
S/2010/409  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
30 July 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

040810    030810    10-46383 (A) 
*1046383* 

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

  
  مقدمة  -أوال   

مـايو  / أيـار  ٢٥املـؤرخ   ) ٢٠١٠ (١٩٢٣يقدم هذا التقريـر عمـال بقـرار جملـس األمـن               - ١
 الذي مدد مبوجبه اجمللس والية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد    ٢٠١٠

 بانتظـام   إىل األمـني العـام أن ُيطلـع اجمللـس          وطلـب    ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١اية  إىل غ 
ويتضمن هذا التقرير معلومـات مـستكملة بـشأن مجلـة        .  التقدم احملرز يف تنفيذ والية البعثة      على

أمور منـها احلالـة األمنيـة واإلنـسانية يف شـرق تـشاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى؛                        
 مــن قــرار جملــس األمــن  ٣ و ٢ احملــددة يف الفقــرتني يريرز حنــو إجنــاز املهــام واملعــا والتقــدم احملــ

، مبــا يف ذلــك التــدابري املتخــذة ملواجهــة أوجــه الــنقص املمكنــة الــيت حــددها   )٢٠١٠ (١٩٢٣
 مـن ذلـك القـرار؛ وتنفيـذ واليـة         ٤الفريق العامل الرفيع املستوى املشترك املشار إليه يف الفقـرة           

 إىل األمـني العـام    كذلك وطلب اجمللس . ملتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد     بعثة األمم ا  
 اخليــارات تقييمــا عــنقــدم يف هــذا التقريــر  ي، أن )٢٠١٠ (١٩٢٣ مــن القــرار ٢٦ الفقــرة يف

  .قييمه لنتائج رحيل البعثةبالنسبة جلمهورية أفريقيا الوسطى، استنادا إىل تالدولية واإلقليمية 
  

  الة األمنيةاحل  -ثانيا   
ال يزال من غري املمكن التنبؤ باحلالة األمنية يف شـرق تـشاد، وُيعـزى ذلـك أساسـا إىل                      - ٢

ــسيارات وعمليــ      ــا يف ذلــك ســرقة ال ــصوصية، مب ــة واألعمــال الل ــشطة اإلجرامي ــسطو اتاألن  ال
 منـذ التقريـر الـسابق إذ بلـغ    كـثريا  عـدد احلـوادث األمنيـة       الـشهري ل  توسـط   املاملسلح، ومل يتغري    

يونيـه كـان   /ففـي حزيـران  .  حادثـة ٢٧ و  ١٥يونيه علـى التـوايل      /مايو وحزيران / يف أيار  هاعدد
يونيـه، حـاول أفـراد    / حزيـران  ٤فـي   ف. مـن احلـوادث   يف عـدد     هدفا   اإلنساينال  اجملالعاملون يف   

 شخـصني   واقتلـ ف) منطقـة وادي فـريا    (مركبة خاصة للتزويـد بامليـاه يف مربوكـا          سرقة  مسلحون  
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وبعد أيام قليلة، اعتقلت قوات احلدود املشتركة الـيت أنـشأهتا حكومتـا             . ة آخرين  مخس واصابأو
ــسودان   ــشاد وال ــيهم ت ــشتبه ف ــران٦ويف . امل ــه/ حزي ــري    ،يوني ــة غ ــابع ملنظم  اختطــف موظــف ت

وأُفــرج عنــه بعــد أن . ريــشي يف وضــح النــهابحكوميــة دوليــة حتــت هتديــد الــسالح يف وســط أ
. يونيـه /حزيـران  ١٥تبه فيهما يف عملية اختطـاف وقعـت يف          اعتقلت قوات األمن التشادية املش    

 يف “أطبـاء بـدون حـدود   ”يونيه، تعرض مقر املنظمـة غـري احلكوميـة الدوليـة       / حزيران ١٧ويف  
الـزي  يرتـدون   ني جمهـويل اهلويـة      لحهلجوم على أيـدي أفـراد مـس       ) سيال منطقة دار (دوغدوري  
يونيـه، اقـتحم أفـراد      / حزيـران  ٢٧ ويف   .استولوا على مبلغ كـبري مـن املـال ومعـدات          العسكري  
ــسلحون  ــم ــسكري الزي ب ــاينالع ــا     مب ــو غاران ــة يف كوك ــة دولي ــري حكومي ــة غ ــة ( منظم منطق

واختطفوا رئيس املكتـب، وسـرقوا وقـود ومـركبتني، وفـّروا يف اجتـاه تـريو ومـارينو                   ) سيال دار
ذين ختلـوا عـن املـركبتني       وطاردت املفرزة األمنية املتكاملة هؤالء األفراد الـ       ). سيال منطقة دار (

وكـذلك يف   . ريو ومـارينو  تـ وأفرجوا عـن موظـف املنظمـة غـري احلكوميـة الدوليـة بـالقرب مـن                  
ــران ٢٧ ــة    /حزيـ ــة غـــري احلكوميـ ــة للمنظمـ ــة تابعـ ــسرقة مركبـ ــراد مـــسلحون بـ ــام أفـ ــه، قـ   يونيـ

 ديـد جـر ح ح كيلـومترا مـن   ٣٠علـى ُبعـد   ) األولويـة امللحـة   (- Première Urgence -الدولية 
يونيـه، قـام    / حزيـران  ٣٠ويف  . املركبـة يف اجتـاه أركـوم      بوفّر املـسلحون    ). اينطقة وادي ودَّ  م(

 كيلـومتر مـن     ١٠٠أفراد مسلحون بسرقة مركبة تابعـة ملنظمـة غـري حكوميـة دوليـة علـى ُبعـد                   
واستردت املفرزة األمنيـة املتكاملـة      . ة وراكبيها اللذين أفرجا عنهما الحقا     بأبيشي وفّروا باملرك  

يونيــه أيــضا، حــاول أفــراد مــسلحون جمهــويل اهلويــة / حزيــران٣٠ويف . ركبــة يف اليــوم التــايلامل
وأطلـق املهـامجون النـار علـى     . جر حديـد حسرقة مركبة خاصة يف املنطقة نفسها، بالقرب من         

يوليه، سرق أفراد مسلحون مركبـة تابعـة        / متوز ٤ويف  . املركبة، مما أدى إىل إصابة أحد ركاهبا      
املركبـــة يف وقـــت الحـــق علـــى ُبعـــد  واســـتردت املفـــرزة األمنيـــة املتكاملـــة. يـــشيبأللبعثـــة يف 

  . من أبيشياكيلومتر ٢٥
ــذين تعرضــت هلمــا     - ٣ ــة، قــررت   إحــدى وبــسبب اهلجــومني الل املنظمــات غــري احلكومي

علّقت ثالث منظمات غري حكومية دوليـة أخـرى         و. سحب موظفيها الدوليني من شرق تشاد     
  .هتا جزئيااعملي
ــسان٢٨ويف   - ٤ ــشاد أهنــا   / ني ــة ت ــل، أبلغــت حكوم ــا عــسكريا  اشــتبكتأبري  مــع هجوم

معارضــة مــسلحة، مجاعــة لجبهــة الــشعبية للنهــضة الوطنيــة، وهــي  لتــابعني متمــردين تــشاديني 
أبريـل يف منطقـة تيـسي وتيماسـي     / نيـسان  ٢٨ و   ٢٤، وذلك يف الفتـرة مـا بـني          مقرها يف تشاد  

حـدود كـل مـن تـشاد والـسودان ومجهوريـة أفريقيـا              طع  مشال نقطـة تقـا    أي  ) سيال منطقة دار (
 مـن مقـاتلي اجلبهـة الـشعبية         متمرد ةوأبلغت احلكومة أن قوهتا قتلت ما يزيد عن مائ        . الوسطى

اعترضـت  و.  قتلـى  ٩ منهم وأن خسائر قواهتا بلغت       ٨٠للنهضة الوطنية واعتقلت ما يزيد عن       
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ر إىل اسـتهداف املـدنيني أو املـشردين نتيجـة           ومل تـشر التقـاري    . هذه األرقام على  اجلبهة الشعبية   
  .بيد أنه نظرا لُبعد املنطقة، مل تتمكن البعثة من التحقق من احلالة يف امليدان. هلذه املصادمات

 البعثــة مشـال شــرقي مجهوريــة أفريقيــا  اتظلـت احلالــة األمنيــة العامـة يف منطقــة عمليــ  و  - ٥
ووجـود  العرقـي  بـسبب الـصراع   أساسـا   وذلك متقلبة،) منطقتا فاكاغا وكوتو العليا   (الوسطى  
 أربع منظمات غري حكومية دولية تعمـل يف هـذه املنطقـة، ال سـيما            كوال تزال هنا  . امليليشيات

يوليه، صّدت القوات املسلحة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى بنجـاح            / متوز ١٩ويف  . خارج برياو 
لحة صـغرية نـسبيا مـسلحة       اهلجـوم مجاعـة مـس     وشـن   . هجوما على معـسكرها الواقـع يف بـرياو        

وُيــزعم أن املهــامجني هــم مــن املنــشقني عــن . باألســلحة اخلفيفــة وقاذفــات القنابــل الــصاروخية
حركــة حمــرري أفريقيــا الوســطى مــن أجــل العدالــة الــذين يــشتكون مــن عــدم حــصوهلم علــى     
ــسالح         ــرتع ال ــامج احلكــومي ل ــستحقوهنا يف إطــار الربن ــرون أهنــم ي ــيت ي ــة ال حصــصهم الغذائي

  .تسريح وإعادة اإلدماجوال
    

  احلالة اإلنسانية  -ثالثا   
تـشاد  شـرق   يف  كـثريا   حتياجـات اإلنـسانية     الخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تفاقمت ا       - ٦

 ٢٥٥ ٠٠٠ منظمـة إنـسانية دوليـة تقـدمي املعونـة إىل             ٧٠وواصلت حنو   . بسبب نقص األغذية  
ــوداين يف  ــا، وإىل ١٢الجــــئ ســ ــا الوســــطى   الجــــئ مــــن مج٦٤ ٠٠٠ خميمــ ــة أفريقيــ هوريــ

 فــرد مــن الــسكان ١٥٠ ٠٠٠وتلقــى مــا قــدره .  موقعــا٣٨ يف يــا مــشرد داخل١٦٨ ٠٠٠ و
  .املساعدة اإلنسانيةاملستقبلني لالجئني 

منطقــة ( الجــئ ســوداين جديــد إىل منطقــة بــرياك   ٥ ٠٠٠أبريــل، وصــل /يف نيــسانو  - ٧
.  الجـئ تقريبـا    ٢٥٥ ٠٠٠د إىل   ، ليصل بذلك جمموع الالجئني السودانيني يف تشا       )وادي فريا 

حركـة العـدل واملـساواة والقـوات احلكوميـة       متمـردي   وتشرد السكان بسبب املـصادمات بـني        
 مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون       وقام مكتب ). السودان( مون غرب دارفور     السودانية يف جبل  

دود بعيـدا عـن منطقـة احلـ    )  أسـرة ٦٥٠ (اديـ  جد ا وافـد  ٢ ٣٥٣الالجئني وحكومة تشاد بنقل     
ــوا       ــة الالجــئني نقلــهم وظل ــدا، بينمــا رفــض بقي ــالقرب مــن غريي إىل خمــيم الالجــئني يف ميلــي ب

  .يتنقلون ذهابا وإيابا بني تشاد والسودان
إىل فــرض وجــود عــدد كــبري مــن الالجــئني واملــشردين علــى مــدى فتــرة طويلــة  أدى و  - ٨

ال سـيما حطـب الوقـود وامليـاه،         عبء إضايف على املوارد الطبيعية احملدودة بالفعـل يف املنطقـة،            
مــايو، قــام / أيــار٢٦ إىل ٢٢ويف الفتــرة مــن . ممــا زاد يف حــدة التــوترات بــني الــسكان احمللــيني 

بزيـارة إىل تـشاد      وكيل األمـني العـام للـشؤون اإلنـسانية ومنـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ                 
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. لفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين      لتقييم احلالة اإلنسانية يف شرق تشاد وإجراء مقابالت مع اجلهات ا          
  .ووسطها منطقيت غرب البالدتضرب انعدام الغذاء اليت أزمة وقام أيضا بتقييم 

مـن  أقـل    ٢٠٠٩وكانت كميات األمطار الـيت هتاطلـت خـالل موسـم الـزرع يف عـام                   - ٩
 وال يزال موسـم اجلفـاف غـري العـادي يـؤثر سـلبا علـى الـسكان يف             ،الكميات املعتادة يف تشاد   

 يف املائـة فيمـا      ٣٠تؤثر حاالت العجز الغـذائي، املقـدرة بنـسبة          و. تشاد ويف البلد عموما   شرق  
مايو، مت عقد استعراض منتـصف      / أيار ٢٧ويف  . نسمة يف كامل أحناء تشاد    اليني   م ٥يزيد عن   

ــد االحتياجــات ناقــصة التمويــل      ــا لتحدي ــداء املوحــد يف جنامين ــة الن نقــاذ الالزمــة إلاملــدة لعملي
 يف املائـة  ٥٣مل تتلق عمليـة النـداء املوحـد لـشرق تـشاد سـوى             و. حتديد أولويات هلا  األرواح و 

  . مليون دوالر٤٥٨والبالغ من املبلغ املطلوب 
وأعربت املنظمات اإلنسانية عـن القلـق إزاء احلالـة اإلنـسانية يف املـستقبل واآلثـار الـيت                - ١٠

 املعرضـني للخطـر بعـد انـسحاب         الوصـول إىل الـسكان    ذلك فيما يتعلق ب   ميكن أن تترتب على     
ومـأمون وعلـى    آمـن    إنـساين    يـز توصيل املساعدة، واحملافظة على ح    ب فيما يتعلق البعثة، ال سيما    

  .األموال كفاية
  

مــسؤوليات حكومــة تــشاد عــن محايــة املــدنيني ومــوظفي األمــم املتحــدة      -رابعا   
  العاملني يف اجملال اإلنساين وأصوهلا

  
  ماية للمدنيني املعّرضني للخطرتوفري األمن واحل  -ألف   

، أوقفــت ٢٠١٠مــايو / أيــار٢٥املــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٢٣عمــال بقــرار جملــس األمــن   - ١١
مــايو مجيــع الــدوريات / أيــار٢٧بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد يف   

ددة يف  وقــصرت أنــشطتها علــى الواليــة احملــ ،األمنيــة يف املنطقــة العــسكرية وعمليــات احلراســة 
 من القرار، أي توفري األمن ألفراد األمم املتحدة ومرافقهـا واألصـول التابعـة               ١٠ و   ٩الفقرتني  

ــدعم           ــائف ال ــضطلعون بوظ ــذين ي ــسكريني ال ــم املتحــدة الع ــراد األم ــة ألف ــوفري احلراس ــا، وت هل
عمليـــات ذات الطـــابع احملـــدود هبـــدف انتـــشال مـــوظفي األمـــم املتحـــدة الالتمكينيـــة؛ وتنفيـــذ 

تقـدمي الـدعم يف جمـال اإلجـالء الطـيب ملـوظفي         وخطـر؛   املعرضني لل ال اإلنساين   اجملاملني يف   والع
ويف الوقت نفـسه، تقـوم      . اإلملام املتواصل باحلالة السائدة يف ختوم مواقع البعثة       واألمم املتحدة؛   

  .تعزيز أنشطتها وقدراهتا يف جمال احلمايةبحكومة تشاد، بدعم من األمم املتحدة 
، نظمت حكومة تـشاد منتـدى احلـوار         )٢٠١٠ (١٩٢٣ من القرار    ١٣وفقا للفقرة   و  - ١٢

هـذا املنتـدى    شارك يف   و. ساعدة من األمم املتحدة   مبيوليه  / متوز ١اإلنساين األول يف أبيشي يف      
السلطات املركزية والـسلطات احملليـة يف تـشاد، مبـا يف ذلـك كبـار مـسؤويل األمـن، واجلهـات                      
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نـساين الـدويل، وبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد                   الفاعلة يف اجملـال اإل    
وكـان اهلـدف مـن هـذا املنتـدى، الـذي سـيتكرر يف كـل منطقـة مـن                     . ووسائط اإلعـالم احملليـة    

املنـــاطق الـــشرقية، هـــو تعزيـــز فهـــم مـــشترك ملفهـــوم محايـــة املـــدنيني وممارســـة ذلـــك املفهـــوم  
  .لدوليني يف اجملال اإلنساينومسؤوليات كل من احلكومة وشركائها ا

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، انتـهت البعثـة مـن إنـشاء مراكـز االتـصاالت اهلاتفيـة                - ١٣
منطقـة  (وز عـامر    قـ اجملانية يف حاالت الطوارئ يف مركزي الشرطة يف كل من كوكو انغرانـا و             

 املــستقبلة لالجــئني  واجملتمعــاتيــاجــئني واملــشردين داخلالالوذلــك لتيــسري وصــول ) ســيال دار
ودخلـت مراكـز    . قوات املفرزة األمنية املتكاملـة والقـوات األمنيـة األخـرى          بصورة مباشرة إىل    

 التابعـة   ١٩االتصاالت اهلاتفية اجملانيـة يف حـاالت الطـوارئ طـور التـشغيل يف مجيـع املواقـع الــ                     
اسـوين حيـث سـيتم إنـشاء        الالجئني يف أوري ك   وخميم  للمفرزة األمنية املتكاملة، باستثناء هباي      

يونيــه، تعاونــت املفــرزة األمنيــة املتكاملــة، بــدعم مــن البعثــة، مــع /ويف حزيــران. مركــزين قريبــا
مراكـز االتــصاالت  بوجـود  توعيـة اجلمهـور   لطـالق محلـة   إلإحـدى شـركات خـدمات اهلـاتف     

  .نيةاهلاتفية اجملانية يف حاالت الطوارئ وتشجيع اجلمهور على اإلبالغ عن احلوادث األم
أبريــل إىل /خــالل الفتــرة مــن نيــسان   ت قامــأبلغــت املفــرزة األمنيــة املتكاملــة أهنــا     و  - ١٤

 دورية هنارية وليلية داخـل خميمـات الالجـئني وحواليهـا،            ٣ ٩٠٠ بتنفيذ   ٢٠١٠يونيه  /حزيران
ذلـك  وكذلك يف املدن الرئيـسية الـيت تعمـل فيهـا األطـراف الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين، وميثـل                       

 ٣٤٢وســجلت املفــرزة األمنيــة املتكاملــة . الــسابق يف املائــة مقارنــة بــالتقرير ٢٥ قــدرها زيــادة
شـكاوى   ١٠، مبـا يف ذلـك       اين منها تتعلق بالعنف اجلنسي والعنف اجلنس      ١٢٨شكوى كانت   

 منـها  حالـة سـطو مـسلح،        ٢٥وسجلت أيضا املفرزة األمنية املتكاملة      . االت اغتصاب تتعلق حب 
داخـل  إىل  اإلبـالغ عـن مخـس حـاالت حـوادث تـسلل أفـراد مـسلحني                 ومت  . مخس جرائم قتـل   
 فردا اشـتبه يف ضـلوعهم يف جـرائم،    ١١٨واعتقلت املفرزة األمنية املتكاملة  . خميمات الالجئني 

لسلطات القضائية وأطلقت سراح اآلخرين على إثـر تـسويات قانونيـة            اإىل   منهم   ٥٨لت  اوأح
ــاد قــادة الالجــئني أن دوريــات  . عرفيــة ــة ســامهت يف إجيــاد   وأف ــة املتكامل شــعور املفــرزة األمني

  .رت حرية التنقلباألمن يف املخيمات ويسَّ
 فردا من القوام احلايل للمفرزة األمنيـة املتكاملـة يف           ١٤يونيه مت نشر    / حزيران ٢٤ويف    - ١٥
 الجئـا مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى جممعـني             ٦ ٢٢٧لتعزيز أمـن    ) منطقة سالمات (ي  زرااه

حــاكم املنطقــة وريثمـا يــتم بنــاء مرافـق خمصــصة لــذلك، يـوفر    . ريا وكــويماين وبــاتيبميف مـسا 
ــة املتكاملــة  ــابعني للمفــرزة يف   . املــأوى للمفــرزة األمني منطقــة (داهــا ومــن املقــرر نــشر أفــراد ت

  .يف هناية هذا العام) سالمات
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وقـف  وعقدت حكومة تـشاد، بـدعم مـن اليونيـسيف، مـؤمترا دون إقليمـي عـن إهنـاء                      - ١٦
 إىل ٧جتنيـــد القـــوات املـــسلحة واجلماعـــات املـــسلحة لألطفـــال واســـتخدامهم يف الفتـــرة مـــن 

كومــات كــل مــن تــشاد والــسودان حلوشــارك يف املــؤمتر ممثلــون . يونيــه يف إجنامينــا/حزيــران ٩
ومجهورية أفريقيا الوسطى ونيجرييا والكامريون والنيجر، ومؤسسات اجملتمع املـدين التـشادية،            

ود ســابقون مــن املنطقــة، ووكــاالت األمــم املتحــدة وأعــضاء الــسلك الدبلوماســي وأطفــال جنــ
إهنـاء جتنيـد    بوأقر املـؤمتر إعـالن إجنامينـا، الـذي التزمـت مبوجبـه احلكومـة                . املوجودين يف تشاد  

واتفـق أيـضا املـشتركون يف املـؤمتر علـى        . اجلماعات والقوات املـسلحة لألطفـال واسـتخدامهم       
مكافحـة  يف جمـال  عـالن  اإلاملوقعـة علـى    لتقيـيم مـا حتـرزه الـدول األطـراف       إنشاء آلية للمتابعـة   

  .األطفال جتنيد
  

  اإلنساينالعاملني يف اجملال  وظفنياملتيسري توصيل املعونة اإلنسانية وحرية تنقل   -باء   
ــشاد        - ١٧ ــساين يف ت ــل اإلن ــاملني يف احلق ــسكان والع ــة ال ــة عام ــلتوعي ــذهلا  ب ــيت تب اجلهود ال

ن أجل تعزيز األمن، قام ممثلون من حكومـة تـشاد واألمـم املتحـدة بزيـارة مـشتركة                   احلكومة م 
ــقــ، و)وّدايمنطقــة (ألبيــشي  ــا عو) الي ســمنطقــة دار(ا ضوز بي يــومي ) منطقــة وادي فــريا(ريب

ــران٨ و ٧ ــه/ حزي ــسانية،     . يوني ــون مــع جمتمــع املــساعدة اإلن ويف اللقــاءات الــيت عقــدها املمثل
 الوطنية لدعم نشر القـوات الدوليـة يف شـرق تـشاد واملمثـل اخلـاص                 أعرب رئيس هيئة التنسيق   

 حممـد يايـا داغـاش، أعربـوا عـن التـزام حكومـة تـشاد         يوكـ أالبعثـة، اللـواء    لـدى   للرئيس ديبـي   
ــل حبمايــة املــدنيني، مبــا يف ذلــك العــاملني يف اجملــال اإلنــساين        ويف هــذا الــسياق، ويف  . الكام

إىل موجهـة   تعليمـات صـارمة عـن طريـق وزارة الـدفاع            يونيه، أصدرت احلكومة    /حزيران ١٢
وحـىت اآلن، يبـدو     . مجيع قوات األمن بعدم طلب املال مقابل حراسة قوافل املساعدة اإلنسانية          

أن قوات األمن تنصاع إىل حد كبري إىل التعليمات، باستثناء حاالت قليلة ال سـيما يف املنـاطق                  
  .كاملةغري املشمولة بنشاط املفرزة األمنية املت

يونيـه، أبلغـت املفـرزة األمنيـة املتكاملـة،      / حزيـران  ٢٠أبريـل إىل    /ويف الفترة من نيسان     - ١٨
 عمليــة حراســة أمنيــة ٢ ٩٦٦، أهنــا نفــذت ١٤باإلضــافة إىل األنــشطة املــشار إليهــا يف الفقــرة 

تنفيـذ  وعلـى إثـر توقـف البعثـة عـن           . اجلهات الفاعلة يف اجملـال اإلنـساين يف املقـام األول          لفائدة  
جدر سـت مـايو،   / أيـار  ٢٧الدوريات العسكرية وعمليات احلراسة لغرض األنـشطة اإلنـسانية يف           

 يف  ٢١ احلراسـة الـيت تنفـذها الزمـرة األمنيـة املتكاملـة قـد ازدادت بنـسبة                   اتالحظة أن عملي  امل
 مركبــة ُســرقت خــالل ١٢واســتردت أيــضا الزمــرة األمنيــة املتكاملــة . يونيــه/املائــة يف حزيــران

فترة املشمولة بالتقرير وواصلت تشغيل نقاط التفتيش األمنية بـالقرب مـن خميمـات الالجـئني                ال
مايو، وخالل عملية إنقاذ مركبتني تـابعتني       / أيار ٢٢ولألسف، ففي يوم    . لكفالة طابعها املدين  
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 موظفا إنسانيا يف منطقة دار سـيال، أصـيب ثالثـة أفـراد      ١٤ملنظمة غري حكومية دولية حتمالن      
. تبـادل إطـالق النـار مـع أفـراد العـصابات           ل عمليـة    يفالزمرة األمنية املتكاملـة جبـروح بليغـة         من  

  .وألقت الزمرة األمنية املتكاملة القبض على أحد املشتبه فيهم
ــة  كيانــت حكومــة تــشاد نــشأيوليــه، أ/ متــوز١ويف   - ١٩ ا جديــدا لتنــسيق الــدوريات األمني

وهـو حيـل   . األمـن والتـنقالت  شـؤون   ساين، هو مكتب    وعمليات حراسة العاملني يف اجملال اإلن     
.  علـى إدارتـه    تشـرف أ احلراسة السابق الذي كان أنشأته البعثـة و        اتعمليوماية  احلحمل مكتب   

 ويشمل مـن بـني أعـضائه ممـثلني     ،احلكومةمسؤوال من األمن والتنقالت شؤون  ويرأس مكتب   
وســيتركز هــذا .  احلكوميــة الدوليــةللقــوات األمنيــة التــشادية، واألمــم املتحــدة واملنظمــات غــري

 موقعــا رئيــسيا يف شــرق تــشاد وجنوهبــا، ويعقــد اجتماعــات أســبوعية لتبــادل    ١٣املكتــب يف 
احلراسـة  املفـرزة األمنيـة     توفري  املعلومات وحتليل الوضع األمين، واملوافقة على الطلبات املتعلقة ب        

  . حلاالت الطوارئللجهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين، وتقرير كيفية التصدي
وال تــزال احلكومــة تواجــه حتــديا يتمثــل يف الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تــوفري احلمايــة علــى   - ٢٠

ويف . أفضل وجـه للمنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة الـيت تعمـل دون حراسـة كمـسألة مبدئيـة                 
ة يف  منتدى ُعقد مؤخرا يف أبيشي، طلب رئيس هيئة التنسيق الوطنيـة لـدعم نـشر القـوة الدوليـ                  

شرق تشاد إىل هذه املنظمات إبالغ الـسلطات مـسبقا باالجتـاه العـام لبعثاهتـا وتوقيـت تنقالهتـا               
  .وذلك حىت يتسىن اختاذ الترتيبات الالزمة إليفاد دوريات ردع سرية يف مناطق العمل

    
ـــالتق  -خامسا   ملعــايري الــيت حــددها  يف اســتيفاء احكومــة تــشاد الــذي أحرزتــه دم ـــ

  جملس األمن
  

  العودة الطوعية للمشردين داخليا يف ظل ظروف آمنة ودائمة  -ألف   
ــار١٨يف   - ٢١ ــايو / أي ــيس وزراء ٢٠١٠م ــشاد، شــجع رئ ــل  ت ــار ، إميانوي ــشردين نادينغ امل

داخليا على العودة إىل مناطقهم األصلية، وذكـر يف هـذا الـسياق أن احلكومـة أصـبحت قـادرة                    
 الـيت أنـشأهتا حكومتـا    نـها قـوة احلـدود املـشتركة    ات ماءجـر إأكثر على كفالة أمنهم من خالل     

عـن  ، أبلغـت اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين             ٢٠١٠أبريـل   /ومنذ نيـسان  . تشاد والسودان 
بيـد  .  شـخص  ٢٠ ٠٠٠اي تقـدر بــ      سـيال وودَّ    دار يتمتواصلة من العائـدين يف مـنطق      تدفقات  

وخـالل  .  أو مومسيـا ةدائمـ  بصورة يتنقلونأنه سيلزم بعض الوقت لتحديد عدد العائدين الذين    
، شـجب املـسؤولون     ) أعـاله  ١٢انظـر الفقـرة      (املنتدى اإلنساين الـذي ُعقـد مـؤخرا يف أبيـشي          

يف الـداخل، أو يعـودون، إىل مواقـع         ميكثـون   احلكوميون ما يفعله بعض املشردين داخليا الذين        
  .ةاإلنساني املساعدةعلى احلصول املشردين داخليا لغرض وحيد أال وهو 
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إىل اخلــدمات يف أمــاكن أكــرب بــسهولة الوصــول ور ض التحــيف حــني ميكــن أن يــؤديو  - ٢٢
ــة     إىل خفــض التــشرد  ــة األمــن والوصــول إىل اخلــدمات االجتماعي ــدين، فــإن كفال أعــداد العائ

ويف هـذا الـصدد، نفّـذ       . األساسية يف مناطق العودة ستولّد مزيدا من العـودة الطوعيـة والدائمـة            
مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وبرنــامج األمــم وون اإلنــسانية مكتــب تنــسيق الــشؤ

بعثـات مـشتركة يف منـاطق العـودة واملـستوطنات           وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة      املتحدة اإلمنائي   
يونيـه، وهـي اآلن بـصدد وضـع الـصيغة النهائيـة السـتراتيجية               /أبريـل وحزيـران   /احمللية يف نيسان  

  .م جهود احلكومة يف مواجهة هذه التحدياتهتدف إىل حتديد سبل دع
  

  جتريد خميمات الالجئني من السالح  -باء   
الـيت  و فـرد    ٣ ٠٠٠هناك بعض املؤشرات تفيد أن قـوة احلـدود املـشتركة الـيت قوامهـا                  - ٢٣

ــدرك و      ــوات ال ــشكيل ق ــسودان، وإعــادة ت ــشاد وال ــا ت ــؤخرا حكومت ــشأهتا م ــوطين رس احلــأن ال
باإلضـافة  و. تـدفقات األسـلحة الـصغرية إىل خميمـات الالجـئني          مـن   احلد   قد أدت إىل     يالبدوو

إىل ذلــك، نظمــت حكومــة تــشاد محــالت دوريــة حبثــا عــن األســلحة يف خميمــات الالجــئني مت   
  .خالهلا مصادرة األسلحة والذخرية

وواصــلت احلكومــة ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني تنفيــذ بــرامج توعيــة      - ٢٤
شردين داخليا للمحافظة على الطابع املـدين للمخيمـات ومواقـع املـشردين             موجهة لالجئني وامل  

ونفّذ ممثلو احلكومة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بعثـات توعيـة يف خميمـي               . داخليا
وباإلضــافة إىل ذلــك، تواصــل املفــرزة األمنيــة املتكاملــة . الالجــئني يف كــل مــن تولــوم وأم نبــق

عـدم محـل    يمات الالجئني واخلـروج منـها والقيـام بـدوريات للتأكـد مـن               مراقبة الدخول إىل خم   
  . للسالحالداخلني إىل املخيمات 

  
توفري األمن لالجئني، واملشردين داخليا، واملـدنيني والعـاملني يف اجملـال اإلنـساين                -جيم   

  فيما يتعلق باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
ــران١يف   - ٢٥ ــالقر / حزي ــه، وعمــال ب ــة مبوجــب  )٢٠١٠ (١٩٢٣ار يوني ــشأت احلكوم ، أن

 تـشاد واألمـم املتحـدة برئاسـة رئـيس           املستوى مـشترك بـني حكـوميت      رفيع  مرسوم فريق عامل    
ــة يف شــرق تــشاد    ــة  ،هيئــة التنــسيق الوطنيــة لــدعم نــشر القــوة الدولي  ويتــألف مــن ممــثلني للبعث
يعقد الفريق العامل رفيـع     وس. ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وقوات األمن التشادية       

املستوى اجتماعات شهرية لتقييم الوضع يف امليدان فيما يتعلـق حبمايـة املـدنيني وتنفيـذ التـدابري            
). ٢٠١٠ (١٩٢٣ مـن القـرار      ٤اليت اختذهتا احلكومة من أجل تنفيـذ املهـام احملـددة يف الفقـرة               

  .وقد عقد الفريق العامل اجتماعني منذ إنشائه



S/2010/409  
 

10-46383 9 
 

ملفـرزة  ملهـام ا رة املشمولة بالتقرير، أُحرز تقدم يف ختطيط التسليم التدرجيي    وخالل الفت   - ٢٦
يونيــه، أنــشأ الفريــق العامــل الرفيــع املــستوى / حزيــران١٠ويف . األمنيــة املتكاملــة إىل احلكومــة

 مشترك يتألف من ممثلني للحكومة واألمم املتحـدة مهمتـه إعـداد خطـة لتعزيـز      اً فني الً عام اًفريق
وسيــشمل ذلــك تعزيــز املعــايري املهنيــة  . ألمنيــة املتكاملــة وإعــادة هيكلتــها واســتدامتها املفــرزة ا

 ميكانيكيـا إلصـالح     ٢٥ سائقا و    ٥٠، وانتداب    مدّربا ١٤من خالل انتداب وتدريب     لزمرة  ل
السيارات، ومواصـلة تـدريب األفـراد التـابعني للزمـرة األمنيـة املتكاملـة علـى القـانون اإلنـساين                     

وتـنص اخلطـة أيـضا علـى أن تقـوم البعثـة بإصـالح، أو بنـاء، هياكـل                    . ن الالجئني الدويل وقانو 
وتعاقدت البعثة مع الشركات احملليـة لتنفيـذ هـذه          . أساسية للزمرة األمنية املتكاملة وحفر اآلبار     

  .املشاريع
األمــن شــؤون ويتوقــع أن تتــيح إعــادة هيكلــة الزمــرة األمنيــة املتكاملــة وإنــشاء مكتــب   - ٢٧

 للزمــرة األمنيــة املتكاملــة، وســائر وكــاالت إنفــاذ القــوانني  ةت تنــسيق مــستداماالت آليــوالتــنق
ويقـوم حاليـا الفريـق العامـل الفـين          . واجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين العاملة يف شـرق تـشاد          
لقـــدرات اإلداريـــة ا وتقيـــيم ٢٠١١املـــشترك بإعـــداد ميزانيـــة للزمـــرة األمنيـــة املتكاملـــة لعـــام  

ويف هــذا الــصدد، . ية واملاليــة للزمــرة هبــدف حتديــد اجملــاالت الــيت حتتــاج إىل التعزيــزواللوجــست
شــرع الفريــق العامــل يف مناقــشات بــشأن األدوات الــيت ســتقدم هبــا احلكومــة جمموعــة الــدعم    

ــك       ــا يف ذل ــة، مب ــة املتكامل ــرة األمني ــؤازرة الزم ــة مل ــضروري الكامل ــدعم يف جمــاالت ال ــة ال  املالي
املعلومـات، فـضال عـن      االتصاالت و دسة والنقل وإدارة املمتلكات وتكنولوجيا      واملوظفني واهلن 

  ).الوقود، واملاء إخل(إدارة اإلمدادات 
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، بـذلت احلكومـة جهـودا لـردع املـسؤولني يف األمـن                     - ٢٨

ــة       ــضلوع يف األنــشطة اإلجرامي ــات اإلجراميــة أو ال ــن املــشاركة يف اجلماع رك وزيــر وشــا. ع
منطقـة  (ا ضوز بيـ قـ  يف قـوة الـدرك يف   االداخلية يف اعتقال مخسة ضـباط مـن ذوي الرتـب العليـ     

. مايو اشـتبه يف ضـلوعهم يف عمليـات ابتـزاز للمـدنيني والـسطو علـيهم                / أيار ١٨يف  ) سيال دار
يوليـه، أكـد أنـه لـيس     / متوز٤ىل إ ٢وخالل زيارة وزير العدل ملنطقة شرق تشاد يف الفترة من       

وأعـرب الـرئيس ديـيب عـن عـدم ارتياحـه ألداء بعـض املـسؤولني                 . ناك مـن هـو فـوق القـانون        ه
إحـدى املنظمـات    يعمـل يف    املدنيني ومسؤويل األمن احملليني، على أثر اختطاف عامـل مغتـرب            

غري احلكومية الدولية يف أبيشي يف وضح النهار وما تال ذلك مـن سـرقات للـسيارات وأنـشطة             
  .إجرامية أخرى
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  وتشادتنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى   -ادسا س 
  

  دعم املفرزة األمنية املتكاملة  -ألف   
ــة،      - ٢٩ ــستقبل البعث ــشأن م ــشات ب ــيت جــرت يف شــباط  ويف ضــوء املناق ــر /ال ، ٢٠١٠فرباي

لــك ومنــذ ذ. علّقــت البعثــة اســتبدال أفــراد شــرطة األمــم املتحــدة الــذين انتــهت مــدة عملــهم   
 أساسـا   نيدربمن املُ وكان هؤالء الشرطة    . لبعثةيف ا  فردا جديدا    ١٩يتم نشر سوى     الوقت، مل 

فرزة األمنية املتكاملة، اليت متت املوافقة عليهـا مبوجـب القـرار            اخلاصة بامل لدعم برامج التدريب    
ــران٢٦ويف ). ٢٠١٠ (١٩٢٣ ــوام شــرطة األمــم املتحــدة    / حزي ــغ ق ــه بل ــردا مــن  ١٩٠يوني  ف
 ٢٢اخلفـض التـدرجيي للبعثـة تنتـهي مـدة خدمـة             ويف سياق   .  فرد ٣٠٠م املأذون به البالغ     القوا

ال يتبقـى سـوى     وهكذا  . فردا من أفراد شرطة األمم املتحدة يف املتوسط دون أن يتم استبداهلم           
  .٢٠١٠ديسمرب /يتم سحبهم يف هناية كانون األولس فردا ٦١
والتـدريب،   لت البعثة تـوفري التوجيـه، والرصـد،       وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واص      - ٣٠

يوليــه / متــوز١٥وتقــدمي املــشورة وتيــسري الــدعم للزمــرة األمنيــة املتكاملــة الــيت بلــغ قوامهــا يف    
 ١ ٠١٤ومنـذ إنـشاء الزمـرة األمنيـة املتكاملـة، دّربـت البعثـة         .  امرأة ٩٠أفراد من بينهم     ٨٠٧

بلغ عدد األفراد الـذين مل يعـودون يعملـون يف    نه  بيد أ . فردا من أفراد الشرطة والدرك يف تشاد      
 فــردا مــن أفــراد الزمــرة األمنيــة املتكاملــة بــسبب االســتقالة أو الطــرد أو ألســباب    ١٩٥القــوة 

 يعملـون يف شـرق تـشاد إمـا بـسبب            ا فـردا آخـر مل يعـودو       ١٢وهناك  . تأديبية أو بسبب الوفاة   
  .التدريب يف اخلارجبسبب دة أو تعيينهم يف عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتح

وأصدرت البعثة دليال عن عمل الزمرة األمنية املتكاملـة يف جمـال اإلشـراف والتوجيـه،                  - ٣١
كمــا أجــرت تــدريبا لقــادة مراكــز الــشرطة التابعــة للزمــرة األمنيــة املتكاملــة، ولنــواهبم وكبــار    

 بالـدور الـذي تقـوم بـه        طالعضالضباط اآلخرين، وذلك هبدف تطوير قدرات قيادية كافية لال        
لزمـرة األمنيـة املتكاملـة املزيـد مـن          اولتعزيـز املعـايري املهنيـة، تلقـى أفـراد           . شرطة األمـم املتحـدة    

مبا يف ذلـك معاجلـة الـشكاوى، واإلجـراءات     (التدريب أثناء العمل يف جماالت التحقيق اجلنائي      
ــة م     ــال ومحاي ــابالت، وأســاليب االســتجواب، واالعتق ــة باملق ــة املتعلق ــع اجلرمي ــات )وق ، وتطبيق

التركيز علـى حقـوق     بـ (قيادة اآلمنة، فضال عـن مبـادئ حقـوق اإلنـسان            الالرباجميات وأساليب   
  ).املرأة، وحقوق الطفل، واالحتجاز واالعتقال

 امــرأة جمنــدة ٢٥٠ووفــرت البعثــة األزيــاء املوحــدة واألحذيــة والقبعــات واألحزمــة لـــ    - ٣٢
متثيـل  نـسبة  وسـتعزز اجملنـدات اجلديـدات    . وطنيـة التـشادية  لشرطة الغرض انضمامهن لجديدة ل 

ــة لترتفــع مــن    ــا، كمــا ســيزيد ذلــك يف جممَّــ  ٩ إىل ٤املــرأة يف الــشرطة الوطني ــة تقريب ع  يف املائ
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ــة   ــة املتكامل ــرة األمني ــار. املرشــحات للعمــل يف الزم ــدورة   /ويف أي ــدات يف ال ــايو شــرعت اجملن م
  .رتسعة أشهالتدريبية الوطنية اليت مدهتا 

وحىت اليوم، مل يستلم الصندوق االستئماين التـابع لألمـم املتحـدة الـذي يـدعم الزمـرة                    - ٣٣
 مليــون دوالر املتعهــد هبــا لــدعم ١٧,٩ ماليــني دوالر مــن أصــل ٦,٩األمنيــة املتكاملــة ســوى 

 ٢١,٧ قـدرها   ٢٠١٠أنشطة سيادة القانون يف شرق تشاد مقابل احتياجات ماليـة عامـة لعـام               
  .مليون دوالر

  
  سيادة القانون  -باء   

ستتطلب اجلهود الوطنية الرامية إىل إنشاء مؤسسات فعالة تسهر علـى سـيادة القـانون                 - ٣٤
م وتـشجيع  بـدع وقامـت البعثـة خـالل واليتـها         . اهتماما متواصال يف األمدين املتوسط والطويل     

عمـل  حتديـد   علـى   احلكومة على إجراء تقييم شامل ملؤسسات سيادة القانون يف شرق تشاد، و           
، وستواصـل   لـه  ي ميكن تنفيذه بدعم من اجلهات املاحنة، ووضع أولويـات         ذاحلكومة الوطنية ال  

  .القيام بذلك
ــة    - ٣٥ ــائي     واعتمــدت البعث ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــع برن ــسيق م ــاســتراتيجية بالتن ض خف

لس لألنـشطة  لكفالـة النقـل الـس   حكمة االسـتئناف يف أبيـشي،   لربنامج العدالة املتعلق مب   تدرجيي  
إىل حتــسني اإلجــراءات القانونيــة يف النظــر يف القــضايا اجلنائيــة، وتعزيــز القــدرات    الــيت هتــدف 

ضـمن  وذلـك  القضائية األساسية على مـستوى اجملتمعـات احملليـة وتيـسري الوصـول إىل العدالـة،         
  .كمةاحملاختصاص 

  قاضـي  ١٥٨شـهر مشـل     مايو انتهى تنفيـذ برنـامج تـدرييب للبعثـة مدتـه سـتة أ              /ويف أيار   - ٣٦
وتعكـف الـسلطات القـضائية التـشادية، مبـساعدة       .  مقاطعة فرعية  ٤٨ يف   نيهنيامل غري   سالم من 

يبـا  عرويف . من البعثة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، علـى وضـع نظـام لرصـد أداء املتـدربني                  
شاريع ، جيري تأهيل مرافق احملكمـة وجتهيزهـا عـن طريـق مـ             دريآوجر حديد   حا، و ضوز بي قو

  .األثر السريع للبعثة
احملــامني يف أبيــشي يف جمــال الــدفاع أمــام لــدائرة وباإلضــافة إىل تــوفري املــساعدة الفنيــة   - ٣٧

احملاكم واملعونة القانونية، بادرت البعثـة، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـإطالق              
 لفــتح مكاتــب إضــافية للمعونــة  لــدعم املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة حلــشد األمــوال محلــة 

ونتيجـة لـذلك، وبـدعم مـن البعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                  . القانونية يف شرق تـشاد    
قـضية   ٣٤ للنظـر يف     ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢يف   بدأت الدورة الثانية للمحكمة اجلنائية يف أبيشي      
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امني التشاديني ثالثـة     نقابة احمل  خصصتو.  متهما بارتكاب جرائم متعددة    ٦٧جنائية وحماكمة   
  .حمامني ملساعدة املدعى عليهم واملدعني خالل احملاكمات

وواصــلت البعثــة تقــدمي اإلرشــاد والتوجيــه أثنــاء العمــل ملــوظفي الــسجون الوطنيــة يف     - ٣٨
وقدمت كذلك املشورة إىل وزارة العـدل التـشادية         . اضبي وزقريبا و عدري و آبيشي و أجنامينا و 

  .اإلداريتنظيم البشأن إدارة السجون و
الـسجون، بالتعـاون مـع االحتـاد األورويب،        مـصلحة   مايو، عقد وزير العـدل و     /ويف أيار   - ٣٩

مـن   مـدير  ٥٠بناء القدرات على مدى مخـسة أيـام يف العاصـمة شـارك فيهـا                بشأن  عمل  حلقة  
يونيه، ُعقدت حلقـة عمـل أخـرى        /ويف حزيران . جاءوا من خمتلف أحناء البلد    مديري السجون   

الـسجون  مـصلحة   وقامـت   . حضري العتماد قوانني تتعلق بتعيني موظفي السجون وتدريبـهم        للت
 إىل مـدير الـسجون يف   قدمتـها ملـوظفي الـسجون بـدعم فـين مـن البعثـة و       لوك  بصياغة مدونة سـ   

  .تشاد لغرض املناقشة
وأجنـزت البعثـة مـشروعا سـريع األثـر      . وجيري العمـل حاليـا يف إصـالح سـجن أبيـشي            - ٤٠

انات للمياه وتوصيل السجن بشبكة املياه احمللية لكفالة إمداد الـسجناء بامليـاه بانتظـام،      لبناء خز 
ووفرت احلكومة املعدات الالزمة لزيـادة ضـغط        . وحتسني األوضاع الصحية عموما يف السجن     

لتجديــد يونيــه ســارعت البعثــة يف تنفيــذ مــشروع ســريع األثــر  / حزيــران٢٥ويف . شــبكة امليــاه
  .داعي بشدةسجن إريبا املت

  
  حقوق اإلنسان  -جيم   

ــة جهودهــا يف جمــال رصــد حقــوق           - ٤١ وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تابعــت البعث
اإلنسان يف خميمات الالجـئني، ومواقـع املـشردين داخليـا ويف القـرى يف شـرق تـشاد، ونفـذت                   

وال يـزال العنـف     . ينأنشطة يف جمال بناء القدرات لفائـدة مـوظفي إنفـاذ القـوانني واجملتمـع املـد                
اجلنسي والعنف اجلنساين من أكرب التحديات يف جمال حقوق اإلنـسان يف شـرق تـشاد إذ متثـل                   

اإلبـالغ بانتظـام عـن      وال يـزال جيـري      حاالت العنف أكثر مـن نـصف مجيـع احلـاالت املوثقـة،              
ــزواج القــ    ــزواج املبكــر وال ــشويه األعــضاء التناســلية  سحــاالت االغتــصاب وحــاالت ال ري وت

لبعثة، سيتم التركيز بالضرورة علـى تـوفري الـدعم الفـين         اخلفض التدرجيي ل  وخالل فترة   . لمرأةل
الـدعم  تقـدمي  لوزارة حقوق اإلنسان من أجل وضع خطة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان، فـضال عـن                

  .لوزارة ومنظمات اجملتمع املدينليف جمال بناء القدرات 
 زيـارة   ٦٢م املتحدة لشؤون الالجئني بتنفيـذ       وقامت البعثة، بالتعاون مع مفوضية األم       - ٤٢

 زيارة رصـد    ٣٦واملدن، و    ميدانية إىل خميمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا، وإىل القرى        
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 اجتماعـا مـع حكـام املقاطعـات ونـواب           ٥٤ملرافق االحتجاز، وفضال عن ذلك، عقدت البعثة        
 مـن، والـسلطات القـضائية ومنـدوبني    احلكام، وقادة قوات الـدرك، وممثلـي الوكالـة الوطنيـة لأل         

إلنـسان الـيت    انتـهاكات حقـوق     احقـوق اإلنـسان ملتابعـة       وزارة  وزارة العمـل االجتمـاعي و     من  
وأُضــفي الطــابع . جنــسي وجنــساين، واختــاذ إجــراءات بــشأهنا ذات طــابع كانــت يف معظمهــا 

ا الـيت  ضبيـ  وزقـ املؤسسي على مثل هذه االجتماعات، كما هي الشأن بالنسبة ملركز الدرك يف       
  .غرض الدعوةبانتظام لُتعقد معه اجتماعات أسبوعية 

مـع اجلـيش الـوطين التـشادي ملناقـشة سـبل            اجتماعـا   البعثة  عقدت  مايو،  / أيار ١٥ويف    - ٤٣
 قــضية مــن قــضايا العنــف ضــد النــساء يــدعى أن أفــرادا تــابعني للجــيش التــشادي    ١١معاجلــة 

وتعهد اجليش الـوطين التـشادي   . ٢٠١٠أبريل /يسانفرباير ون/ارتكبوها يف الفترة ما بني شباط    
مــساءلة وباختــاذ اإلجــراءات الالزمــة، مبــا يف ذلــك التعــاون مــع البعثــة ملعاجلــة حــاالت العنــف    

وفضال عـن ذلـك     . ويف هذا الصدد، متت إقامة اتصال منتظم لغرض تبادل املعلومات         . اجملرمني
اخل صفوف اجليش الوطين التشادي وقـوات       تنفذ حاليا البعثة برامج للتوعية حبقوق اإلنسان د       

  .البدويالوطين والدرك واحلرس 
وزارة حقــوق اإلنــسان علــى الرصــد واإلبــالغ     منــدوبني مــن  ودّربــت البعثــة أيــضا     - ٤٤

ــشأن وضــع اســتراتيجية الرصــد      ــدمت هلــم توجيهــات ب ــدعوة، وق ــدوب ثالــث  . وال وأهنــى من
يم احللقـات التدريبيـة يف جمـال حقـوق     التدريب يف أبيشي مث تلقى توجيهـا بـشأن ختطـيط وتنظـ         

 راتمـايو بزيـا  /ا، قامت البعثـة وممثـل لـوزارة حقـوق اإلنـسان منـذ أيـار               ضبي وزقويف  . اإلنسان
  .تعزيز قدرات السلطات احمللية يف جمال الرصد والدعوةيف لمساعدة لرصد مشتركة 

تمــع املــدين علــى وواصــلت البعثــة جهودهــا الراميــة إىل املــساعدة يف تنميــة قــدرات اجمل   - ٤٥
ويف هــذا الــصدد، قامــت البعثــة بتــدريب  . محايــة حقــوق اإلنــسان وتعزيزهــاهــام االضــطالع مب

 منظمة غري حكوميـة تنتمـي       ١١ينتمون إىل   )  امرأة ١٣من بينهم   (حلقوق اإلنسان   راصدا   ٣٢
كمـا   دائرة املنظمـات غـري احلقوقيـة الغـري احلكوميـة حلقـوق اإلنـسان،              اليت هي   إىل املنظمة األم    

ويـــشمل الربنـــامج، الـــذي . مـــايو/ أيـــار٢١منـــدوبني مـــن وزارة حقـــوق اإلنـــسان يف دربـــت 
سيتواصل إىل هناية واليـة البعثـة، التـدريب علـى الرصـد، والتوثيـق، واإلبـالغ ومتابعـة حـاالت           

ويهـدف الربنـامج إىل إعـداد املتـدربني لالضـطالع           . انتهاكات حقوق اإلنـسان وسـوء املعاملـة       
  . حقوق اإلنسان وتعزيزهامحاية ال بدور نشط يف جم

  
  محاية األطفال  -دال   

واصــلت البعثــة دعــم جهــود احلكومــة الراميــة إىل إهنــاء جتنيــد اجلماعــات املــسلحة            - ٤٦
، )٢٠٠٩ (١٨٨٢و  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ووفقـا لقـراري جملـس األمـن         . لألطفال واسـتخدامهم  
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يف قيــادة الفرقــة العاملــة الجــئني اليونيــسيف ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون التــشارك البعثــة 
  .التشادية املعنية بآليات الرصد واإلبالغ

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظمت البعثة دورتني تدريبيتني على حقـوق الطفـل،               - ٤٧
وعقدت الدورة األوىل، اليت ركـزت علـى رصـد االنتـهاكات            . مع التركيز على جتنيد األطفال    

 مرشـدا اجتماعيـا   ٢٧ واسـتهدفت  ٢٠١٠مـايو  / أيـار ١١أبيـشي يف   اخلطرية ضد األطفال، يف     
وعقـدت  . ومنـدوبني مـن وزارة العمـل االجتمـاعي       خمتلفـة   ينتمون إىل منظمـات غـري حكوميـة         

ــة   ــدورة الثاني ــشي يف ال ــار٢٥يف أبي ــايو/ أي ــال،     م ــد األطف ــات رصــد جتني ــى آلي ، وركــزت عل
. ت اإلداريـة احملليـة والقـادة العـسكريني     قائدا من قادة اجملتمع احمللـي، والـسلطا   ٣٧واستهدفت  

  . مدعومة من اليونيسيفابوصفهما جزءا من برامج أوسع نطاقالتدريبيتني وعقدت الدورتني 
قـوق الطفـل خـالل االحتفـال      حب مندوبا من خمتلـف قطاعـات اجملتمـع          ٨٠ومتت توعية     - ٤٨

يونيــه واشــتركت يف / حزيــران١٦بــاليوم الــدويل للطفــل األفريقــي، الــذي ُعقــد يف أبيــشي يف   
، واليونيسيف ودائرة املنظمـات غـري   من ودِّايتنظيمه كل من البعثة ووفد الشؤون االجتماعية        

  .احلكومية حلقوق اإلنسان
  

  اجلنسانيةقضايا ال  -هاء   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثة دعـم اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل وضـع                   - ٤٩

ــتراتيجية خاصــة مبن  ــساين     اس ــسي واجلن ــف اجلن ــشأن العن ــشاد ب ــة شــرق ت ــة  . طق وأجــرت البعث
مــن النــساء القــادة مــن خمتلــف منــاطق تــشاد بــشأن فهمهــن لتــسوية    امــرأة  ٣٨مقــابالت مــع 

ميكـن  الـاليت   قادة يف كل مـن أبيـشي وجنامينـا          النساء  الالرتاعات واملشاركة فيها، كما حددت      
  .عدن يف تصميم استراتيجيات فعالةأن يسا
ــسؤولياهتا        - ٥٠ ــدرجييا مبـ ــضطلع تـ ــن أن تـ ــيت ميكـ ــات الـ ــد الكيانـ ــة إىل حتديـ ــعت البعثـ وسـ

يوليــه، عقــدت البعثــة اجتماعــا مــع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان    / متــوز٧ويف . اجلنــسانية
ووزارة العمل االجتماعي ملناقشة األنشطة املتبقية واالتفاق بـشأهنا، وهـي األنـشطة الـيت ينبغـي              

ديـسمرب، واالشـتراك يف وضـع بـرامج       /يوليـه وكـانون األول    /ة مـا بـني متـوز      تنفيذها خالل الفتر  
وسُتــستخدم . واألمــين تدريبيــة يف قطاعــات رئيــسية أربعــة هــي الطــيب، والنفــساين، والقــضائي 

اجلنــسانية يف الــصلة بالقــضايا  ذي التــدريب لغــرض بــرامج التــدريب علــى الــصعيد الــوطين     
  .القطاعات األربعة مجيعها
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  شؤون املدنيةال  -واو   
نـزع  واصلت البعثة دعـم الـسلطات الوطنيـة واحملليـة يف تـشاد يف جهودهـا الراميـة إىل                      - ٥١

ويف . التـوترات احملليــة، وتـشجيع املــصاحلة وتعزيـز البيئــة املالئمـة لعــودة املـشردين داخليــا     فتيـل  
ــة ودَّ ــادة        منطق ــا ق ــارك فيه ــدة ش ــساعي محي ــات م ــشاورية وبعث ــة جــوالت ت ــذت البعث  اي، نف

ودعمــت هــذه الزيــارات مبــادرة حــاكم منطقــة   . املــشردين داخليــا والقــادة يف منــاطق العــودة 
الرامية إىل إزالة التوترات القائمة منذ مدة طويلة بني السلطات احمللية، وقـادة املـشردين               أسونغا  

داخليـا، وخمتلــف اجلماعـات اإلثنيــة وإعـادة إرســاء سـلطة الدولــة، وذلـك هبــدف تيـسري عــودة       
وأسـفرت هـذه الزيـارات عـن موافقـة مجيـع       .  تقريبا إىل منطقة بوروثـا يا مشرد داخل ١٠ ٠٠٠

اجلهات صاحبة املصلحة املعنية على املشاركة يف حوار مشترك بني اجملتمعـات احملليـة يف وقـت                  
  .ملناقشة العوائق اليت يواجهها العائدون) ايمنطقة ودَّ(حجر حديد الحق من العام يف 

يف تنفيـذ برنـامج سـريع األثـر يف تركيـب مـصابيح إنـارة يف الـشوارع                   شرعت البعثـة    و  - ٥٢
ومنذ فترة اإلبـالغ الـسابقة، واصـلت البعثـة          . هبدف املساعدة يف حتسني األمن يف مدينة غرييدا       

ــدا لتــضطلع مبهــ     ــة يف غريي ــة احمللي ــة للتنمي ــشاء جلن ــيم   ادعــم إن ــاء، والتعل ــاه والكهرب ــع املي م توزي
  .لالجئنيبلني املستدامة لفائدة السكان املستقوالصحة وممارسات البيئة 

وللتأكد من أن تكون هناك آلية قائمة لدعم التقدم احملرز حـىت اليـوم، تركـز البعثـة يف                     - ٥٣
احلـوار املـشترك بـني      ألنـشطة   استراتيجية اخلروج املتعلقة بالشؤون املدنية على التـسليم الفعلـي           

 مـع متابعـة املنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة               اجملتمعات احمللية إىل الكيانـات الوطنيـة،      
ويف هـذا الـصدد،     . لذلك، وإجناز مشاريع األثر السريع اليت ميكن أن تدعمها اجملتمعـات احملليـة            

أنـشطة  حالياً مناقـشات مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـشأن إمكانيـة إدمـاج                    البعثة  جتري  
وشــرعت البعثــة يف إجــراء .  يف برنــامج اإلنعــاش املبكــرثــةالــشؤون املدنيــة الــيت تــضطلع هبــا البع

املتحدة القطري واملنظمات غري احلكومية الوطنيـة        مناقشات مع السلطات احمللية، وفريق األمم     
  .لية، ال سيما يف منطقة بوروثابني اجملتمعات احملفيما لتحديد سبل مواصلة احلوار 

  
  فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز  -زاي   

اإليــدز والتوعيــة /أهنــت البعثــة تــدريب متهيــدي يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - ٥٤
يف و.  فرداً من أفـراد اجملتمـع احمللـي يف أبيـشي           ١٦٩ شخصاً، مبن فيهم     ٤٩٩فائدة ما جمموعه    ل

ــران ــدعم لألنـــشطة   /حزيـ ــة الـ ــه، قـــدمت البعثـ ــة   يونيـ ــة بفـــريوس نقـــص املناعـ ــة املتعلقـ التثقيفيـ
  ).منطقة وادي فريا( يف بيلتني دز لفائدة اجملتمع احمللياإلي/البشرية
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املفــرزة األمنيــة املتكاملــة مــن أفــراد  ا فــرد١٥أيــضاً يونيــه، دربــت البعثــة /ويف حزيــران  - ٥٥
اإليدز، من بينهم مخس نساء، وواصلت البعثـة        /كمنسقني معنيني بفريوس نقص املناعة البشرية     

األمـم املتحـدة املـشترك الـذي ترعـاه عـدة جهـات واملعـين                تقدمي الدعم الفين ملبـادرات برنـامج        
بيشي، مبـا يف ذلـك مركـز املـشورة          أاإليدز يف املستشفى العام يف      /بفريوس نقص املناعة البشرية   

واالختبارات الطوعية، فضالً عن برامج اليونيسيف املتعلقة بتقدمي املشورة قبل االختبار وبعـده             
  .اعياًومتابعة املصابني نفسانياً واجتم

  
  األلغاماملتعلق بالعمل   -حاء   

األلغام يف منطقة شرق تشاد على نطـاق حمـدود جـداً نظـراً ألن               املتعلق ب تواصل العمل     - ٥٦
.  إىل احلد من إمكانية الوصول إىل مناطق األلغـام         ىوقف البعثة لعمليات احلراسة العسكرية أد     

 قامـت البعثـة بإزالـة األلغـام مـن مـساحة             ،يونيـه /حزيـران مايو إىل هناية    / أيار ١٥ويف الفترة من    
 كيلـومتراً مـن الطرقـات مـن         ٣٨,٥ متـراً مربعـاً، وتأكـدت مـن خلـو مـسافة              ١١ ١١٦قدرها  
 ٢٢، وقامـت بزيـارة      ) كيلومتراً يف الفترات السابقة    ٢١٧مقابل متوسط شهري قدره     (األلغام  

  . منطقة خطرة٣١جمتمعاً حملياً وأزالت األلغام من 
 التحــضري النــسحاب البعثــة، جتــري مناقــشات مــع املركــز الــوطين التــشادي  ويف إطــار  - ٥٧
على الرغم مـن اهتمـام   و. زالة األلغام يف جنامينا بشأن أفضل كيفية لدعم أنشطة إزالة األلغام       إل

 األموال الالزمـة    توفريجدا  سيكون من الصعب    املركز الوطين التشادي إلزالة األلغام باملسألة،       
  .طةلتنفيذ هذه األنش

  
  الوالية العسكرية للبعثة  -طاء   

، أعيـد   يونيـه /حزيـران  ٢٧ومنـذ   . أعيد تشكيل قوة البعثة مبا يتناسب والوالية اجلديدة         - ٥٨
قطاعـان يف   : ةنشر القوات املتبقية يف قطاعات ثالث     مت   فرداً من أفراد القوة إىل أوطاهنم، و       ٩٦٤

ويبلـغ القـوام احلـايل للقـوة        . الوسطىشرق تشاد وقطاع واحد يف مشال شرق مجهورية أفريقيا          
ــهم  ٢ ١٧٤ ــرداً، منــ ــشاد و  ١ ٨٧٨ فــ ــرداً يف تــ ــطى  ٢٩٦ فــ ــا الوســ ــة أفريقيــ .  يف مجهوريــ
 يوليـه /متـوز  ١٥يف  املـأذون بـه      فـرد    ١ ٩٠٠البـالغ   لتـشاد و  يتجاوز هذا الرقم القوام املقرر       وال

ال يـتغري هـذا الـرقم     وسـوف   .  فـرد املـأذون بـه جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى            ٣٠٠والقوام البالغ   
 عندما تبدأ القـوة يف انـسحاهبا النـهائي الـذي سـينتهي         أكتوبر/ األول تشرين ١٥كثرياً إىل غاية    

  .٢٠١٠ديسمرب / األولكانون ٣١يف 
ويف شــرق تــشاد، أعيــد ختطــيط منطقــة العمليــات لتــشمل قطاعــاً يف الــشمال يغطــي       - ٥٩

ــريا وودَّ  ــشرقية، ووادي ف ــدي ال ــويباي وقطــاع إيني ــنطقيت دار ســيال وســالمات  جن .  يغطــي م
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غـري  .  قريباً معسكر كوكو أنغارانـا ستغلقوأغلقت البعثة معسكرين هلا يف هباي وغرييدا، كما        
كفالـة محايـة أصـول األمـم        لبا  ـيـ عرأنه سيتم نقل وحدة صغرية من القوة مؤقتاً مـن فرشـاناً إىل              

ويف مجهوريـــة أفريقيـــا . فـــريااملتحـــدة وموظفيهـــا الـــذين ال يزالـــون يعملـــون يف منطقـــة وادي 
أو قوامها املأذون بـه والبـالغ   املقررة  أو أنشطتها    ةمل حيدث أي تغيري على شكل القو      . الوسطى
  .فرد يف برياو ٣٠٠
ومت تنقيح املفهـوم العـسكري للعمليـات وقواعـد االشـتباك وفقـاً ألحكـام قـرار جملـس                      - ٦٠

حاليــاً وإعــادة اجلــاري راد القــوة وبعــد االنتــهاء مــن خفــض عــدد أفــ). ٢٠١٠ (١٩٢٣األمــن 
مـايو  / أيـار  ٢٧ومنـذ   . تشكيلها، تصبح القوة جاهزة من الناحية التنفيذية إلجنـاز املهـام املقـررة            

كانــت عمليــات احلراســة األمنيــة يف اجملــال اإلنــساين توفرهــا حــصراً املفــرزة األمنيــة املتكاملــة،  
قوافـل اللوجـستية العـسكرية التابعـة        وكانت قوة البعثة تقتـصر علـى تـوفري عمليـات احلراسـة لل             

ويف هـذا  . لألمم املتحدة واحملافظة على قدرات استجابة سريعة يف أبيشي وفرشـانا وقـوز بيـضا        
الصدد، كانت حرية تنقل القوات براً مكفولـة متامـاً، وتعكـف البعثـة مـع حكومـة تـشاد علـى                      

  .ة جواً يف حاالت الطوارئقيح اإلجراءات املتعلقة بنشر قوة استجابة سريعة تابعة للبعثنت
  

  دعم البعثة  -سابعا   
  

وأغلقـت  . لبعثـة وُشـرع يف تنفيـذها      اخلفض التـدرجيي ل   مت وضع الصيغة النهائية خلطط        - ٦١
ــدا يف      ــاي وغرييـ ــة يف باهـ ــها اإلقليميـ ــة مكاتبـ ــوز ٢١البعثـ ــه /متـ ــا يف  يوليـ ــو أغارانـ ويف كوكـ

مـن أفـراد    مـا يتبقـى      وسـيبدأ سـحب      .على إثر انسحاب القوى من هذه املواقع      يوليه  /متوز ٣٠
ــا الوســـطى يف     ــة أفريقيـ ــة شـــرق تـــشاد ومشـــال شـــرق مجهوريـ  تـــشرين ١٥القـــوة مـــن منطقـ

تصفية البعثـة، كمـا سـتبدأ عمليـة التنفيـذ      لوسيتم قريباً الفراغ من وضع ختطيط       . أكتوبر/األول
 يف وسـعها  اة مـ وعلى الرغم من التحديات املتعددة، تبـذل البعثـ  . ٢٠١١يناير / الثاينكانونيف  

ال يبقـى   حىت  ،  ٢٠١٠ديسمرب  / األول كانون ٣١من جهد لكفالة إهناء االنسحاب الكامل يف        
  .بعد ذلك سوى املوظفون األساسيون لتصفية البعثة

وكرســت جهــوداً كــبرية . األمنيــة املتكاملــةاملفــرزة  الــدعم إىل تقــدميوواصــلت البعثــة   - ٦٢
 ١٩٢٣ مــن قــرار جملــس األمــن  ١٤ الفقــرة  إليهــا يفاملــشارساســية األياكــل اهلجنــاز تــشييد إل
عت البعثة عقوداً مع شركات حملية لبنـاء جممعـات ذات      ، وقّ يونيه/حزيرانويف هناية   ). ٢٠١٠(

ومــن املتوقــع أن يبــدأ .  موقعــاً يف شــرق تــشاد١٩جــدران صــلبة للمفــرزة األمنيــة املتكاملــة يف 
 إلجنــاز هــذا العمــل، واســتناداً إىل التجربــة ونظــراً لــضيق الوقــت الــالزم. العمــل يف ذلــك قريبــاً

تعجيـل  لغـرض  التعاقـد مـع مقـاول واحـد، منحـت البعثـة عقـوداً ملقـاولني متعـددين          يف السابقة  
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وستبذل البعثة جهـوداً إضـافية للتغلـب علـى الـصعوبات املناخيـة والتحـديات اإلداريـة                  . اإلجناز
  .ة البعثةهناية واليقبل واللوجستية هبدف إجناز هذه املشاريع 

  
   مجهورية أفريقيا الوسطى- تقييم آثار انسحاب البعثة  -ثامناً   

  
االحتـاد األورويب املتمركـزة يف بـرياو،        العسكرية بقيـادة    لقوة  ااستلمت البعثة املهام من       - ٦٣

وكانـــت مهـــام مفـــرزة قـــوة االحتـــاد  . ٢٠٠٩مـــارس / آذار١٥مقاطعـــة منطقـــة فاكاغـــا، يف 
ــأمني  ــدوري األورويب تقتــصر علــى ت ــام ب ــرياو والقي ــه ات مطــار ب .  مباشــرة يف املنطقــة اجملــاورة ل

يف مشـال شـرق     ) ٢٠٠٩ (١٨٦١ هبـا جملـس األمـن مبوجـب القـرار            هاوتشمل الوالية اليت أناط   
 حمدودة ضمن املنطقة اجملاورة لـه       اتمجهورية أفريقيا الوسطى تأمني مطار برياو، والقيام بدوري       

ــذ عمليــات حمــدودة    ــشال المباشــرة، وتنفي ــساين املعرضــني   نت املــدنيني والعــاملني يف اجملــال اإلن
  .للخطر، ومحاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها

وتغطــي منطقــة عمليــات البعثــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى منطقــة فاكاغــا والــرأس    - ٦٤
 وهـذه منطقـة نائيـة وقليلـة الـسكان ال تتـوفر فيهـا سـوى هياكـل                  . الشمايل ملنطقة كوتـو العليـا     

 تـــشرين -يونيـــه /حزيـــران(وخـــالل موســـم األمطـــار . أساســـية أو خـــدمات حكوميـــة قليلـــة
، تنقطع هذه املنطقة أساساً عن بقية مناطق مجهورية أفريقيا الوسـطى وال ميكـن              )أكتوبر/األول

 كيلـومتر  ٦٦ ٠٠٠تغطـي مـساحة قـدرها      الـيت   ويعيش يف هذه املنطقة     . الوصول إليها إال جواً   
 يقيمـــون يف بـــرياو يـــا مـــشرد داخل٦ ٠٠٠مـــن بينـــهم  نـــسمة ٩٠ ٠٠٠ زهـــاءمربـــع تقريبـــاً 

وتعمــل )  العليــا-كوتــو (جا د الجــئ ســوداين يف خمــيم يف ســام وانــ٣ ٢٠٠وحواليهــا وقرابــة 
  .حالياً أربع منظمات غري حكومية يف فاكاغا ومشال كوتو العليا

ــزال احلو  - ٦٥ ــة يف مشــال شــرق   ال ت ــة العام ــة األمني ــا ال ــة أفريقي ــسودها   مجهوري  الوســطى ت
باملنطقــة املــشمولة ويوجــد . الرتاعــات العرقيــة، واللــصوصية والنــشاط اإلجرامــي عــرب احلــدود  

وهـي القـوات الدميقراطيـة مـن أجـل      مـا ال يقـل عـن ثـالث جمموعـات مـسلحة             مبسؤولية البعثة   
ة التجمع، وحركة حمرري أفريقيا الوسطى من أجل العدالة، واتفاقية الـوطنيني مـن أجـل العدالـ           

ــا الوســطى     و .والــسالم ــا علــى الــسكان والقــوات املــسلحة ألفريقي ال تــزال تــشكل خطــرا أمني
احتـاد  سـوى   باملشاركة يف الربنامج الوطين لرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج              لتزم  ي ملو

القــوات الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع واتفاقيــة الــوطنيني مــن أجــل العدالــة والــسالم يف اتفــاق 
ومل تبــدأ بعــد مرحلــة نــزع الــسالح مــن هــذا  . كومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ســالم مــع ح

 ٢٤، الفقــرات مــن S/2010/295ويــرد بيــان مفــصل حبالــة تنفيــذ الربنــامج يف الوثيقــة (الربنــامج 
  ).٢٨ إىل
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أراضي مجهورية أفريقيـا الوسـطى علـى أمـن        ناشئ من   ويف هذه املرحلة، فإن اخلطر، ال       - ٦٦
وكانــت آخــر مــرة توغــل فيهــا  . صر علــى أعمــال اللــصوصية عــرب احلــدود قتــيالــدول اجملــاورة 

. ٢٠٠٦تشاد عرب منطقة مشال شرق مجهورية أفريقيـا الوسـطى يف هنايـة عـام                تمردون داخل   امل
ومـع ذلـك    . اضـعيف بـات اآلن    ويف حني ال تزال هذه التوغالت عرب احلدود ممكنة فإن خطرها            

اجملـال اإلنـساين يف املنطقـة       املني يف   يـا والالجـئني العـ     فإن خطرها على املدنيني واملـشردين داخل      
  .يزال عاليا ال

سـتقرار، فـإن    إلرة قـدرا مـن ا     مـوفِّ يف بـرياو عامـل ردع، و      بعثـة   القـوة   ويف حني كانـت       - ٦٧
عدم إحراز تقدم متواصل يف مكافحة املخاطر األمنيـة ُيعـزى أساسـا إىل انعـدام سـلطة الدولـة،                

ريقيــا الوســطى احملــدود وضــعف قــدراهتا، وعــدم إحــراز تقــدم يف وتواجــد القــوات املــسلحة ألف
ويبلـغ  . تنفيذ اتفاقات السالم بني احلكومـة ومجاعـات املتمـردين يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                

مـن مجيـع    ( جنـدي    ٦ ٠٠٠ القـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى حـسب التقـارير              مجمموع قـوا  
ارج العاصمة، مبا يف ذلك تواجـد صـغري         خمنتشرين   فرد   ١ ٢٠٠يوجد منهم أقل من     ) الرتب

ويعوق تواجد القوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى         . يقل قوامه عن كتيبة يف منطقة عملية البعثة       
ــا يف ذلــك      ــشغيلية ولوجــستية حــادة، مب ــود ت ــة قي ــدام يف املنطق اســتخدام الطــائرات، وهــو   انع

  .يعوق النشر السريع والتعزيزات الكافية ما
ومـة إىل بعـض الوقـت لبنـاء هـذه القـدرات، ويف الوقـت نفـسه يـساورها                    وحتتاج احلك   - ٦٨

ن انــسحاب قــوات البعثــة ميكــن أن جيعــل اجلماعــات املــسلحة أكثــر جــرأة يف املنطقــة  ألالقلــق 
ــة اإلنــسانية      ويــؤدي إىل ارتفــاع معــدل اإلجــرام واخلــروج عــن القــانون وبالتــايل تــدهور احلال

  .واألمنية العامة
كـــــــبرية علـــــــى   وقطع أشواطاجهة هذه التحديات إرادة سياسية وسوف يتطلب مو  - ٦٩

مستوى املصاحلة الوطنية، ودعما من الشركاء الدوليني حىت تتمكن احلكومـة مـن بـسط نفـوذ                 
  . املنطقة، ال سيما من خالل تعزيز القوات املسلحة والشرطة وسيادة القانونيف الدولة 
 ١٩٢٣ مــن قــرار جملــس األمــن  ٢٦قــرة يونيــه وتنفيــذا ألحكــام الف/ حزيــران١١ويف   - ٧٠

، ناقش ممثلي اخلاص املعين بالبعثة، مع سـلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف بـانغي                  )٢٠١٠(
معهـا  اآلثار املتعلقة بانسحاب البعثة من منطقة مشال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتبـادل                  

وأبلـغ رئـيس   . حـدة هـذه اآلثـار   اآلراء بشأن اخليارات الدولية واإلقليمية املمكنة للتخفيف من   
الوزراء ممثلي اخلاص أن والية البعثة احملدودة فضال عن حجمها وقواعد االشتباك الـيت تطبقهـا                 

وأعرب عن القلق ألن الطلبات األمنيـة الداخليـة   . مل تكن يف مستوى التطلعات الوطنية واحمللية    
ي تقــدم بــه ســابقا الــرئيس تفــوق قــدرات القــوات األمنيــة الوطنيــة، وكــرر تأكيــد الطلــب الــذ 
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بقيـة الـشركاء الـدوليني التـدريب واملعـدات للقـوات الوطنيـة             وبوزيزي بأن توفر األمم املتحدة      
وأكد أن مثـل هـذا االتفـاق مـن شـأنه            . كجزء من عملية إصالح القطاع األمين الوطين عموما       

لقـوات الوطنيـة    حفظة السالم الدوليني، وذلك ألن ا     مالءمة من هنج نشر     أن يشكل هنجا أكثر     
  .ستعمل يف مستوى خمتلف من حتمل املخاطر

وإىل أن يــتم إنــشاء آليــات ملــساعدة الــسلطات الوطنيــة علــى تــوفري األمــن يف حمافظــة      - ٧١
ويف هـذا الـسياق،   . ألمـن وآثـاره  الـسماح بالتـصدي ألسـباب انعـدام ا      عدم  من املهم   ففاكاغا،  

  . مبنطقة مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطىيرغب اجمللس يف النظر يف خيارين فيما يتعلق قد
ويكـون اهلـدف    .  السالم تابعة لألمم املتحدة    ةقوة حلفظ نشر  وينص اخليار األول على       - ٧٢

نعـدام األمـن يف املنطقـة وتـوفري األمـن يف احلـاالت القـصوى                ظـاهرة ا  من هذه القـوة التـصدي ل      
 ٣٠٠دف، سيلزم توفري قـوام أدىن قـدره         ولتحقيق هذا اهل  . يف اجملال اإلنساين  انتشال العاملني   و

وينبغـي أن تظـل القـوة يف مـسرح العمليـات            . تقوم بنشرها البعثـة   القوة اليت   فرد، أي ما يعادل     
إىل أن تتمكن حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى مـن بنـاء قـدرات كافيـة لالضـطالع بالـدور                      

مـدى فتـرة طويلـة مـن        بـذل جهـود علـى       سـيتطلب   وبناء على ذلك، فإن هـذا اخليـار         . الردعي
ي تقدمـه تـشاد حاليـا للقـوات يف بـرياو يف موقـع               ذوسوف يتعني إعادة إرساء الدعم ال     . الزمن

ويتــبني مــن تقيــيم أويل . ســائل النقــل واهلياكــل األساســية املدنيــة الكافيــة وتتــوفر فيــه مناســب 
يعادلـه  وعنـصر مـدين     جنـدي    ٣٠٠عن  قوامها  ال يقل   قوة  للحالة أنه ستكون هناك حاجة إىل       

 فـرد ليـصل بـذلك جممـوع قـوام      ٣٠٠قوامهـا  والـيت  حلجم لـدعم القـوات العاملـة يف بـرياو     يف ا 
ويقدر أن جتميع هذه القوة ونـشرها سـوف يتطلـب سـتة أشـهر      .  فرد تقريبا  ١ ٠٠٠البعثة إىل   
  .على األقل

 جمـال   األجـل الـيت ُتبـذل يف      والطويلـة   يركز اخليار الثاين على تعزيز اجلهـود املتوسـطة          و  - ٧٣
فوريــة لتعزيــز إىل جانــب إجــراءات  األمــن وســيادة القــانون  علــى كفالــةبنــاء قــدرات الدولــة  

ويف إطـار هـذا اخليـار، ميكـن     . قدرات القوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى يف الـشمال الـشرقي          
تـدريب القـوات املـسلحة وقـوات الـشرطة جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى           لتقدمي املساعدة الدولية    

وميكـن  . ا باملعدات لتمكينها من توفري األمن يف مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسـطى            وتزويده
يف جمـال نـزع   وصـالح القطـاع األمـين    اجلهود األطول أجال اليت تبـذل إل القيام بذلك يف سياق   

احلــدود ريات ولــدوميكــن أن يكمــل هــذا اخليــار بقــوة   . الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج 
 مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد، وتنفيــذ االتفاقــات الثنائيــة املتعلقــة بــني حكــوميتشتركة املــ

ــا الوســطى     ــة أفريقي ــسودان ومجهوري ــدوريات احلــدود املــشتركة بــني ال ــوفري هــذه  . ب وميكــن ت
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أسـاس ثنـائي أو متعـدد األطـراف، مبـا يف ذلـك مـن خـالل االحتـاد األفريقـي أو                علـى   املساعدة  
  .قيا بدعم من اجلهات املاحنةاجلماعة االقتصادية لدول وسط أفري

ــه، تقابــل / متــوز٢٢ويف   - ٧٤ ــليولي مــع الــرئيس بــوزيزي علــى  لألمــني العــام  اخلــاص املمث
يف جنامينــا وتبــادل اآلراء معــه بــشأن خمتلــف  املعقــودة هــامش قمــة جتمــع الــساحل والــصحراء  

ن تــوفر والحــظ الــرئيس بــوزيزي أن القــوات املــسلحة ألفريقيــا الوســطى تــستطيع أ. اخليــارات
وبينما أكد علـى احلاجـة      . توفر هلا الدعم اللوجسيت والتدريب الكافيني      األمن يف املنطقة إذا ما    

إىل املعــدات األساســية، الحــظ أيــضا أن القــوات املــسلحة ألفريقيــا الوســطى حتتــاج إىل دعــم    
. قـة للقيام بالدوريات اجلوية بسبب كثافة الغابـات يف املنط        ) طائرات هيلوكوبتر (جوي حمدود   

وأعـرب الـرئيس عــن الـرأي أن أي خيــار يـستند إىل القـدرات الوطنيــة سـيكون لــه تـأثري أكثــر        
  .استدامة من نشر حفظة السالم الدوليني

  
  مالحظات وتوصيات  -تاسعا   

إن التحديات األمنية واإلنسانية يف شرق تشاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسـطى               - ٧٥
ئمــة قبــل إنــشاء بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا  وكانــت هــذه التحــديات قا. متعــددة

وقــد بلغــت الــذروة مث احنــسر نطاقهــا خــالل . الوســطى وتــشاد بــدرجات متفاوتــة يف اخلطــورة
شــك أهنــا ســتظل تتطلــب اهتمامــاً مــستمراً بعــد هنايــة البعثــة، وذلــك بــسبب  واليــة البعثــة، وال

ومــع ذلــك، فــإن حتــسن العالقــات بــني تــشاد . احلالــة اهلــشة الــسائدة يف املنطقــة دون اإلقليميــة
والسودان، وازديـاد فعاليـة الـدوريات املـشتركة علـى امتـداد احلـدود املـشتركة، واجلهـود الـيت                     
تبذهلا حكومة تشاد من أجل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال احلماية، تـشكل إشـارات تفـاؤل                 

  .بالنسبة للمستقبل
ــسابقة      - ٧٦ ــزاء الـ ــن األجـ ــبني مـ ــا يتـ ــشاد     وكمـ ــة تـ ــت حكومـ ــر، التزمـ ــذا التقريـ ــن هـ  مـ

، بالعمــل بــصورة إجيابيــة علــى مواجهــة )٢٠١٠ (١٩٢٣املتحــدة منــذ اعتمــاد القــرار  واألمــم
ــرار شــكال          ــع الق ــا يتطــابق م ــك مب ــشاد، وذل ــة يف شــرق ت ــة يف جمــال احلماي التحــديات القائم

  .ومضمونا
ىت اآلن مـــن أجـــل وإين ألشـــعر باالرتيـــاح للجهـــود الـــيت بذلتـــها حكومـــة تـــشاد حـــ    - ٧٧

االضطالع مبسؤوليتها مبوجب القانون الدويل عن محاية املدنيني على الرغم مـن املهـام املعقـدة                
ــاً وصــعوبة العــيش فيهــا       ــون واملــشردون داخلي ــيت يقــيم فيهــا الالجئ ــة ال ــة املنطق ــساع رقع . وات

 لـدعم نـشر     تقوم به السلطات احمللية يف شـرق تـشاد باالشـتراك مـع هيئـة التنـسيق الوطنيـة                   وما
القــوى الدوليــة يف شــرق تــشاد وممثلــي اخلــاص مــن توعيــة للــسلطات احملليــة إال خطــوة جريئــة  
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وسيساعد الفريق العامل الرفيع املستوى املشترك املنشئ حـديثاً، ومنتـديات           . ينبغي أن تتواصل  
د احلوار اإلنساين وآليات التنسيق األمين اجلديـدة، يف الوقـت املناسـب، كـال مـن حكومـة تـشا                  

 كـل منـهم عـن محايـة املـدنيني والعـاملني يف اجملـال                يةوشركاءها الدوليني علـى ممارسـة مـسؤول       
ويف هــذا الــصدد، أود أيــضاً أن أشــجع حكومــة تــشاد وأســرة األمــم املتحــدة علــى   . اإلنــساين

مضاعفة اجلهود من أجل إجياد حوافز اجتماعية واقتصادية إضافية وحوافز أخرى علـى تـوطني          
  .ردين داخلياً بصورة طوعية وآمنة ودائمةأو عودة املش

وبعد أن حتسنت احلالة األمنية على مدى فترة من الزمن يف شرق تشاد يف بدايـة هـذه                    - ٨٧
السنة، أالحظ مع األسف ازدياد األنشطة اإلجرامية مؤخراً، مما دفع بـبعض العـاملني يف اجملـال                 

ــا يف شـــرق تـــشا   ــاهتم أو تعليقهـ ــة  . داإلنـــساين إىل تقلـــيص عمليـ وإين أحـــث الـــسلطات احملليـ
واملركزية على مواصلة إرسـال إشـاراٍت واضـحة وال لـبس فيهـا بـأن تـصّيد العـاملني يف اجملـال                       

ويف هـذا  . اإلنساين واملستضعفني من الـسكان وهنـب ممتلكـاهتم، عمـل ال ميكـن التـسامح إزاءه               
واإلجـراءات الـيت    الصدد، فإين أرحـب بالتـصرحيات الـصادرة مـؤخراً عـن الـسلطات التـشادية                 

  . دف إىل وقف هذا التصعيد وعكس اجتاهههباختذهتا، مبا يف ذلك يف أعلى املستويات، 
نتائج، بوصفها آلية أمنية متطـورة ُمـسّيرة        بعض ال وبدأت املفرزة األمنية املتكاملة حتقق        - ٧٩

ن القيـود   وعلـى الـرغم مـ     .  جيب السماح بأن يكون مصريها الفشل      والوطنياً ومدعوماً دولياً،    
اللوجــستية وحمدوديــة املــوارد البــشرية، فــضالً عــن التناقــضات الداخليــة املرتبطــة بــأي مؤســسة 

ــد   ــدة، فق ــجدي ــة أشــواطاً    قطع ــة املتكامل ــرزة األمني ــام ت املف ــات   إىل األم ــة خميم يف جمــال محاي
وا وقد برهن رجاهلا ونـساؤها علـى شـجاعة كـبرية وعّرضـ            . الالجئني وتأمني املناطق احمليطة هبا    

أحياناً حياهتم للخطر من أجل إنقاذ حياة اآلخرين واسترداد املمتلكات املـسروقة مـن العـاملني                
تعزيــز وســوف ال تــّدخر البعثــة جهــداً مــن أجــل مــساعدة احلكومــة علــى   . يف اجملــال اإلنــساين

 أين  بيـد . املفرزة األمنية املتكاملة ودعمها حىت تستلم تدرجيياً املسؤولية الكاملة عن هـذه القـوة             
ــة         ــسنوات القادم ــى مــدى ال ــضج إال عل ــة ال ميكــن أن تن ــة املتكامل ــرزة األمني ــأن املف ــرف ب أعت

ويف هـذا الـصدد، أود      . حتقق إمكاناهتا كاملة إال بدعم كبري ومتواصـل مـن حكومـة تـشاد              الو
أن أتقدم بالشكر إىل مجيع الـشركاء الـدوليني الـذين سـامهوا بـسخاء يف الـصندوق االسـتئماين                    

  . ل، على مدى السنوات الثالث املاضية بناء املفرزة األمنية املتكاملةالذي مّو
وإين أرحب بـاجلهود الـيت ُبـذلت ملعاجلـة انتـهاكات حقـوق اإلنـسان يف شـرق تـشاد،                 - ٨٠

وما كان ميكن حتقيـق النتـائج       . ضعيفالقضائي  الهاز  اجلوللحد من العنف اجلنساين وإلصالح      
بقية منظومة األمـم    املقدم من   دعم  الوال التزام السلطات التشادية و     هذا التقرير ل   املشار إليها يف  

تقـوم البعثـة وحكومـة تـشاد بوضـع اسـتراتيجية مـن أجـل                و.  الـشركاء الـدوليني    ئراملتحدة وسا 
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تدعيم هذه النتائج والنتائج األخرى اليت حتققت منذ إنـشاء البعثـة واحملافظـة عليهـا كجـزء مـن                    
  .البعثةاالستراتيجية الشاملة خلروج 

ــة علــى العمــل يف تنفيــذ خطــة مــن أجــل خفــض حجــم قوهتــا تــدرجيياً        - ٨١ وتعكــف البعث
 هبــدف حتقيــق االنــسحاب الكامــل جلميــع العناصــر النظاميــة واملدنيــة يف البعثــة   وبــشكل مــنظم

ولتحقيــق هــذا اهلــدف، هنــاك عوائــق عــدة ينبغــي  . ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١حبلــول 
أكتـوبر سـأقدم تقريـراً      /ويف تـشرين األول   . ديات اللوجستية واملناخيـة   جتاوزها مبا يف ذلك التح    

يف هـذا الـسياق، أود أن أشـجع حكومـة تـشاد ومجهوريـة               و .عن التقدم احملـرز يف هـذا الـصدد        
أفريقيا الوسطى على مواصلة تقدمي الدعم الالزم لكفالـة تنفيـذ عمليـة إعـادة التـشكيل اجلاريـة                   

  . آمنة ومنظمة وتكفل كرامة أفرادهاللبعثة وانسحاب قواهتا بطريقة
ــق جبمهوريــ مــاوفي  - ٨٢ ــيت     ة يتعل ــر التحــديات ال ــاول هــذا التقري ــا الوســطى، فقــد تن  أفريقي

. تواجهها احلكومة يف جمال توفري األمن وكفالة سيادة القـانون، ال سـيما يف مشـال شـرق البلـد                   
ظـراً للـسياق اإلقليمـي احلـايل        مجهورية أفريقيـا الوسـطى اهتمامنـا املتواصـل ن         احلالة يف   وتتطلب  

وإين أؤيد رأي الرئيس بوزيزي القائل إن حفظ السالم لـيس هـو األداة األفـضل          . السائد هناك 
 أعـاله، هـو النـهج    ٧٣وإين أعتقد أن اخليار الثـاين، الـوارد يف الفقـرة      . ملواجهة هذه التحديات  

قيـا الوسـطى، وكـذلك      وبنـاء علـى ذلـك، فـإين أشـجع حكومـة مجهوريـة أفري              . األكثر مالءمـة  
ــة          ــددة والثنائي ــة املتع ــات الفاعل ــائر اجله ــة وس ــسالم، والتنمي ــاء ال ــة يف جمــال بن ــات الفاعل اجله

وإين مـستعد ملـساعدهتا يف جهودهـا مـن          . األطراف على مواصـلة حبـث هـذا املقتـرح وتطـويره           
  .خالل مساعي محيدة

ــه       - ٨٣ ــي اخلــاص وفريق ــشكر إىل ممثل ــدم بال ــاً، أود أن أتق ــزامهم املتواصــل   وختام ــى الت عل
وأود أيـضاً أن أتقـدم   . وتفانيهم يف أداء الواجب خالل املرحلة الصعبة األخرية من حيـاة البعثـة       

بالشكر إىل فريق األمم املتحدة القطري واجملتمع اإلنساين على ما يبذلونـه مـن جهـود ال تكـل                   
اً، أود أن أعـرب عـن   وأخـري . يف خدمة السكان املستضعفني يف منطقة عمليـة البعثـة وخارجهـا     

  .خالص امتناين جلميع البلدان املسامهة بقوات وبقوات من الشرطة على دعمها املتواصل
  


