضا حمادثـات أُجريـت مـع حركـة العـدل وا               . يف دارفور 

ــا/آذار أبريــل، عقــد وفــد تــشادي اجتماعــا   / نيــسان٤ إىل ١ويف الفتــرة مــن . مــارس يف جنامين
، وذلـك   )RNA(واملقاومة الوطنية املسلحة    ) UFR(باخلرطوم مع ممثلني عن احتاد قوى املقاومة        

قـد  ورغم أن االجتماع مل يأت حسب التقـارير بنتـائج حامسـة، ف          . بتيسري من حكومة السودان   
  .ذكرت احلكومة ومجاعات املعارضة املسلحة أهنا مجيعا ملتزمة باحلوار

  
  أغسطس/ آب١٣اتفاق   -باء   

ــذ       - ٤ ــال تنفيـــ ــدم يف جمـــ ــرز تقـــ ــتعراض، أُحـــ ــشمولة باالســـ ــرة املـــ ــاق ”ويف الفتـــ اتفـــ
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٧ففـي   .  املربم بني حكومة تشاد واملعارضة الـسياسية       “أغسطس/آب ١٣

جنة االنتخابية الوطنية املستقلة بنشر جدول زمين لالنتخابات جيـري مبوجبـه   ، قامت الل  ٢٠١٠
؛ وُتعقــد االنتخابــات ٢٠١٠مــايو / أيــار٩ مــارس و/ آذار٢١تــسجيل النــاخبني يف الفتــرة بــني 

 علــى ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٢ نــوفمرب و/ تــشرين الثــاين٢٨الربملانيــة واحملليــة يــومي 
أبريــل / نيــسان٢٣األوىل والثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية يــومي  التــوايل؛ وُتجــرى اجلولتــان 

  .٢٠١١يونيه / حزيران١٢ و
  

  التطورات املستجدة يف مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى  -جيم   
يف الفتـــرة املـــشمولة باالســـتعراض، ظـــل عـــدم االســـتقرار خيـــيم علـــى احلالـــة األمنيـــة    - ٥
ففـي  . لواقعـة يف مشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى            منطقة عمليات بعثة األمم املتحدة ا      يف
، شنت عناصـر مـسلحة جمهولـة اهلويـة هجومـا علـى              ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ و   ٢٢

، ممـا اضـطر     ) كـم إىل اجلنـوب مـن بـرياو         ٢٠٠علـى بعـد     (منطقيت واندا دجايل وسـام وانـدجا        
 كـانون   ١٤ يف الفتـرة مـن       ونشرت البعثة مفرزة عسكرية يف سـام وانـدجا        . السكان إىل الفرار  

 لـردع أعمـال العنـف ضـد املـدنيني،           ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٣ إىل   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
.  موظفــا للــشؤون اإلنــسانية إىل بــرياو١٤ديــسمرب بنقــل / كــانون األول٢٤ و ٢٣وقامــت يف 



S/2010/217  
 

10-33278 3 
 

 ، أُفــرج يف دارفــور عــن مــوظفَْين يف منظمــة غــري حكوميــة دوليــة ٢٠١٠مــارس / آذار١٦ويف 
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢كانا قد اخُتطفا يف برياو يف 

يف  ثـالث ميليـشيات، علـى األقـل، مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى موجـودة                  ما زالـت    - ٦
ــة  المنطقــة عمليــات ــة مــن أجــل التجمــع  :وحوهلــا، وهــيبعث  واحتــاد ، احتــاد القــوى الدميقراطي

  عــنفــضالً مــن أجــل العدالــة والــسالم،  وجتمــع الــوطنيني واجلمهوريــة،حلركــات الدميقراطيــة ا
لتابعة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى،     األمن اىقوأما  . طرق من عدة دول جماورة    للاع   قطّ تواجد

 مجهوريـة    مشـال شـرق     سـلطة الدولـة يف     وال يزال انعـدام   .  يف املنطقة   حمدود للغاية  فعدُد أفرادها 
 للجماعــات د الثالثيــة كمــالذ آمــن اســتخدام منطقــة احلــدوبــشأنالقلــق يــثري أفريقيــا الوســطى 

  .املسلحة، سواء كانت من أفريقيا الوسطى أو مجاعات أجنبية
  

  احلالة اإلنسانية  -دال   
. اجة للمساعدات اإلنسانية يف شرق تـشاد      حب  على األقل   نصف مليون شخص    زال ما  - ٧

 علـى   خميمـاً  ١٢ يف   اً سـوداني  اً الجئـ  ٢٤٩ ٢٤٢ لــ  ات املـساعد  إنـسانية  ظمـة  من ٧٠حنـو   وتقدِّم  
 يف اً مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى الجئــ٦٢ ٠١٩كثــر مــن ألطــول احلــدود مــع الــسودان، و

 يف  موقعــا٣٨ً يف متواجــدين  داخليــاًمــشرد ١٦٨ ٠٠٠ حــوايلو يف جنــوب تــشاد، خميمــاً ١٣
يف مشـال شـرق   ويوجـد  . ضيفة مُـ  حمليـة  شخص يف جمتمعـات   ١٥٠ ٠٠٠وايل  حلشرق تشاد، و  

يف منطقـة    سـام اوانـدجا    بـالقرب مـن     تقريباً الجئ سوداين  ٣ ٥٠٠سطى،  مجهورية أفريقيا الو  
  .عمليات البعثة

وما زالت اجلهات العاملة يف اجملال اإلنساين تشعر بالقلق جـراء انعـدام األمـن الغـذائي                  - ٨
وسوء التغذية يف البلد يف أعقاب محلة زراعيـة سـيئة أدَّت إىل اخنفـاض اإلنتـاج الزراعـي بنـسبة                     

 سوء التغذيـة  ل جيوب    انتشار جلُسعالوة على ذلك،    و. ملائة باملقارنة مع العام املاضي     يف ا  ٣٤
 .د من البلـ   عدة  من سوء التغذية احلاد يف مناطق      ائة يف امل  ٢٩ و   ٢٠ بني   مبعدالت عالية تتراوح  

،  هـذا العـام  مطلـع يف و.  النعـدام األمـن الغـذائي     نيضـ  شخص معرَّ  ر بنحو مليوين   ما يقدَّ  وهناك
  من دوالرات الواليات املتحـدة     دوالر ماليني   ٣,٨ الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ    وزَّع

  التغذيـــةتـــوفريعلـــى  األغذيـــة العـــاملي برنـــامج يعمـــلو. لوكـــاالت اإلنـــسانية يف تـــشادعلـــى ا
 امـرأة حامـل     ١٩ ٥٠٠  طفـل دون اخلامـسة مـن العمـر، ولــ           ٣٤ ٤٠٠ لــ اخلدمات الـصحية    و

دعمـت اليونيـسيف    و.  مراكز التغذية العالجيـة    رعاية لألطفال يف  مقدِّم   ٣ ٥٠٠ لـ، و وُمرضعة
ــشاريع  ــة  م ــصحة والتغذي ــيتال ــها  ال ــتفاد من ــل ١٠ ٨٠٠حــىت اآلن  اس ــوء   طف ــن س ــانون م  يع

  .حاد تغذية
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ــغ     - ٩ ــام      ويف الوقــت احلــايل تبل ــشاد لع ــن أجــل ت ــداء املوحــد م ــل الن ــسبة متوي ، ٢٠١٠ن
ــذي ــع   الـ ــسعى جلمـ ــون دوالر٤٥٨يـ ــن دوالرات مليـ ــشطة     مـ ــدعم أنـ ــدة لـ ــات املتحـ الواليـ
 يف املائة، مع تأكيد التـدابري املتخـذة لزيـادة مـستوى االكتفـاء               ٣٨ يف حاالت الطوارئ   اإلغاثة

ــة     ــضرروا مــن األزم ــذين ت ــدرات األشــخاص ال ــذايت وق ، خــصص ٢٠١٠مــارس /ويف آذار. ال
دوالرات  ماليــني دوالر مــن  ٧الــصندوق املتجــدد املركــزي للطــوارئ مبلغــاً إضــافياً قــدره       

الواليات املتحدة لتشاد لفائدة براجمها اإلنسانية اليت ينقصها التمويـل، والـيت تـستهدف حـوايل                
  . شخص٨٠٠ ٠٠٠

  
  تنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  -ثالثا   
  نشر القوة  -ألف   

عــسكري مبقتــضى القــرار  الهاأصــدر جملــس األمــن تكليفــاً للبعثــة، لــدى إنــشائه عنــصر  - ١٠
، باملساعدة على هتيئـة الظـروف األمنيـة املالئمـة لعـودة الالجـئني واملـشردين                 )٢٠٠٩ (١٨٦١

الطوعيــة واآلمنــة واملــستدامة، ويــشمل ذلــك املــسامهة يف محايــة الالجــئني واملــشردين واملــدنيني 
 مجهوريــة املعرضــني للخطــر، وتيــسري تــوفري املــساعدة اإلنــسانية يف شــرق تــشاد ومشــال شــرق   

.  واجتماعيـاً  أفريقيا الوسطى، وهتيئة الظـروف املالئمـة لـتعمري تلـك املنـاطق وتنميتـها اقتـصادياً                
 ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول  ٤ اجمللس أيضاً النقاط املرجعية الواردة يف تقريري املـؤرخ           وأقرَّ

)S/2008/760 (       ،ط املرجعيـة حبلـول      الوفـاء هبـذه النقـا      بغيـة املتعلقة باستراتيجية انـسحاب البعثـة
  . ٢٠١١مارس /آذار
 الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وازدادت أنـشطتها يف     أثناء البعثة ةتسارعت وترية نشر قو  و  - ١١

كتائـب املـشاة مـن غانـا ونيبـال يف           من   الرئيسية   األجزاءوأثناء هذه الفترة، جرى نشر      . امليدان
ركـة مـن كمبوديـا وسـري النكـا،        منطقة العمليات، كما ُنِشرت وحدات عـسكرية ملراقبـة احل         

شاة املــ كتيبــة وطليعــةوفريــق طــيب جــوي مــن ســري النكــا، ووحــدة طــريان مــن بــنغالديش،    
 دوريـة قريبـة     ٨ ٧٨٠  قافلـة، و   ٥٦ ، و  أمنيـة  حراسـة عمليـة    ١ ٥٧٠ القـوة    نفـذت و. ةنغوليامل

ثــل  هليكــوبتر، مبــا مي طــريان بطــائرات عمليــة٢٥٨  دوريــة بعيــدة املــدى، و١ ٧٦٢ املــدى، و
ــسبتها   ــادة ن ــل  ٣٢٠زي ــات القواف ــة يف عملي ــةاحلراســو يف املائ ــة يف ٢٠٢ ، وات األمني  يف املائ

.  يف املائة يف دوريات اهلليكوبتر، مقارنة بالفترة املـشمولة بـالتقرير املاضـية             ٣١٠ ، و الدوريات
ة ملـساعد ألغراض ا   أمنية  حراسة ٢٥٠مبتوسط  ، تضطلع القوة    ٢٠١٠يناير  /ومنذ كانون الثاين  

  .شهريااإلنسانية 
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ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٥وعقب طلب حكومة تشاد، املقدم يف مذكرة شفوية مؤرخة            - ١٢
 لتحديد طرائـق سـحب البعثـة، مت جتميـد           “مفاوضات”، بأن تبدأ األمم املتحدة إجراء       ٢٠١٠

 الـصدد، أوقـف نـشر جنـود الوحـدة املنغوليـة البـالغ               ذلـك ويف  . اجلديـدة مجيع إجراءات النـشر     
حاليا خمزنة بصورة آمنة يف مينـاء تيـاجنني           فردا وتوجد معداهتم اململوكة للوحدة     ٥٣٥ددهم  ع

 يف القطاع اجلنويب وحيتفظ حاليـا        فرد ٣٠٠ البالغ عددها    يف الصني؛ ومل تنشر القوات الناميبية     
ــاء دواال يف الكــامريون   مت كــذلك جتميــد إجــراءات نــشر  و. مبعــداهتم اململوكــة للوحــدة يف مين

 جنـديا مـن وحـدة       ٥٠ فرد مـن جنـود وحـدة مهندسـي املطـارات التابعـة لبـاراغواي، و                  ١٠٠
  . جنديا من سرية نقل باكستانية مرفق هبا شحنة مملوكة للوحدة٢٤٥اإلشارة السنغالية، و 

ــسان٢٢وحــىت   - ١٣ ــل / ني ــشاة     ٢٠١٠أبري ــشمل امل ــا ي ــة، مب ــوة البعث ــوام ق ــغ جممــوع ق ، بل
 يف املائـة مـن القـوام املـأذون بـه البـالغ              ٦٦,٢يا، أي ما ميثـل       جند ٣ ٤٤٢والقوات التمكينية،   

 يف املائـة مـن      ٩٣ جنـديا، أو     ٤ ٨٥٠وكـان مـن املتوقـع أن يـصل القـوام إىل             .  جنديا ٥ ٢٠٠
  .٢٠١٠مايو / أيار١٥القوام املأذون به، حبلول 

ــول   - ١٤ مت نــشر و، مت إنــشاء مجيــع قواعــد عمليــات البعثــة     ٢٠١٠مــارس / آذار١٥وحبل
 يف املائـة    ٤٤ نسبة النـشر     بلغت جنود املشاة يف القطاعات، حيث       يف املائة يف املتوسط من     ٧٥

 يف املائة يف القطـاع اجلنـويب،   ٧١ يف املائة يف القطاع األوسط، و ١٠٠يف القطاع الشمايل، و    
  .وما يقارب النشر الكامل يف برياو

يالً وهنـاراً، عـرب منطقـة العمليـات         وبدأت قوة البعثة يف تسيري دوريات إبراز الوجود، ل          - ١٥
بأكملــها لــردع األنــشطة اإلجراميــة واألنــشطة املــسلحة، مبــا يــشمل املنــاطق احمليطــة مبخيمــات  
املشردين داخليا والالجئني وطرق اإلمداد الرئيسية؛ وتوفري احلراسة لوكاالت العمـل اإلنـساين             

ــدعم األمــتــوفري القوافــل وحراســة وأفــراد األمــم املتحــدة؛ و  كــذلك . ين لألنــشطة اإلنــسانيةال
احلفاظ علـى التأهـب للقيـام بعمليـات اإلنقـاذ واإلجـالء ألفـراد العمـل اإلنـساين ومـوظفي              فإن

خدمت إجـراءات احلراسـة وتنظـيم القوافـل         واسـتُ . مهمة أساسـية  ال يزال يشكل    األمم املتحدة   
يـق الـدوريات، هـو    بصفة رئيسية لوكاالت األمم املتحدة، يف حـني أن تـأمني املنـاطق، عـن طر        

لفائدة الـسكان املـدنيني ووكـاالت األمـم املتحـدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، ال سـيما تلـك                      
واتـسم تـوفري األمـن      . اليت ختتار أن تعمل، انطالقا من مبادئها وسياسـاهتا، بـدون حراسـة أمنيـة              

أنـشطة اإلنعـاش    للـشروع يف   ة اإلنساني جمال األنشطة للمناطق بأمهية كبرية للجهات الفاعلة يف       
  .املبكر يف مناطق عودة املشردين داخليا
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  دعم املفرزة األمنية املتكاملة  - باء  
اللـواء جـرياردو    ) غينيـا ( مامـادو مونتاغـا ديـالو        خلـف خالل الفترة قيد االستعراض،     و  - ١٦

ديــسمرب  / كــانون األول ٢٨يف منــصب مفــوض الــشرطة اعتبــارا مــن     ) األرجنــتني (شــومون 
 لتـوفري التـدريب والتوجيـه       ٣٠٠ شرطيا مـن أصـل       ٢٢٣شر  أبريل، نُ /يسان ن ٢٢ويف  . ٢٠٠٩

  .والرصد للمفرزة األمنية املتكاملة
قبــل  شــهرين ملــدة جمنــدا جديــدا مــن دورة تدريبيــة ١٢٧فربايــر، ختــرج / شــباط٥ويف   - ١٧

وقـد  . أبريـل / نيـسان ٢٥ فـردا يف  ٨١٣والتحقوا بـاملفرزة، الـيت أصـبح مالكهـا يـضم          نشرهم،  
شرطيا ودركيا تشاديا من التدريب الذي توفره بعثـة األمـم املتحـدة          ١ ٠١٤د حىت اآلن    استفا

 مـن األفـراد املفـرزة منـذ     ٢٠١وقـد غـادر حنـو      . يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى وتـشاد للمفـرزة         
واالنتقـال إىل عمليـات األمـم       ) ٤٥(واإلقالة ألسباب تأديبية    ) ١٤٩(إنشائها بسبب االستقالة    

ورغم تورط ضـباط تـابعني للمفـرزة يف عـدة حـاالت            ). ٧(والوفاة  ) ٨( السالم   املتحدة حلفظ 
من سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك اسـتخدام األسـلحة الناريـة دون تـرخيص، اخنفـض عـدد           

  .تلك األسباب يف الفترة املشمولة بالتقريرلاإلقاالت 
ريت املفـــرزة ، ســـ٢٠١٠مـــارس / آذار٢١ إىل ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاينذومنـــ  - ١٨

ستخدم قواعـد   دورية هنارية وليلية حول خميمات الالجـئني ويف املـدن الرئيـسية الـيت تُـ                ٥ ١٩٤
وأفاد قادة الالجئني بأن دوريات املفرزة أسهمت يف زيادة الشعور بـاألمن            . لألنشطة اإلنسانية 
موعــه وخــالل الفتــرة نفــسها، اضــطلعت املفــرزة مبــا جم  . رت حريــة التنقــليف املخيمــات ويــّس

ويف غـضون   . اإلنـسانية األنـشطة   حراسة أمنية، وال سـيما لألطـراف الفاعلـة يف جمـال              ٢ ٠٩٥
 إضـافية علـى   آليـة ، أسـلحة  ٢٠١٠أبريل /مارس ونيسان/ذلك، وزعت حكومة تشاد، يف آذار  

  .املفرزة لتعزيز قدرهتا على الردع خالل عملية املرافقة
 منـها   ١٣٤ شـكوى، تعلقـت      ٤٦٦املفـرزة   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، سـجلت         - ١٩

 حالـة   ٤٣ كمـا سـجلت املفـرزة     .  حالـة اغتـصاب    ١٥بالعنف اجلنسي واجلنساين، مبا يف ذلـك        
ســلب مــسلح وســبعة حــوادث تتعلــق بتــسلل أفــراد مــسلحني، ســواء مــن املتمــردين أو األفــراد  

 خـالل الفتـرة   وردا علـى ذلـك، أوقفـت املفـرزة،    . العسكريني التشاديني، إىل خميمات الالجئني 
ىل الـسلطات  إ منـهم  ١٨٥ فردا يشتبه يف ضـلوعهم يف جـرائم، أحيـل         ٣٦٦املشمولة بالتقرير،   

 كمـا اسـتردت املفـرزة     . القضائية بينما أطلق سراح اآلخرين بناء علـى تـسويات قانونيـة عرفيـة             
ــالقرب   كانـــت قـــد اخُت٢٠ مركبـــة مـــن أصـــل ١٥ طفـــت وأقامـــت مراكـــز تفتـــيش أمنيـــة بـ
ــسليم    املخيمـــات ُي مـــن ــزورون خميمـــات الالجـــئني بتـ ــذين يـ ــاميون الـ ــراد النظـ ــا األفـ ــزم فيهـ لـ

  .وذخريهتم أسلحتهم
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بذولة لدمج املفـرزة يف اهلياكـل اإلداريـة احملليـة وتـشجيع التنـسيق،               املهود  اجلويف إطار     - ٢٠
 علــى الــسلطات احملليــة التــشادية  ٢٠١٠فربايــر /ينــاير وشــباط/وزعــت البعثــة يف كــانون الثــاين 

زا لالتصال الالسلكي من األجهـزة ذات التـردد العـايل، يف كـل مدينـة رئيـسية شـرق                  جها ٢٠
وتـنص خطـط البعثـة علـى ترتيبـات      . رجمت قناة إذاعية واحـدة لتيـسري االتـصاالت      وقد بُ . تشاد

. مماثلـــة يف جمـــال االتـــصاالت الالســـلكية مـــن املقـــرر توســـيعها لتـــشمل مجيـــع مواقـــع املفـــرزة
 استهلت البعثة مراكز اتصاالت هاتفيـة جمانيـة يف حـاالت الطـوارئ يف           يناير،/كانون الثاين  ويف
 موقعا تابعا للمفـرزة لتيـسري وصـول الـسكان احمللـيني والالجـئني واملـشردين                 ١٩ من أصل    ١٥

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، وفـرت البعثـة أيـضا        . داخليا إىل املفرزة وسائر القوات األمنية     
  األمـم املتحـدة    ريت عـن طريـق صـندوق      ة مبعدات االتصاالت، اشـتُ     مركبة للمفرزة، مزود   ٩٤

  . دعما للمفرزةاالستئماين
حـرز تقـدم يف زيـادة مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية            وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، أُ        - ٢١

، وظفـت   ٢٠١٠نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    . لدى املفرزة وسـلطات الـشرطة التـشادية عمومـا         
مرشـحات لـشغل الوظـائف، وذلـك         ٤ ٩٠٣ شرطية من أصل     ٢٥٠ة التشادية   الشرطة الوطني 

وسيؤدي توظيفهن إىل زيادة نسبة متثيل املرأة داخل الشرطة الوطنية التـشادية            . بدعم من البعثة  
ــة إىل ٤مــن  ــة٩ يف املائ ــدعم   .  يف املائ ــشادية ال ــسلطات الت  توظيــف  مــن أجــل كمــا طلبــت ال
  . يف املائة١١غ نسبة متثيل املرأة يف املفرزة وتبل. امرأة يف الدرك الوطين ٢٠٠
 مليـون   ٢٤,٧وحىت اآلن تلقى صندوق األمم املتحدة االستئماين الذي يـدعم املفـرزة               - ٢٢

.  مليــــون دوالر٢٥,٥غ قــــدرها  البــــال٢٠٠٨/٢٠٠٩دوالر مقارنــــة باحتياجاتــــه للفتــــرة   
دعم املفـرزة وأنـشطة قطـاعي       ، تبلغ االحتياجات من املوارد الالزمة لـ       ٢٠١٠يتعلق بعام    وفيما

 األورويب االحتــــادوقــــد أعلــــن .  مليــــون دوالر٢١,٧العدالــــة والــــسجون يف شــــرق تــــشاد  
ــان عــن تربعــات      ــا وفرنــسا ولكــسمربغ والنــرويج والواليــات املتحــدة والياب وحكومــات أملاني

 ماليـني  ٦,٨ مليون دوالر، خمصصة أساسا لدعم املفـرزة، مت تلقـي          ١٧,٩سخية بلغ جمموعها    
  .والر منها حىت اآلند
  

  العدالة  - جيم  
ال تزال التحديات الرئيسية الـيت يواجههـا إرسـاء قطـاع قـضائي كفـؤ يف شـرق تـشاد                       - ٢٣

تتمثل يف الظروف األمنية للقضاة، وانعدام اهلياكل األساسية الالزمـة للمحـاكم، وعـدم كفايـة         
تـدريب املـوظفني القـضائيني،      د املالية والبشرية املخصصة لقطاع العدل، ونقـص أو عـدم            راملوا

وعــدم فعاليــة آليــات اإلشــراف التــأدييب، وتــدخل الــسلطات اإلداريــة واألمنيــة يف الــشؤون          
القضائية، وعدم توفري حمامي الدفاع، وانتشار آليات القـانون العـريف يف إقامـة العـدل، حـىت يف                   
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مـع األولويـات الوطنيـة      وقد ساعدت البعثة احلكومة على معاجلة هذه املـسائل          .  اجلنائية موراأل
وتعمل البعثة، لدى قيامها بذلك، بتنسيق مع برنامج األمـم          . الواردة يف برنامج إصالح العدالة    

املتحــدة اإلمنــائي ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني والربنــامج الــوطين للعدالــة الــذي   
  . األورويب وهو برنامج دعم العدالةاالحتاددعمه ي

تحـت احملكمـة االبتدائيـة يف إيريبـا يف إطـار الـدعم               املشمولة بالتقرير، افتُ   وخالل الفترة   - ٢٤
 مـن نـواب حكـام املقاطعـات واملـوظفني           ١٥٠ تدريب   وبدأ. الذي تقدمه البعثة إلدارة احملاكم    

مــايو /توقــع أن ينتــهي يف أيــار وُي٢٠٠٩ديــسمرب /التــابعني هلــم كقــضاة صــلح يف كــانون األول
ــامج األمــ . ٢٠١٠ ــساعدة يف     ويقــدم برن ــة امل ــة والبعث ــامج دعــم العدال ــائي وبرن م املتحــدة اإلمن
 موظف حتقيقات إضافيا تابعني للمفرزة والدرك الوطين والشرطة الوطنية يف جمـال             ٥٠تدريب  

أبريـل  / نيـسان  ٢١يف الفتـرة مـن      وذلـك    ،القانون اجلنائي والقواعد واإلجراءات وإنفاذ القانون     
  .مايو يف أبيشي/أيار ٢١إىل 
فربايــر، ويوجــد فيهــا دائمــا ثالثــة حمــامني  /تحــت دار احملــامني يف أبيــشي يف شــباطوافُت  - ٢٥

ــة     وســيوفر مركــز للمــساعدة القانونيــة يــضم     . مــستعدين للــدفاع يف القــضايا اجلنائيــة واملدني
، مـع تركيـز خـاص علـى     الـضعفاء مساعَدين قانونيني املعلومات واملشورة القانونية لألشـخاص        

ــا والنــساء واألطفــال الالجــئني واملــشرد ــة   . ين داخلي وقــد تلقــت هــذه املبــادرة الــدعم مــن نقاب
احملامني التشادية واملنظمات الوطنية غـري احلكوميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومفوضـية                  

ــة   ــوفري متويــل إضــايف لفــتح مراكــز أخــرى    . األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني والبعث وســيلزم ت
  .ق تشاد وضمان استدامة هذه الربامجللمساعدة القانونية يف شر

  
  اإلصالحيات  - دال  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثة توفري التـدريب والتوجيـه اليـوميني أثنـاء            - ٢٦
 مـن   ٣٩ويف هـذا الـسياق، تلقـى        . العمل ملـوظفي الـسجون التـشاديني، وفقـا للمعـايري الدوليـة            

، تدريبا على تقنيـات     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ إىل   ١٦مديري السجون، يف الفترة من      
إدارة السجون وأتيحت مناذج تدريبية لوزارة العدل التشادية الستخدامها يف أنـشطة التـدريب            

  .يف املستقبل
قـرت أربعـة    وقـد أُ  . ٢٠١٠مـايو   /وُيتوقّع االنتهاء من إصالح سجن أبيشي حبلول أيار         - ٢٧

وإضـافة إىل  .  إيريبا وحتسني ظـروف عـيش الـسجينات   ترميم سجن بشأن  ر  ثمشاريع سريعة األ  
 الـصيغة النهائيـة ملقتـرح مـشروع يتعلـق           ٢٠٠٩ديسمرب  /ذلك، وضعت البعثة يف كانون األول     

وأكملـت البعثـة أيــضا يف   . ببنـاء سـجن يف قـوز بيـضا، مــن املقـرر تنفيـذه رهنـا بتــوافر التمويـل        
  .غية إعداد مقترح مشروع إلصالحه تقييما تقنيا لسجن أدري، ب٢٠١٠يناير /كانون الثاين
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وقد شرعت احلكومة يف تدريب على املهارات يف سجن أبيشي بـدعم مـن املنظمـات                  - ٢٨
فرباير، بـدأت وزارة التعلـيم األساسـي التـشادية تقـدم دروسـا              /ويف شباط . احمللية غري احلكومية  

  .ريأساسية حملو األمية بالعربية والفرنسية للموظفني والسجناء يف سجن أد
ــات إصــالح          - ٢٩ ــذ عملي ــام تنفي ــاك حتــديات كــربى أم ــزال هن ــدم احملــرز، ال ت ورغــم التق

السجون، مبا يف ذلك نقص الغذاء واملاء وضعف هياكـل الـسجون وعـدم كفايـة عـدد حـراس                    
 ســجني مــن ســجن أبيــشي يف  ١٠٠روب ومــا هــ. الــسجون وافتقــار إدارة الــسجون للفعاليــة 

  .تحديات اليت تواجه إدارة السجون على الأبريل إال دليال/نيسان ١٥
  

  حقوق اإلنسان  - هاء  
ما زال العنف اجلنسي واجلنـساين أحـد التحـديات الرئيـسية يف جمـال حقـوق اإلنـسان                     - ٣٠

 تفيـد التقـارير بوقـوع    حيـث  يف املائـة مـن مجيـع احلـوادث املوثقـة،         ٥٥يف شرق تشاد، إذ ميثل      
ــزواج املبكــر و   ــزواج حــاالت االغتــصاب وال ــاإلال ــى  ب ــشويه األعــضاء التناســلية لألنث . كراه وت

ويشمل مرتكبـو اجلـرائم الرجـال املـسلحني،         . ومعظم ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين أطفال     
. أفراَد اجملتمعات احمللية الـيت ينتمـي إليهـا الـضحايا          بل و مبن فيهم أفراد اجليش الوطين التشادي،       

رابعــة، ضــحايا االعتــداء اجلــسدي يف وقــد وقعــت فتيــات، ال تتجــاوز أعمــارهن أحيانــا ســن ال 
  .خميمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا، وكذلك يف القرى اجملاورة

 برناجمـا لتوعيـة الزعمـاء التقليـديني،       ١٨وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نفذت البعثة         - ٣١
ــانو     ــاذ الق ــسائية، واجملتمــع املــدين، ومــوظفي إنف ــادة الالجــئني، واجلماعــات الن ــد زاد . نوق وق

وارتفـع عـدد احلـوادث املبلـغ        . املستوى العام لإلبالغ عن حـوادث العنـف اجلنـسي واجلنـساين           
 حالـة يف املتوسـط      ١٧ إىل   ٢٠٠٩عنها للمفرزة من مخس حاالت يف املتوسط شـهريا يف عـام             

  .٢٠١٠شهريا يف الربع األول من عام 
 حالـة مـن     ٢٦ يف شـرق تـشاد       وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استعرضت الـسلطات        - ٣٢

ورغــم أن . حــاالت االحتجــاز االحتيــاطي املطــول وســوء املعاملــة، مشلــت مثــان منــها قاصــرين  
ظروف االحتجاز يف شرق تشاد ظلت سيئة عموما، وتعرض بعض احملتجزين للتعذيب وسـوء              

 سـيما  ل موظفو إنفـاذ القـانون التـشاديون التـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وال           املعاملة، تقبّ 
  .فيما يتعلق باالعتقال واالحتجاز

، نظمت وزارة حقـوق اإلنـسان وتعزيـز      ٢٠١٠مارس  / آذار ١١ إىل   ٩ويف الفترة من      - ٣٣
ووزعـت حكومـة   . احلريات منتدى وطنيا بشأن حقـوق اإلنـسان يف جنامينـا، بـدعم مـن البعثـة           

ة حقـوق الطفـل      عقد كامـل، تقـارير علـى جلنـة مناهـضة التعـذيب وجلنـ               طيلةتشاد، ألول مرة    
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ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز      ــة وجلن ــة والثقافي ــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي وجلن
  .العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  
  محاية الطفل  - واو  

 عاما فـرا مـن   ١٦خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وثقت البعثة حالة قاصرين عمرمها         و  - ٣٤
لتشادي يف تيين وقدما نفسيهما إىل املفرزة يف خمـيم تولـوم لالجـئني يف           صفوف اجليش الوطين ا   

وأُبلغت البعثة بأن الولدين الجئان مـن خمـيم أوري كاسـوين لالجـئني              . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦
ويف الفتـرة بـني   . ٢٠٠٩يونيه /زعما أهنما كانا قد ُجندا يف اجليش الوطين التشادي يف حزيران    

فرباير، أكدت البعثـة حـاالت سـتة أطفـال عـادوا إىل خمـيم إيريـدميي         /وشباطيناير  /كانون الثاين 
وأكـدت التفاصـيل الـيت      . لالجئني بعد أن فروا من صفوف حركة العـدل واملـساواة الـسودانية            

معــت خــالل التحقيــق أن أولئــك القاصــرين، ومجــيعهم ذكــور، هــم مــن بــني مثانيــة أطفــال    ُج
 ٢٠٠٧ا جنـدهتم احلركـة يف الفتـرة مـا بـني سـنيت                عامـ  ١٦  عامـا و   ١٣تتراوح أعمـارهم بـني      

 عامــا أفيــد  ١٧م نابــاك لالجــئني، وثقــت البعثــة حالــة قاصــر عمــره       آويف خمــيم . ٢٠٠٨ و
ــاير / كــانون الثــاين٧انــضم إىل احلركــة يف  بأنــه   وأعادتــه أمــه إىل املخــيم بعــد ذلــك  ٢٠١٠ين
  .قصرية فترةب

ــا مت    - ٣٥ ــشاد التزامـ ــة تـ ــد أبـــدت حكومـ ــالوقـ ــال   وواواصـ ــد األطفـ ــة جتنيـ ــحا مبكافحـ ضـ
ونظمـت احلكومـة زيـارات للتحقـق        . واستخدامهم يف الرتاع املسلح ومنع العنـف ضـد النـساء          

  .والتوعية إىل املعسكرات التشادية ومواقع اجلنود يف خمتلف أحناء البلد
ــد   - ٣٦ ــسيدة األوىل، هن ــرة مــن     اوقامــت ال ــة يف الفت ــة وطني ــة محل ــو، برعاي ــيب إيتن  إىل ١ دي
وتعمـل البعثـة، بتنـسيق مـع صـندوق          .  ملنع العنف ضد النـساء والفتيـات       ٢٠١٠مارس  /ارآذ ٨

األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، مــع احلكومــة مــن أجــل وضــع             
  .استراتيجية وخطة عمل على الصعيد الوطين بغية وقف االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال

  
 اجلنسانيةالقضايا   -زاي   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثة دعم احلكومـة يف جهودهـا ومبادراهتـا              و  - ٣٧
الرامية إىل التوعية بـضرورة إهنـاء العنـف ضـد النـساء واألطفـال يف املنطقـة، وحتـسني األحـوال                      

تــوبر أك/ تــشرين األول١٧وشــرعت حكومــة تــشاد يف  .ة للــسجينات يف ســجن أبيــشيياملعيــش
احتـدوا إلهنـاء العنـف ضـد        ’’موضـوعها   تنفيذ محلة توعيـة وطنيـة       ، يف   ثةدعم من البع  ، ب ٢٠٠٩
 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول طوال شهراحلملة  واستمرت ،‘‘النساء
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ــانون األول  - ٣٨ ــسمرب/ويف ك ــة ٢٠٠٩ دي ــت البعث ــراد ١٥٠ ، درب ــن أف ــة    م ــرزة األمني املف
املفــرزة  مــن أفــراد ٢٦ب ّر، ُد٢٠١٠مــارس /ويف آذار. القــضايا اجلنــسانية املتكاملــة يف جمــال

املفرزة األمنيـة    لتعزيز قدرة  األمنية املتكاملة يف أبيشي ليعملوا بصفة منسقني للشؤون اجلنسانية        
 .املتكاملة على االستجابة املالئمة وتوفري احلماية للنساء واألطفال يف خميمات الالجئني

  
 الشؤون املدنية   -حاء   

، كثفـت البعثـة جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز احلـوار بـني            يرخالل الفترة املـشمولة بـالتقر       - ٣٩
 تعاونـت و. ااجملتمعات احمللية لرتع فتيل التوترات يف شرق تشاد وتسهيل عودة املشردين داخلي           

املستدامة يف جمـال     لتنشيط اآلليات   مع السلطات اإلدارية والتقليدية التشادية     ا وثيق ابعثة تعاون ال
قــة بالتنــافس علــى  يف أعقــاب التــوترات املتعلو، منطقــة دار ســيالففــي . حــل الرتاعــات احملليــة 

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٥مصاحلة منفـصلني، يف      قامت البعثة بترتيب احتفايل   ،  املوارد الشحيحة 
ة املــضيفة يف ، واجملتمعــات احملليــواملــشردين داخليــا يف أراديــب بــني الجئــي قــوز عــامر ٢٠٠٩

، بــني جمتمعــات الــدادجو والعــرب    ٢٠٠٩نــوفمرب /ين تــشرين الثــا ١٤، ويف كوكــو أنغارانــا 
  . اللتان يعود إليهما الالجئون واملشردون داخلياتريو ومارينا يف قرييت والواداي

 احلكومـة يف    نظمتـها  حلقة عمل عن التعايش الـسلمي        عقد، يسرت البعثة    هويف غرييد   - ٤٠
وقد حـضر وزيـر      .ا كبريا هلا  يناير، وقدمت دعما لوجستي   / كانون الثاين  ٢١ إىل   ١٩الفترة من   

ــة هــذه املناســبة الــيت      ــة واإلداري ــة التقليدي ــة واألمــن العــام باإلضــافة إىل الــسلطات احمللي  الداخلي
ويف ومنطقــة واداي، . متخــضت عــن توصــيات وقــرارات هتــدف إىل حتقيــق التعــايش الــسلمي   

مـصاحلة حمليـة يف   قامت البعثة بدعم السلطات احمللية يف حل املنازعات عن طريق تشكيل جلان   
وغالداوالغا وكاوا ومياتا وكثفت جهودها الرامية إىل دعم آليات املتابعـة الـيت أقامتـها                فارشانا

 .اجملتمعات احمللية السلطات احمللية لرصد تنفيذ االتفاقات اليت توصلت إليها

يـة يف   ، قامت البعثـة بـدعم الـسلطات احملل         العودة الطوعية للمشردين داخليا    وبغية دعم   - ٤١
 البعثـة دعمـا للـسلطات    وقـدمت  .فارشانا يف تشكيل جلنة أمنية أهلية لتحسني األمن يف املنطقـة        

اهليئـة الوطنيـة لتنـسيق الـدعم املقـدم إىل القـوة       / إىل املقاطعـة الفرعيـة  ا مبىن جديد فسلمتاحمللية  
يف ، وجهـزت مكاتـب مقاطعـة كـويب     ٢٠٠٩أكتـوبر  / تشرين األول١٥يف فارشانا يف  الدولية

 .٢٠١٠يناير /كانون الثاين

ووجـود  ،  واآلليات الفعالة حلـل الرتاعـات احملليـة        ،وال يزال احلوار بني اجملتمعات احمللية       - ٤٢
منـــة شــروطا أساســية لتحقيــق العــودة الطوعيـــة     اآلبيئــة  ال وهتيئــة  ،قويــة الداريــة  اإلسلطات الــ 

ت الفنية عن نتائج إجيابيـة  جملاالوقد أسفر الدعم الذي تقدمه البعثة يف هذه ا  للمشردين داخليا
وبغية احلفـاظ علـى هـذه اجلهـود واالسـتفادة مـن        .، لكنها ال تزال هشة وقابلة لالنعكاس  أولية
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، مـن   لية والشركاء املنفذين  ، تعتزم البعثة تكثيف دعمها املقدم إىل السلطات احمل        الزخم املتحقق 
بعــة فعالــة تعــىن بإقامــة مناســبات  إنــشاء آليــات متاو شاريع األثــر الــسريع االضــطالع مبــخــالل

 .للحوار بني اجملتمعات احمللية
  

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  -طاء   
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـلت البعثـة إدمـاج مـسألة التوعيـة بفـريوس نقـص                     - ٤٣

بعثـة واملفـرزة   ، مبـا يف ذلـك تـدريب مجيـع أفـراد ال     اإليدز يف مجيـع أنـشطة البعثـة      /املناعة البشرية 
وقامــت البعثــة أيــضا بــدعم مبــادرات احلكومــة واجملتمــع املــدين فيمــا يتعلــق     .األمنيــة املتكاملــة

اإليـدز، ونـسقت عملـها مـع اجلهـود الـيت تبـذهلا املنظمـات غـري              /بفريوس نقص املناعـة البـشرية     
، اإليـدز /شريةاحلكومية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين مبكافحة فريوس نقـص املناعـة البـ             

ويف كــانون . اإليــدز ومنــع انتقالــه مــن األم إىل الطفــل/ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
اإليــدز /توعيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية     بعثــة حبملــة ال، قامــت ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
ــازحني يف   يف ــع الن ــمواق ــشي   ق ــة أبي ــة يف مدين ــدارس الثانوي ــضا ويف امل ــارس/ويف آذار .وز بي  ،م
ــة أ ــادت البعث ــشباب يف هجــر    ع ــز لل ــشبابية الراميــة     - تأهيــل مرك ــدعم املبــادرات ال ــد ل  حدي

وكـــذلك . اإليـــدز يف أوســـاط الـــسكان/ فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشريةشارمكافحـــة انتـــ إىل
وســهلت االســتفادة اجملانيــة مــن خــدمات املــشورة واالختبــار بــشكل ســري          البعثــة وفــرت
اإليـدز ملـوظفي البعثـة والـسكان املـضيفني          /عـة البـشرية   يتعلـق بفـريوس نقـص املنا       فيمـا  وطوعي

 .)فحصا ١ ٩٥٣(
  

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -ياء   
تـك   يناشـركة مـ    تنفذ البعثة أنشطتها يف جمال اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام عـن طريـق               - ٤٤

كــز اإلقليمــي واملر ، بالتنــسيق مــع املركــز الــوطين التــشادي إلزالــة األلغــام)MineTech (الدوليــة
إلزالــة األلغــام، وبالتــآزر الوثيــق مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وجلنــة الــصليب األمحــر     
الدولية، وغريمهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا املـشاركة يف أعمـال إزالـة                

 .األلغام يف تشاد

 متـــرا مربعـــا مـــن ٣ ٢٣٣ ٥٥٤ة وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، طهـــرت البعثـــ  - ٤٥
ــا ٣٦٢  كيلــومترات مــن الطــرق، وزارت ١ ٧٠٨ ســالمة، وحتققــت مــن األرض  جمتمعــا حملي

 رئيــسيني أمــام ويــشكل نقــص املــوارد والقيــود األمنيــة عــائقني  . منطقــة خطــرة٢٢٠وطهــرت 
منطقــة ســالمات ومنطقــة مشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا    ، وال ســيما إىلحركــة فــرق الــتطهري 

 .تقد أهنما ملوثتان بشدة مبخلفات احلرب من املتفجراتالوسطى اللتني يع
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، تقـوم   ٢٠١١-٢٠١٠للفتـرة    ووضعت البعثة مقترح مـشروع للتوعيـة خبطـر األلغـام            - ٤٦
 نظـام إبـالغ     بعثـة ينـاير، أنـشأت ال    /ويف كـانون الثـاين     .اجلهات املاحنة احملتملة بـالنظر فيـه حاليـا        

ن خملفات احلرب من املتفجرات من خـالل الـربامج          عتبلغ اجملتمعات احمللية بواسطته مبعلومات      
 وسـبل    املخلفـات  بتلـك  باملخـاطر املرتبطـة       فيمـا يتعلـق    واملنـشورات وامللـصقات    اإلذاعية احمللية 

 .إبالغ البعثة عن وجودها
  

 دعم البعثات  -رابعا   
 خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أكملت البعثة تركيب أمـاكن إقامـة جـاهزة للقـوات              و  - ٤٧

 ،٢٠١٠ينــاير /ويف أبيــشي يف كــانون الثــاين  ، ٢٠٠٩ديــسمرب /يف كــانون األول يف فارشــانا
 .ورفعت بذلك القـدرة التـشغيلية والقـدرة علـى االنتـشار يف هـذين املـوقعني إىل احلـد األقـصى                     

، اكتمـل   هويف باهاي وكوكو أنغارانا وغرييـد      .جارية ، ال تزال أعمال التركيب    ويف قوز بيضا  
، مبــا يف ذلــك احلــواجز الترابيــة     ألساســيةالعمــل يف تــشييد اهلياكــل ا    ٢٠١٠ مــارس/يف آذار

 حبيـث ميكـن إيـواء القـوات يف         ،األمنية، وتنظيم املواقع العامة، ومرافق املياه والـصرف الـصحي         
، ولكـن  ٢٠١٠فربايـر  /وقد انتهت عملية الشراء اخلاصة بتشييد معسكر برياو يف شـباط          . خيام

 .الراهنالتشييد معلق يف الوقت 

، ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ١٣ووفقا ملذكرة التفاهم بـني البعثـة وحكومـة تـشاد املؤرخـة                - ٤٨
) الساحة الغربيـة  (أعادت البعثة رمسيا إىل احلكومة ساحات خدمات الطائرات يف مطار أبيشي            

ــا يف  / كــانون الثــاين٩يف  ــاير ويف مطــار جنامين ــاير/ كــانون الثــاين١٨ين ويف انتظــار . ٢٠١٠ ين
ات خـدمات طـائرات      بتـشييد سـاح    املتـصلة لقت عملية الـشراء     اتضاح مستقبل والية البعثة، عُ    

، تواصـل البعثـة اسـتعمال سـاحات خـدمات الطـائرات الـيت               ويف غـضون ذلـك     .خمصصة للبعثة 
  .توفرها احلكومة

ــة ورســم اخلــ      - ٤٩ ــة أيــضا تقــدما كــبريا يف أعمــال مــسح املــوارد املائي رائط وأحــرزت البعث
 فريـق األمـم املتحـدة القطـري، وهـو مـا أفـضى إىل        بالتعاون مـع اخلاصة هبا يف املنطقة الشرقية،     

 وما برحت البعثة تقـدم     .جتميع خريطة تبني أماكن توافر مصادر املياه يف منطقة مسؤولية البعثة          
ل وخـال  .وتنميتـها ميـاه   لل حتديـد مـصادر جديـدة        أيضا من أجـل   لسلطات احلكومية   ل املساعدة

 متـر  ١٢٠، قامـت البعثـة حبفـر آبـار يف إريبـا يـصل عمقهـا إىل حـوايل                الفترة املشمولة بـالتقرير   
ويقدر أن توفر ما يكفي مـن امليـاه لـسد حاجـة سـكان املدينـة لعـدة عقـود قادمـة مـىت ركبـت                       

 .وأنابيب اخلدمات الشاقةمضخات 
  



S/2010/217
 

14 10-33278 
 

 شؤون السالمة واألمن  -خامسا  
، ظلــت املرحلــة األمنيــة يف الدرجــة الرابعــة يف مشــايل   قريرشمولة بــالتخــالل الفتــرة املــ   - ٥٠

ــة    ــاطق اجلنوبي ــا واملن ــة يف جنامين ــة   .وشــرقي تــشاد، ويف الدرجــة الثالث ويف مشــال شــرق مجهوري
 .ال تزال املرحلة الرابعة سارية املفعول أيضا يف منطقة عمليات البعثةوأفريقيا الوسطى، 

  
 البعثةاملناقشات املتعلقة مبستقبل   -سادسا  

، وجهت إيلّ حكومـة تـشاد مـذكرة شـفوية تطلـب             ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٥ يف  - ٥١
 لتحديد طرائق انـسحاب البعثـة ابتـداء مـن    ‘ مفاوضات’فيها أن تشرع األمم املتحدة يف إجراء       

وأعـرب احملـاورون التـشاديون يف مناقـشاهتم مـع ممثلـي األمانـة العامـة          .٢٠١٠مارس  / آذار ١٥
وذكـروا أن البيئـة األمنيـة علـى أرض الواقـع             .ياح حكومتهم لبطء نشر قـوة البعثـة       عن عدم ارت  

قد حتسنت وأن قوات األمـن التـشادية سـتكون قـادرة علـى تـوفري األمـن واحلمايـة الـضروريني            
يـضا عـن رضـاهم عـن قيـام         وأعربـوا أ  . ة اإلنـساني   األنـشطة  للفئات الـضعيفة والعـاملني يف جمـال       

املــة، بالتنــسيق مــع األجهــزة األمنيــة الوطنيــة األخــرى، بتــويل التحقيــق يف  املفــرزة األمنيــة املتك
أعربـوا أخـريا عـن شـعور حكومتـهم باإلحبـاط إزاء             كمـا   و. معظم أعمال اللصوصية واإلجرام   

وبـالرغم  .  األساسية اليت جرى االلتزام هبـا يف إطـار واليـة البعثـة       البنيةبطء وترية تنفيذ مشاريع     
 السلطات التـشادية علـى مجيـع املـستويات عـن تقـديرها لعمـل العنـصر                  ذكر أعاله، أعربت   مما

 .املدين للبعثة

 إىل تـشاد ثـالث      ، أوفـدتُ  ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٣يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٦ منذو  - ٥٢
 قد سعت البعثة األوىل، بقيادة مستشاري العسكري الـسابق        و .بعثات متتالية من األمانة العامة    

 ،إىل إقامــة حــوار مــع الــسلطات بــشأن اخليــارات املمكنــة  باتريــك كــامريت،)املتقاعــد(اللــواء 
قـصور  ، إىل إجيـاد أفـضل الـسبل ملعاجلـة أوجـه ال      لبعثة، وسعت من خالل القيام بذلك     ملستقبل ا 

وأعـاد ممثلـو    .، مبـا يف ذلـك التـدابري الالزمـة جلعلـه أكثـر فعاليـة               امللحوظة يف العنصر العـسكري    
بضمان أمن املـدنيني والعـاملني       تعهدات اليت قطعوها على التزام احلكومة     يف ال  احلكومة التأكيد 

 .  وكرروا طلبهم بضرورة انسحاب العنصر العسكري للبعثةة اإلنساني األنشطةيف جمال

، وكيـل األمـني العـام        أرسـلت بنـاء علـى طلـب جملـس األمـن            ، اليت وترأس البعثة الثانية    - ٥٣
ــوروا  ل ــسالم، أالن ل ــات حفــظ ال ــدما  ،عملي ــضي ق ــد ُت . الستكــشاف ســبل امل ــذه  وق وجــت ه

املناقشات مبوافقة الـرئيس ديـيب علـى أن حتيـل األمانـة العامـة إىل جملـس األمـن مقترحـا بتمديـد             
ــق            ــق بطرائ ــا يتعل ــشات فيم ــن املناق ــد م ــراء مزي ــة اجملــال إلج ــدة شــهرين إلتاح ــا مل ــة فني الوالي

 ديـسمرب / كـانون األول   ٣١مايو إىل   /ار أي ١٦من  (االنسحاب التدرجيي للقوة العسكرية للبعثة      
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وفيما يتعلـق بالعنـصر املـدين، أشـار ممثلـو احلكومـة إىل أنـه                 .واستمرار عنصرها املدين   )٢٠١٠
ميكن النظر يف وجود عسكري حمدود لألمم املتحـدة تكـون مهمتـه حراسـة معـسكرات األمـم                   

 .املتحدة اليت سيعمل العنصر املدين للبعثة انطالقا منها

حيلت موافقة حكومـة تـشاد الرمسيـة علـى متديـد واليـة البعثـة فنيـا ملـدة شـهرين إىل                       وأ  - ٥٤
، وأعقــب ذلــك اعتمــاد جملــس األمــن للقــرار   (S/2010/129) مــارس/ آذار١١جملــس األمــن يف 

 .قر هذا التمديدأالذي ) ٢٠١٠ (١٩١٣

اد يف ، إىل تــش)تــونس(ووصــلت بعثــة األمانــة العامــة الثالثــة، برئاســة يوســف حممــود     - ٥٥
، توىل السيد حممـود مهـام ممثلـي اخلـاص بالنيابـة لـشؤون               أبريل/ نيسان ١ويف  . مارس/آذار ٢٣
ليحــل حمــل الــسيد فيكتــور دا ســيلفا  ألمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد ابعثــة
  .٢٠١٠مارس / آذار٣١الذي أكمل مهمته يف  )الربتغال(لو غيأن

ن األوىل  ا األمـن بـشأن النتـائج الـيت توصـلت إليهـا البعثتـ               مداوالت جملـس   واستنادا إىل   - ٥٦
، شرع ممثلي اخلاص بالنيابة، السيد حممود، ونظراؤه التشاديون يف إجراء عدة جـوالت              والثانية

أبريل بالتوصل إىل اتفاق بشأن عدد مـن املقترحـات         / نيسان ٢٣وجت يف   من املشاورات اليت تُ   
من إذا قرر اعتماد والية منقحـة للبعثـة تـسري اعتبـارا مـن      اليت من املزمع أن حتال إىل جملس األ      

ايت بـشأن    حتت العناوين الواردة أدناه وهي تشمل توصي       بوبةوهذه املقترحات م   .مايو/ أيار ١٦
  .، املطروحة أمام جملس األمن للنظر فيهاالوالية املنقحة للبعثة

  
 مايو/ أيار١٦محاية حكومة تشاد للمدنيني ابتداًء من     

ستنتهي والية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد الـيت تـنص علـى                    - ٥٧
وستـــضطلع بعـــد ذلـــك حكومـــة تـــشاد . ٢٠١٠مــايو  /أيـــار ١٦محايــة املـــدنيني اعتبـــاراً مـــن  

ــيهم          ــشاد، مبــن ف ــدنيني يف شــرق ت ــسكان امل ــة ال ــن ومحاي ــل أم ــيت تكف ــسيادية ال ــسؤولياهتا ال مب
 املضيفة، مع إيالء تركيز خاص علـى         احمللية  والعائدون واجملتمعات  الالجئون واملشردون داخلياً  

العـاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية واملـوارد املتعلقـة        األمم املتحدة يالنساء واألطفال وموظف 
، وفقــاً اللتزاماهتــا مبوجــب القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان   بــذلك

وقد تعهدت احلكومة، أثناء قيامها بذلك، بتنفيذ املهـام التاليـة وفقـاً              .ئنيوالقانون الدويل لالج  
 ):٢٠٠٩ (١٨٦١ من قرار جملس األمن ٧لروح ومضمون الفقرة 

الالجئــون وال ســيما تــوىل مــسؤولية أمــن ومحايــة املــدنيني املعرضــني للخطــر،    )أ(  
 واملشردون داخلياً؛
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حركـة مـوظفي الـشؤون اإلنـسانية عـرب      تيسري إيصال املعونة اإلنسانية وحريـة      )ب(  
 حتسني األوضاع األمنية يف شرق تشاد؛ 

ــا        )ج(   ــرتبطني هبــ ــراد املــ ــدة واألفــ ــم املتحــ ــة واألمــ ــوظفي البعثــ ــن مــ ــة أمــ كفالــ
 .تنقلهم وحرية

ها ستتبععلــى النحــو الواجــب باملــسؤولية الــيت تــأيــضا وأحاطــت حكومــة تــشاد علمــاً   - ٥٨
نــساين الــدويل، وتعهــدت بالعمــل مــن أجــل إجنــاز النقــاط    محايــة املــدنيني مبقتــضى القــانون اإل 

 ): ٢٠٠٩ (١٨٦١من قرار جملس األمن  ٢٥ الفقرة  املبينة يفاملرجعية

العودة الطوعية ألعداد ضخمة من املشردين داخليـا وإعـادة توطينـهم يف ظـل                 )أ(  
 ظروف آمنة ودائمة؛ 

الــذي يتجلــى مــن   جتريــد خميمــات الالجــئني واملــشردين داخليــا مــن الــسالح    )ب(  
 اخنفاض كميات األسلحة وحاالت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛خالل 

ــك الوكــاالت      نيحتــس  )ج(   ــا يف ذل ــشاد، مب ــشادية يف شــرق ت ــسلطات الت ــدرة ال  ق
لـــسجون، علـــى تـــوفري األمـــن الـــالزم لالجـــئني االوطنيـــة إلنفـــاذ القـــانون، والقـــضاء، ونظـــام 

اإلنـسانية مـع احتـرام املعـايري الدوليـة          األنـشطة   ني يف جمـال     واملشردين داخليـا واملـدنيني والعـامل      
 .حلقوق اإلنسان

وإذا قرر جملس األمن أن يأذن بوالية منقحـة لبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا              - ٥٩
ألمـم املتحـدة التقـدم احملـرز وفـق          واتـشاد   حكومـة    الفريق العامل املشترك بني      مقّييالوسطى، س 

وسـتتوىل أيـضاً كـل مـن      .٢٠١٠أكتـوبر   /يوليـه وتـشرين األول    /ة أعـاله يف متـوز     املعايري الـوارد  
احلكومـة والبعثــة إنــشاء منتــدى لتعزيــز احلــوار والتعـاون مــن أجــل التوصــل إىل تفــاهم مــشترك   

ــألدوار واملــسؤوليات املــشتركة   ــة مبــ ل ــدنيني واحلــصول علــى   حبسائل ذات صــلة املتعلق ــة امل ماي
ــسانية و ــساعدات اإلنـ ــاملـ ــن ات ترتيبـ ــسالمة واألمـ ــسانية،  الـ ــشطة اإلنـ ــال األنـ ــاملني يف جمـ للعـ

ويعتــزم املنتــدى .  علــى املبــادرات اإلنــسانية ومبــادرات اإلنعــاش املبكــر  وإلحــداث أثــر إجيــايب 
ــستوى احمللــي يف           ــوزاري يف جنامينــا وامل ــستوى ال ــن امل ــى كــل م ــسلطات املعنيــة عل ــراك ال إش

 .تشاد شرق

ــة املتعلقــة   وســتنفذ قــوات الــشرطة، وال ســي   - ٦٠ ــة املتكاملــة، املهــام األمني ما املفــرزة األمني
وستواصــل املفــرزة األمنيــة  .حبمايــة الالجــئني واملــشردين داخليــاً والعــاملني يف امليــدان اإلنــساين

 اجملتمعـات   وحفـظ األمـن يف     للقوافل اإلنسانية    احلراسةاملتكاملة، بدعم من شرطة البعثة، توفري       
هتا أ علـى املـستوى احمللـي تعزيـز آليـات التنـسيق األمـين الـيت أنـش                  تمريـس ومـن املقـرر أن       .احمللية
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ية والبعثة لضمان إقامة خطوط اتصال قوية مع مجيـع قـوات األمـن والـسلطات          تشاداحلكومة ال 
 . واحلراسةمكتب احلماية  احمللية، مبا يف ذلك

ــة احلــايل         - ٦١ ــة املتكامل ــرزة األمني ــوام املف ــزداد ق ــع أن ي ــن املتوق ــنوم ــصراً إىل ٨٥٠ م  عن
وستكفل احلكومـة اسـتمرار مراعـاة التـوازن بـني اجلنـسني              . املوارد ت توفر مىتعنصر   ١ ٠٠٠

وهــذا األمــر حيظــى بأمهيــة   .داخــل املفــرزة األمنيــة املتكاملــة أثنــاء التجنيــد وعمليــات التنــاوب  
 . خاصة ألن النساء واألطفال ميثلون غالبية الالجئني والسكان املشردين داخلياً

  
 الوالية املقترحة املنقحة لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد     

التوصــيات املتعلقــة مبــستقبل مــن هــذا التقريــر  )د (٨٣  إىل٦٣تتــضمن الفقــرات مــن   - ٦٢
واليــة البعثــة الــيت تــنص علــى فتــرة أوليــة مــدهتا ســتة أشــهر لالنتقــال إىل اعتمــاد األمــم املتحــدة 

 جمـال األنـشطة   مـة تـشاد لتـوفري األمـن ملـوظفي البعثـة املـدنيني والعـاملني يف                  الكامل علـى حكو   
 التــابعني لفريــق األمــم املتحــدة القطــري، وتنفيــذ إجــراءات األمــم املتحــدة للمرحلــة    ةاإلنــساني

.  موظفو األمـم املتحـدة بتطبيقهـا دون اسـتثناء          سيلتزماألمنية الرابعة وتطبيق شروط العمل اليت       
لـتمكني حكومـة تـشاد وبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة            للواليـة    متديـد آخـر      وقد يلزم إجـراء   

 استدامة املفرزة األمنية املتكاملة والقيام، بدعم من شركاء آخـرين،           وطيدأفريقيا الوسطى من ت   
بتسليم احلكومة ما اضطلعت به البعثة من عمل يف جمال تسوية الرتاع علـى املـستوى القـضائي                  

 . ويف جمال حقوق اإلنسان، وفقاً ملا يرد أدناهواجلزائي واحمللي 
  

 بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشادواملهام املدنية ل املفاهيم    

جملـس األمـن، ستواصـل البعثـة مبوجـب واليـة منقحـة أداء         عند اختاذ قـرار مـن جانـب           - ٦٣
يف ) ٢٠٠٩ (١٨٦١ جملـس األمـن      من قرار ) ط (٦إىل  ) ج (٦املهام احملددة يف إطار الفقرات      

  وتقـدمي املـساعدة إىل احلكومـة يف        ،جماالت سيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان والـشؤون املدنيـة           
ــاء اضــطالع  جمــال ــام أثن ــشاد  ها مكافحــة األلغ ــة شــرق ت ــادئ   . مبــسؤولياهتا حلماي وســتتمثل املب

وعــالوة . واســتدامتها فعاليتــها  مــدىالتوجيهيــة الــيت ســتدعم مجيــع أنــشطة البعثــة املــستقبلية يف
 البعثة وفريق األمـم املتحـدة القطـري والـشركاء           ستبذل قصارى اجلهود من جانب    على ذلك،   

 متكاملـة تتـيح، باإلضـافة إىل قيمتـها اجلوهريـة،            لالشـتراك يف القيـام بأنـشطة      الدوليني اآلخرين   
 تمعـات  واجملفرص االنتعاش االجتمـاعي االقتـصادي الـيت تعـود بالفائـدة علـى املـشردين داخليـاً             

 . املضيفةاحمللية
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 عنصر الشرطة املدنية    

سيستمر عنصر شرطة بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف االضـطالع            - ٦٤
وعلـى وجــه   ).٢٠٠٩ (١٨٦١مـن القـرار   ) ب (٦ و) أ( ٦باملهـام احملـددة مبوجـب الفقــرات    

جيههـا ودعـم مـا تبذلـه مـن جهـود            التحديد، ستواصل شرطة البعثة تدريب حكومة تـشاد وتو        
 . نفاذ القانونإللتحقيق االكتفاء الذايت للمفرزة األمنية املتكاملة باعتبارها كيان حمترف 

وسُينشأ فريق عامل مشترك بني حكومة تشاد واألمم املتحدة هبدف اسـتعراض املهـام                - ٦٥
وحـول  تـوفري األمـن داخـل        مـن أجـل   الرئيسية الالزمة لتعزيز قـدرات املفـرزة األمنيـة املتكاملـة            

 األمنيــة وأمــن املنــاطق؛ وذلــك باتبــاع احلراســات وتــوفري خميمــات الالجــئني واملــشردين داخليــاً
سبل منها دعم تنسيق املفرزة مع الدرك واحلرس الـوطين، وكـذلك اجلـيش التـشادي املـسؤول                  

ومـة الـدعم    وسيضع الفريـق العامـل خطـة لتـسليم احلك          .عن أمن احلدود والتهديدات اخلارجية    
 مجلـة  يف وسيستعرض هذا الفريـق العامـل   .اإلداري واملايل واللوجسيت للمفرزة بصورة تدرجيية 

 :أمور ما يلي

 املفــرزة األمنيــة املتكاملــة وشــرطتها القــضائية يف جمــال تقنيــات   أفــرادتــدريب  )أ(  
نيـــة  األمواحلراســـاتالتحقيـــق ونظـــم التعقـــب اإللكترونيـــة، باإلضـــافة إىل جهـــاز الالســـلكي  

 ؛٢٠١٠يونيه /والقانون اإلنساين الدويل اعتباراً من حزيران

 مدربني آخرين من املفرزة األمنية املتكاملـة اعتبـاراً مـن        ١٠وتدريب  واختيار    )ب(  
 ؛٢٠١٠يونيه /حزيران

 لمناطق؛لمن األ املفرزة األمنية املتكاملة يف جمال توفري ألفرادالتدريب احملتمل   )ج(  

 أفــرادال صــيانة أســطول مركبــات املفــرزة ومواصــلة تــدريب  التــدريب يف جمــ  )د(  
يوليـه  / سيارات اعتباراً من متوز    فين ٢٥ سائقاً و ٥٠املفرزة يف جمال مهارات القيادة؛ واستقدام       

  أدناه؛ ٢٠وفقاً ملا متت مناقشته يف الفقرة و ضمن إطار قوام املفرزة املأذون به ٢٠١٠

 مثـــــل(ملتكاملـــــة إىل منـــــاطق جديـــــدة  املفـــــرزة األمنيـــــة انـــــشراحتمـــــال   )هـ(  
 ؛ )والدح هارازي

اهليكــل التنظيمــي للمفــرزة األمنيــة املتكاملــة وآلياهتــا للتنــسيق مــع قــوات أمــن    )و(  
حمليـــة أخـــرى، مبـــا يف ذلـــك عـــرب استكـــشاف طرائـــق تقنيـــة وماليـــة إلنـــشاء مراكـــز تـــشغيل   

ــة الع    يف ــة حــىت يتــسىن للــسلطات احمللي مــل مباشــرة مــع املفــرزة  احملافظــات واملقاطعــات الفرعي
 مستدامة؛  بطريقة
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ــة  املتعلقــة التقــدم الــذي أحــرز يف مــشاريع اهلياكــل األساســية      )ز(   ــاملفرزة األمني ب
 . الواردة أدناه٧١  يف الفقرةوالواردةاملتكاملة 

بـني   بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد و          املناقشات بني ويف سياق     - ٦٦
زيادة عدد عناصر املفـرزة مـن قوامهـا احلـايل البـالغ             ب  بالتوصية على اقتراح افقتا   و حكومة تشاد 

  .عنصر تقريباً ضمن إطار املوارد املتاحة ورهناً مبوافقة جملس األمن ١ ٠٠٠ عنصراً إىل ٨٥٠

حكومـة تـشاد    ستقوم  أعاله،    الواردة ٦٤وسعياً إىل حتقيق األهداف احملددة يف الفقرة          - ٦٧
 مــذكرة التفــاهم املربمــة بــني األمــم املتحــدة وحكومــة بتنقــيححــدة، عنــد االقتــضاء، واألمــم املت

  .تشاد والناظمة لعمليات املفرزة األمنية املتكاملة

ومــن أجــل زيــادة عــدد املرشــحات الالئــي يــستطعن االنــدماج مبزيــد مــن الــسهولة يف    - ٦٨
 امـرأة  ٢٠٠ اسـتقدام وتـدريب   املفرزة األمنية املتكاملة، ستواصل البعثة دعم حكومـة تـشاد يف   

 .  امرأة قامت الشرطة الوطنية فعالً بتجنيدهن٢٥٠طات يف الدرك وتدريب بليصبحن ضا

قـيم شـرطة البعثـة مـع املفـرزة األمنيـة املتكاملـة أثنـاء األشـهر الـستة                    ومن األفـضل أن تُ      - ٦٩
متطلبـات  ، ومنيـة معينـة  فتـرة ز   أي  تبعـاً للحالـة األمنيـة يف       ، وذلـك  األوىل من املرحلـة االنتقاليـة     

 . عزز للمرحلة األمنية الرابعة لألمم املتحدةاملظام نال

 عنـصر مـن عناصـر    ٣٠٠ عنصر تقريباً مـن أصـل     ٢٢٦جيري يف الوقت احلايل، نشر      و  - ٧٠
ويوصــى باإلبقــاء علــى القــوام احلــايل لألشــهر الــستة األوىل للواليــة  . شــرطة البعثــة املــأذون هبــا

 .ة لعنصر شرطة البعثةددوفق االحتياجات احملبعد ذلك ت تقدم التوصياواملنقحة 

ومن أجل توحيد هياكل الدعم الالزمـة لبقـاء املفـرزة، سـيكون مـن الـضروري تقـدمي                    - ٧١
 :الدعم التايل للبعثة

إعادة تأهيل مدرسة الشرطة التابعة للمفـرزة وبنـاء املهـاجع يف جنامينـا اعتبـاراً                  )أ(  
 ؛٢٠١٠يونيه /من حزيران

 موقعــــاً للمفــــرزة األمنيــــة اعتبــــاراً مــــن ١٣ بنـــاء ســــتة مراكــــز للــــشرطة و   )ب(  
 ؛٢٠١٠أغسطس /آب

ــار وتركيــب املــضخات يف كــل موقــع مــن أصــل      )ج(   موقعــاً تابعــاً  ١٩حفــر اآلب
 ؛٢٠١٠أكتوبر /للمفرزة موجوداً يف شرق تشاد اعتباراً من تشرين األول
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  مجهورية أفريقيا الوسطى وتشادالعنصر العسكري التابع لبعثة األمم املتحدة يف    

عقــب القــرار الــذي اختذتــه حكومــة تــشاد لتــويل املــسؤولية كاملــةً عــن أمــن ومحايــة       - ٧٢
السكان املدنيني، ستعيد البعثة تشكيل عنصرها العسكري لتيـسري انتقـال العنـصر املـدين للبعثـة                 

ــة للبلـــد املـــضيف وإىل    ــدة القطـــري إىل اآلليـــات األمنيـ ــة ولفريـــق األمـــم املتحـ ــاكن اإلقامـ  أمـ
ــة املعــززة لألمــم املتحــدة    اواإلجــراء ــة الرابع ــة األمني ــة باملرحل ــة املتعلق ــضطلع و. ت األمني يف سي

 :ساس العنصر العسكري للبعثة أثناء قيامه بذلك، باملهام الثابتة التاليةاأل

 توفري األمن ألفراد البعثة يف مواقعهم ومرافقهم ومنشآهتم ومعداهتم؛  )أ(  

  السائدة يف املناطق اجملاورة ملواقع البعثة؛ظة على الوعي باحلالةاحملاف  )ب(  

 تتــيح ألفــراد األمــم املتحــدة العــسكريني الــذين ينفــذون مهــام   احلراســةتــوفري   )ج(  
 تقدمي الدعم؛ 

 تـوفري الــدعم مــن أجـل إنقــاذ أفــراد األمــم املتحـدة واألفــراد العــاملني يف جمــال     )د(  
 ؛ لعصيبةيف الظروف ا ة اإلنسانياألنشطة

 . قدراهتايف حدودتوفري الدعم لعمليات اإلجالء الطيب ألفراد األمم املتحدة   )هـ(  

سؤوليته مبــ املــشمولة احلاليــة  املنطقــة العــسكرية جمــال العنــصر العــسكري  قلصوســي  - ٧٣
 بيد أنه سيضطلع بعمليـات اإلجـالء الطـيب     سالمات؛ الشمايل احلايل ومقاطعة باستبعاد القطاع 

 . منطقة مسؤولية البعثة برمتهاالظروف العصيبة يفيف واإلجالء 

الـواردة أعـاله    ) د (٧١ األساليب العمليـة لتنفيـذ مـضمون الفقـرة           وسيتم االتفاق على    - ٧٤
ــة وحكومــة تــشاد وقواهتــ   ــة، األمنامــع البعث ــة يف جمــال األنــشطة  باإلضــافة إىل اجلهــاتي   العامل

 .  مشترك لألدوار واملسؤولياتصل إىل تفاهموالتواإلنسانية ضماناً لفعالية هذه العملية 

خفيض القدرات العسكرية للبعثة، ستعمل القوة مبوجب الفصل السادس مـن           لت ونظرا  - ٧٥
عدل قواعـد االشـتباك اخلاصـة هبـا لـدعم هـذه العمليـات، أي اسـتخدام                  ميثاق األمم املتحدة وتُ   

 موقعني رئيـسيني مهـا فارشـانا        نشر العنصر العسكري يف   وسُي .القوة يف حالة الدفاع عن النفس     
وقوز بيضا وسيحتفظ مبقر رئيسي أمـامي وقاعـدة للوجـستيات يف أبيـشي ومقـر خلفـي صـغري                   

وستعمل البعثة جاهدة لتقليص وجودهـا العـسكري يف أبيـشي قـدر اإلمكـان                .للبعثة يف جنامينا  
 . أسرع وقت ممكنبو

خفض العنـصر العـسكري     مـايو، سـيُ   / أيـار  ١٦ورهناً بقرار جملس األمن، واعتبـاراً مـن           - ٧٦
 فـرد   ٤ ٩٠٠ فرد يف تشاد من أصـل قوامـه املـأذون بـه والبـالغ                ٣ ٣٠٠من قوامه احلايل البالغ     
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وسيـصل العـدد    ).٢٠٠٩ (١٨٦١ عنـصر للـدعم مبوجـب القـرار     ٥٠٠  جنـدي و ١٤٠٠إىل 
ــذي سُيــ  ــاً  ١ ٤٠٠سحب إىل ال ــدي تقريب ــشاد،     . جن ــة ت ــن حكوم ــدعم م ــة، ب وســتكفل البعث

وسـيظل العـدد املتبقـي مـن اجلنـود          . ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١٥جنـدي حبلـول      ١ ٤٠٠ب  انسحا
ــالغ  ــة   ١ ٩٠٠والبـ ــوبر / تـــشرين األول١٥جنـــدي يف تـــشاد لغايـ  املوعـــد الـــذي ٢٠١٠أكتـ

  . انسحاهبم النهائي رهناً مبوافقة جملس األمنويبدأونسيوقفون فيه مجيع العمليات 
  مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى    

وفيما يتعلق بوجود البعثة يف مشال شرق مجهورية أفريقيـا الوسـطى، يوجـد يف الوقـت                   - ٧٧
 فـرد مـأذون هلـا بتـأمني املطـار، وتـوفري دوريـات حمـدودة وقـدرة يف          ٣٠٠احلايل قوات قوامهـا     

وقد طلب رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى، فرانسوا بوزيزي، يف رسـالة وّجههـا             . جمال اإلنقاذ 
ــا        / شــباط١٥إيلّ يف  ــة أفريقي ــة املوجــودة يف مشــال شــرق مجهوري ــوارد البعث ــل م ــر أن تنق فرباي

ويف اجتمــاع عقــد بعــد ذلــك مــع ممثلــي اخلــاص   . الوســطى إىل احلكومــة إذا انــسحبت البعثــة 
بالنيابة، كرر رئيس اجلمهورية ورئيس وزرائـه، الطلـب الـسالف ذكـره مـن جديـد، وأكـد أن                   

. ماعـات املـسلحة تفـوق قـدرة قـوات األمـن الوطنيـة             قدرة زعزعة االسـتقرار املتـوفرة لـدى اجل        
ويف هذا الصدد، التمس الـرئيس بـوزيزي املـساعدة مـن األمـم املتحـدة لتـدريب وجتهيـز قواتـه                      
األمنية يف مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى، ليتسىن هلا منـع اهلجمـات وتـأمني ذلـك اجلـزء                   

  .من احلدود مع تشاد والسودان
 فـرد  ٣٠٠ذن للبعثة بوالية مبوجب الفصل الـسادس، تـوفري قـوة قوامهـا     وُيقترح أن يؤ    - ٧٨

وسـيكون هـذا العنـصر مـسؤوال     . ، يف مشال شرق مجهورية أفريقيـا الوسـطى    )من مجيع الرتب  (
. عن تأمني املطار يف بيـراو، وتوفري عمليات إنقاذ حمدودة للعاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية                

 وإعاشـتها يعتمـد علـى وجـود القـوة يف تـشاد، سـتوقف البعثـة         ونظرا ألن إمـداد تلـك القـوات       
عملياهتا يف مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسـطى وتبـدأ االنـسحاب يف الوقـت الـذي تبـدأ فيـه                     

  .٢٠١٠أكتوبر /القوة الرئيسية انسحاهبا من تشاد يف تشرين األول
  

  اعتبارات أخرى    
ــا يتجــاوز       - ٧٩ ــة مب ــة البعث ــّدت والي ــ١٥وإذا م ــايو /ار أي ــيجري االضــطالع  ٢٠١٠م ، س

بأعمال إضافية يف جمال البنية األساسية لتمكني البعثة من توفري الدعم حلكومة تشاد، من أجـل                
الوفاء بواليتها املتعلقة باحلماية وختفيف اآلثار السلبية اليت رمبا تتمخض عنـها عملياهتـا املتعلقـة                

ــصاد احلــاليني يف شــرقي تــ    ــة األساســية واالقت ــدعم املباشــر، الــذي   . شادبالبني وباإلضــافة إىل ال
  :سيستتبع هذا أيضا ما يلي) ٧١انظر الفقرة (سيقدم إىل املفرزة األمنية املتكاملة 
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حفر أربعة آبار إضافية وتركيـب مـضخات يف بطيحـة لفائـدة مدينـة أبيـشي،                   )أ(  
  ؛٢٠١٠يونيه /وسيبدأ ذلك يف حزيران

  ؤدية إىل معسكرات البعثة؛إصالح وصيانة الطرقات الرئيسية امل  )ب(  
إصالح وصيانة املطارات واملدرجات اليت تستخدمها البعثة يف فرشانا، وقـوز              )ج(  

  بيضا، وهباي، وإيريبا، وغريده، وبرياو؛
مشاريع سـريعة األثـر لتقـدمي الـدعم فيمـا يتعلـق بعنـصر البنيـة األساسـية، مـن                       )ج(  

  .ق مع فريق األمم املتحدة القطريأجل إنعاش اجملتمعات احمللية املضيفة، بالتنسي
وباإلضــافة إىل مــا ســبق ذكــره، طلبــت حكومــة تــشاد أن تفــي البعثــة بالتزامهــا الــذي    - ٨٠

  .تعهدت به من قبل ببناء ساحة خلدمات الطائرات وحمطة هنائية يف مطار جنامينا
ــشرين األول       - ٨١ ــة يف تــ ــع البعثــ ــشاد مــ ــة تــ ــع حكومــ ــوف جتتمــ ــوبر /وســ  ٢٠١٠أكتــ

  لتقــدم احلاصــل ســويا بــشأن أعمــال البنيــة األساســية الــوارد ذكرهــا يف الفقــرتني    ا الســتعراض
وستتخذ حكومة تشاد كافة التدابري الالزمة مبـا يكفـل حـصول البعثـة علـى                .  أعاله ٧٩ و   ٧١

كـــل موافقـــة الزمـــة ألداء أعماهلـــا يف جمـــال التـــشييد دون إبطـــاء؛ وكفالـــة وصـــول املـــوظفني 
  .قدين معها دون قيود إىل مجيع مناطق التشييدومعدات األمم املتحدة واملتعا

، سـتعمل البعثـة علـى إجـراء         ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٥وإذا تقرر متديد واليـة البعثـة بعـد            - ٨٢
االتصاالت مع حكومة تشاد ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني دعما جلهودمها الراميـة             

دمي املـساعدة اللوجـستية لتحقيـق هـذا     إىل نقل خميمات الالجئني القريبة جدا مـن احلـدود، وتقـ          
الغــرض إىل مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني يف حــدود املــوارد املتاحــة وعلــى أســاس 

  .استرداد التكاليف
ولــتمكني البعثــة مــن الوفــاء بواليتــها بالكامــل، كــررت حكومــة تــشاد جمــددا ملمثلــي      - ٨٣

ــع    ــاالحترام الكامــل جلمي ــة، التزامهــا ب ــة يف   اخلــاص بالنياب ــق مبركــز البعث  أحكــام االتفــاق املتعل
، ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول١٥، والتعــديل الــذي أدخـل عليــه يف  ٢٠٠٨مـارس  /آذار ٢١

وأن تكفل بصفة خاصة حرية التنقل الكاملـة للبعثـة، وأفرادهـا، واملتعاقـدين معهـا، فـضال عـن                    
لعمــوالت، والرســوم مركبــاهتم وطــائراهتم، ومــنح إعفــاءات مــن مجيــع الــضرائب واألتعــاب وا  

األخرى على النحو املنصوص عليه مبوجب االتفاق، والتعديل الـذي أدخـل عليـه، طـوال مـدة                  
واليــة البعثــة وحــىت تــصفيتها ومغــادرة مجيــع أفرادهــا العــسكريني واملــدنيني مــن تــشاد بــصورة   

  .أيضا هنائية
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  اآلثار املالية  -سابعا   
يونيــه / حزيــران٣٠ بــاء املــؤرخ ٦٣/٢٧٤خصــصت اجلمعيــة العامــة مبوجــب القــرار    - ٨٤

يوليـه  / متـوز ١ مليون دوالر لإلنفاق على البعثـة خـالل الفتـرة مـن     ٦٩٠,٨ مبلغا قدره  ٢٠٠٩
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩

، فــإنين ٢٠١٠مــايو / أيــار١٥وإذا قــرر جملــس األمــن متديــد واليــة البعثــة إىل مــا بعــد    - ٨٥
عليهــا اجلمعيــة العامــة بالفعــل للبعثــة للفتــرة املاليــة احلاليــة أعتــزم اســتخدام املــوارد الــيت وافقــت 

، كما أعتـزم إدراج مـا سـينُجم عـن قـرار اجمللـس هـذا يف                  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠املنتهية يف   
 الـيت سـأُقدمها إىل اجلمعيـة العامـة خـالل اجلـزء             ٢٠١٠/٢٠١١امليزانية املقترحـة للبعثـة للفتـرة        
  .ستنيالرئيسي من دورهتا اخلامسة وال

، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة للحــساب      ٢٠١٠مــارس / آذار٣١ويف   - ٨٦
وكان جمموع االشتراكات املقررة غـري املـسددة        .  مليون دوالر  ٢٨,٧اخلاص للبعثة ما مقدراه     

  . مليون دوالر١ ٧٢٥,٧جلميع عمليات حفظ السالم يساوي يف ذلك التاريخ 
ن جمموع املبـالغ املـستحقة للـدول املـسامهة يف البعثـة            ، كا ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ويف    - ٨٧

ومت تـــسديد تكـــاليف القـــوات عـــن الفتـــرة املنتهيـــة يف .  ماليـــني دوالر٣,٨بقـــوات يـــساوي 
 وتكـــاليف املعـــدات اململوكـــة للوحـــدات عـــن الفتـــرة املنتهيـــة يف  ٢٠١٠فربايـــر /شـــباط ٢٨
  . وفقا جلدول السداد الفصلي٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١
  

  مالحظات وتوصيات  -ثامنا   
نشأت نقطة اخلالف الرئيسية بني األمم املتحدة والسلطات التشادية عندما أوضـحت              - ٨٨

مايو بتحمل املسؤولية الرئيسية عـن      / أيار ١٥تلك األخرية أهنا ستقوم مع انتهاء والية البعثة يف          
ار العنـصر العـسكري     وعلـى ذلـك مل تـر تلـك الـسلطات مـربراً السـتمر              . األمن ومحاية املدنيني  

ودعما هلذا القرار، أشارت احلكومة إىل تعزيز قدرة قواهتا األمنيـة، والتحـسن امللحـوظ               . للبعثة
يف العالقات بني تشاد والـسودان والتواصـل مـع احلركـات الـسياسية املـسلحة يف كـل منـهما،                     

مـن ومسـح   أعقب ذلك من نشر دوريات مشتركة مبحاذاة حـدودمها املـشتركة ممـا عـزز األ           وما
ويف هـذا الـصدد،     . بإعادة فـتح احلـدود عنـد ثـالث نقـاط واسـتئناف التجـارة العـابرة للحـدود                  

أن أثين على الرئيـسني ديـيب والبـشري مـن أجـل هـذه التطـورات اإلجيابيـة وأشـجعهما علـى                    أود
  .املثابرة عليها

ومــن املــشجع ذلــك املوقــف القــوي الــذي ظهــرت بــه القــوات التــشادية علــى طــول       - ٨٩
دودها الــشرقية مــع الــسودان والرســائل العامــة واخلاصــة الواضــحة الــيت أرســلت إىل احلكــام حــ
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اإلقليميني يف شرق تشاد بـشأن مـسؤوليتهم عـن تـوفري األمـن للمـدنيني ومـن بينـهم الالجئـون                      
  .واملشردون داخليا

ــرة        - ٩٠ ــإن الفت ــة، ف ــشأن أداء العنــصر العــسكري للبعث ــشاد ب ــالرغم مــن آراء حكومــة ت وب
شمولة هبذا التقرير توضح جبالء أنه حىت مـع التقلـيص احلـايل للعـدد يف منطقـة العمليـة، فـإن                       امل

الرجال والنـساء العـسكريني الـذين خيـدمون حتـت علـم األمـم املتحـدة يف شـرقي تـشاد ومشـال             
شرق مجهورية أفريقيا الوسطى، قدموا يف الشهور الثالثة األخـرية إسـهامات جـديرة بالثنـاء يف           

وأود أن أسجل هنـا تقـديري       . ملدنيني وسالمة وأمن العاملني يف جمال األنشطة اإلنسانية       محاية ا 
  .العميق خلدماهتم

وبالرغم من التقييم املتفاوت ألعمال العنصر العسكري، هناك إمجـاع يف اآلراء بـشأن                - ٩١
داء املفـرزة  وكما يـبني التقريـر، فـإن أ   . الدعم اإلجيايب الذي قدمه العنصر املدين يف شرقي تشاد        

وقـد بـرزت    . األمنية املتكاملـة قـد حتـسن مبـساعدة شـرطة البعثـة والـشركاء الـدوليني اآلخـرين                  
ــسان،          ــوق اإلن ــك حق ــا يف ذل ــانون، مب ــز ســيادة الق ــضا جــراء تعزي ــة أي ــدم ملحوظ حــاالت تق

ســيما بالنــسبة للمــرأة والطفــل، ويف إصــالح النظــام القــضائي، ومكافحــة العنــف اجلنــسي    وال
؛ وتعزيز هياكل احلكـم احمللـي، وكـذلك يف جمـال الوئـام االجتمـاعي بـني الالجـئني،                    واجلنساين

ومل تكن تلـك اإلجنـازات لتتحقـق دون التـزام الـسلطات           . واملشردين واجملتمعات احمللية املضيفة   
  .التشادية على مجيع املستويات

اقـشات بـني األمـم      وترمي الوالية املقترحة، اليت أسـفرت عنـها اجلولـة األخـرية مـن املن                - ٩٢
املتحــدة وحكومــة تــشاد، إىل محايــة أوجــه التقــدم الــواردة يف التقريــر وكفالــة اســتدامتها، مــع   

  .إتاحة االنسحاب التدرجيي على مراحل للعنصر العسكري
وإذا قرر اجمللس اعتماد والية جديدة للبعثـة، فـإن هنـج االنـسحاب التـدرجيي سـيمكن                    - ٩٣

ــدرجييا    ــال ت ــن االنتق ــة م ــسادس      البعث ــة الفــصل ال ــاق إىل والي ــسابع للميث ــة الفــصل ال ــن والي م
وسيسمح بتعزيز وجود النظام األمين ملوظفي األمم املتحدة قبل أن تبدأ قوات البعثـة انـسحاهبا                

ومثة ميزة أخرى هلذا النهج وتتمثـل يف أهنـا ستـسمح            . ٢٠١٠أكتوبر  /النهائي يف تشرين األول   
ــشطة اإل   ــة يف جمــال األن ــن احلراســة     للجهــات الفاعل ــراهن م ــستفيد يف الوقــت ال ــيت ت ــسانية ال ن

واألمـر  . والدوريات املسلحة للعنصر العسكري، بـأن تعـدل تـدرجييا انتـشارها وطريقـة عملـها            
األهم، أن ذلك سيسمح لكيانات األمم املتحدة يف تشاد بتنظيم نفـسها بطريقـة خمتلفـة ودمـج                  

  .أنشطتها لتعزيز استدامتها وآثارها
 الوقت الالزم إلدارة العمليات االنتقالية املذكورة أعـاله بـصورة فعالـة، ويف            ويف ضوء   - ٩٤

ضوء أن كثريا مـن املـشاريع املقترحـة لـدعم املفـرزة األمنيـة املتكاملـة سيـستمر بالـضرورة بعـد                  
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ــة عــام  ــة ملــدة ســنة واحــدة    ٢٠١٠هناي ــة منقحــة للبعث . ، أوصــي بــأن يوافــق اجمللــس علــى والي
، مفيـدا لتقريـري الـذي    ٢٠١٠أكتـوبر  /وقع إجـراؤه يف تـشرين األول   وسيكون االستعراض املت  

  .سيقدم إىل اجمللس يف هناية فترة الستة شهور األوىل
وبتقــدميي هلــذا االقتــراح الــوارد أعــاله، أدرك أن تــشاد تقــع يف منطقــة ال تــزال هــشة      - ٩٥

ــة األخــرية    ــالرغم مــن بعــض التطــورات اإلجيابي ر يف اجلــزء ويــسبب عــدم االســتقرار املــستم  . ب
وهذا هـو   . الشمايل الشرقي من مجهورية أفريقيا الوسطى املتامخة لتشاد والسودان، قلقا خاصاً          

 جندي يف تلك املنطقة بـالقرب مـن         ٣٠٠السبب يف استمرار وجود وحدة تابعة للبعثة قوامها         
بعثـة،  ويف الوقت الذي يناقش فيه اجمللـس مـستقبل ال         . مدينة برياو، إىل حني صدور إشعار آخر      

يتعني عليه أن يدرس أيضا مستقبل ذلـك الوجـود، واضـعا يف االعتبـار آراء سـلطات مجهوريـة                    
  .أفريقيا الوسطى، على حنو ما جرى اإلعراب عنه يف منت هذا التقرير

وأخــريا أود أن أعــرب عــن الــشكر ملمثلــي الــسابق فيكتــور دا ســيلفا أنغيلــو وملــوظفي    - ٩٦
كلــل مـن أجــل الوصــول بالبعثــة إىل مــستوى تــشغيلي أمكــن  البعثـة ملــا بــذلوه مــن جهــود دون  

. مبوجبــه، رغــم كــثري مــن العقبــات، حتقيــق النتــائج اجلــديرة باإلشــادة والــواردة يف هــذا التقريــر
وأود أيضا أن أعرب عن الشكر ليوسف حممـود، ممثلـي اخلـاص احلـايل بالنيابـة، إلشـرافه علـى                     

وأخـريا، أود أن أعـرب عـن امتنـاين جلميـع            . املفاوضات مع حكومة تشاد بشأن مستقبل البعثة      
ــسخية يف         ــسامهاهتم ال ــى م ــدوليني عل ــشركاء ال ــشاد ولل ــم املتحــدة يف ت ــة األم ــوظفي منظوم م

  .البعثة أعمال
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  املرفق
  ٢٠١٠بريل أ/وأفراد الشرطة يف نيسانأعداد القوات العسكرية     

  
 العنصر العسكري

  الشرطة املدنية  جملموعا  القوات  األركانضباط   تصالاالضباط  البلد

 صفر ١٢٠ ١٢٠ صفر صفر االحتاد الروسي

  صفر  ٤  صفر  ٤  صفر  إثيوبيا

 ١٩ صفر صفر صفر صفر األردن

 صفر ٦٣ ٦٣ صفر صفر   ألبانيا  

 صفر ٤١٨ ٤٠٧ ١١ صفر   يرلنداأ  

 صفر ٦ صفر ٤ ٢ باكستان

 صفر ٣ صفر صفر ٣ الربازيل

 ٤ صفر صفر صفر صفر الربتغال

 صفر ١٥٤ ١٤٤ ٨ ٢ بنغالديش

 ٢٣ ٢ صفر ١ ١ بنن

 ٢٤ ٢ صفر ٢ صفر بوركينا فاسو

 ٨ صفر صفر صفر صفر بوروندي

 صفر ٢ صفر ٢ صفر بولندا

 ٣ صفر صفر صفر صفر تركيا

 ٤ ٤٥٢ ٤٥٠ ٢ صفر توغو

 صفر ٧ صفر ٣ ٤ تونس

مجهورية الكونغو 
 صفر ١ صفر ١ صفر الدميقراطية

 ١ ١ صفر صفر ١ رواندا

 صفر ٦ ٦ صفر صفر ري النكاس

 ٧ ١٦ صفر ١٣ ٣ السنغال
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 العنصر العسكري

  الشرطة املدنية  جملموعا  القوات  األركانضباط   تصالاالضباط  البلد

 صفر ٣ ٣ صفر صفر صربيا

 صفر ٨١٠ ٧٩٩ ١٠ ١ غانا

 ٧ صفر صفر صفر صفر غينيا

 ١٦ صفر صفر صفر صفر فرنسا

 ٣ ٧٦ ٧٥ ١ صفر فنلندا

 ٩ صفر صفر صفر صفر   الكامريون  

 صفر ٤٠ ٤٠ صفر صفر كمبوديا

 ٣٣ صفر صفر صفر صفر   كوت ديفوار  

 صفر ٤ صفر ٤ صفر كينيا

 ١٠ ١ صفر صفر ١ مايل

 ١٦ صفر صفر صفر صفر مدغشقر

 ٩ ٢ صفر ١ ١ مصر

 صفر ٢ صفر ٢ صفر مالوي

 صفر ٢٦٨ ٢٦٤ ٤ صفر منغوليا

 صفر ١٢١ ١١٩ ٢ صفر النرويج

 صفر ٨٥٥ ٨٤٧ ٧ ١  نيبال

 ٣ صفر صفر صفر صفر النيجر  

 صفر ١١ صفر ٩ ٢ نيجرييا

 صفر ٢ صفر ٢ صفر يات املتحدةالوال

 ٢٧ ١ صفر صفر ١ اليمن

 ٢٢٦ ٣ ٤٥٣ ٣ ٣٣٧ ٩٣ ٢٣ اجملموع 
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