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

  
  مقدمة  -أوال   

، الذي قـرر جملـس األمـن    )٢٠١٠ (١٩٢٣يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن         - ١
 كـانون   ٣١مبوجبه متديد والية بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد حـىت                    

، وطلــب إيلّ، يف مجلــة أمــور، إمتــام انــسحاب مجيــع العناصــر النظاميــة    ٢٠١٠ديــسمرب /األول
ويغطـي  . واملدنية التابعة للبعثة، باسـتثناء العناصـر الالزمـة لتـصفية البعثـة، حبلـول ذلـك التـاريخ                  

 تـشرين   ١٤التقرير التطورات الـيت اسـتجدت منـذ صـدور تقريـري الـسابق عـن البعثـة املـؤرخ                     
وهــو يقــدم تقييمــا للحالــة األمنيــة واحلالــة اإلنــسانية يف  . (S/2010/529) ٢٠١٠أكتــوبر /األول

شرق تشاد واحلالة األمنية يف املنطقة الشمالية الشرقية من مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى؛ والتقـدم                 
 ١٩٢٣ مـن القـرار      ٣ و   ٢احملرز يف تنفيذ حكومة تـشاد للمهـام واملعـايري الـواردة يف الفقـرتني                

 والية البعثة، مبـا يف ذلـك االسـتعدادات إلمتـام انـسحاهبا، كمـا يقـدم تقييمـا              ؛ وتنفيذ )٢٠١٠(
  .للدروس الرئيسية املستفادة يف سياق البعثة

  
  األمن  -ثانيا   

. ومع ذلك، وقـع عـدد مـن احلـوادث املتفرقـة           . ظلت احلالة األمنية عموما هادئة نسبيا       - ٢
جمهويل اهلوية هجومـا علـى شـاحنتني        نوفمرب، شن مخسة رجال مسلحني      / تشرين الثاين  ٦ففي  

، )دار سـيال  ( كيلـومترا مشـال قـوز بيـضة          ٥٥تابعتني ملقـاول حملـي يعمـل بالبعثـة، علـى مـسافة              
نوفمرب، اشتبك فريـق تـابع للمفـرزة      / تشرين الثاين  ٩ويف  . وقتلوا أحد السائقني رميا بالرصاص    

رية ألحد الالجئني بـالقرب مـن       األمنية املتكاملة كان يقوم بالتحقيق يف حادث سرقة دراجة نا         
ــالقرب مــن أبيــشي     ــا لالجــئني ب ــزي    ) واداي(خمــيم غاغ ــديان ال ــردين مــسلحني يرت بواســطة ف
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وقتـل يف ذلـك االشـتباك    . الرمسي، وذلك يف قتال باألسلحة النارية مـع اثـنني مـن املـشتبه فـيهم      
  .أحد ضباط املفرزة األمنية والشخصان املشتبه فيهما

  
  نسانيةاحلالة اإل  -ثالثا   

ــة    - ٣ ــشاد هائلـ ــرق تـ ــسانية يف شـ ــات اإلنـ ــو   . االحتياجـ ــل حنـ ــيم، واصـ ففـــي ذلـــك اإلقلـ
 مـــن الالجـــئني، وأكثـــر مـــن ٢٥٥ ٠٠٠منظمـــة إغاثـــة إنـــسانية تقـــدمي املـــساعدة لنحـــو  ٧٠

 مـن العائـدين، فـضال عـن عـدد مـن سـكان         ٤٣ ٠٠٠ من املشردين داخليا، وحنو      ١٣٧ ٥٠٠
أدى الــدمار الــذي حــدث خــالل موســم األمطــار و.  شــخص١٥٠ ٠٠٠البلــد املــضيف يبلــغ 

ــر مــن    ــذي أصــاب أكث ــة مــن     ١٠٤ ٠٠٠وال ــسكان حبال ــار مــن احملاصــيل، إىل إصــابة ال  هكت
 مليـون شـخص     ١,٦ويتعـرض حاليـا مـا يقـدر بــ           . الضعف يف جنوب تشاد ووسطها وشرقها     

ملنـاطق  وتـشمل ا . على طـول احلـزام الـساحلي يف تـشاد النعـدام األمـن الغـذائي وسـوء التغذيـة                 
  .املتضررة بشدة يف الشرق أسونغا، واجلرف األمحر، وكيمييت، وواداي

وقامت اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين والبعثة حبشد موارد ملساعدة احلكومـة علـى            - ٤
وأفرجت مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني عـن مـواد غـري غذائيـة                 . ختفيف حدة احلالة  

. واقع تواجد الالجئني والقرى احمليطة هبا املتـضررة مـن الفيـضانات           من خمزونات الطوارئ يف م    
 أطنــان مــن املعونــة اإلنــسانية إىل ١٠ويــسر الــدعم اللوجــسيت الــذي قدمتــه البعثــة تــسليم حنــو  

ــا يف لوبوتيـــك   ــيال(املـــشردين داخليـ ــيم   ). دار سـ ــة إىل بعثـــات تقيـ ــساعدات مماثلـ وقـــدمت مـ
 مونغــورورو، وكـرييف، وآم تيمــان، وتـريو، ومارينــا،   االحتياجـات اإلنـسانية الــيت مت نـشرها يف   

ــذر        ــتني يتع ــداها وهــاراز، الل ــسانية ل ــساعدة اإلن ــضائع ألغــراض امل ــوفري مــوظفني وب كمــا مت ت
  . الوصول إليهما إال بطائرة اهلليكوبتر

  
مــسؤوليات حكومــة تــشاد عــن محايــة املــدنيني ومــوظفي وأصــول األمــم     -رابعا   

  انيةاملتحدة واملنظمات اإلنس
واصلت احلكومة تنفيذ خطتها حلمايـة املـدنيني يف شـرق تـشاد علـى النحـو الـوارد يف                      - ٥

. (S/2010/470) ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٧الرسالة اليت أرسلت إىل رئيس جملس األمن املؤرخـة          
اجليش الـوطين املتمركـز علـى طـول احلـدود والقـوة املـشتركة             : وتقوم اخلطة على ثالث دعائم    

 الـسودانية؛ وقـوات الـدرك اإلقليميـة مـع احلـرس الـوطين واملتنقـل يف                  -دود التشادية   ملراقبة احل 
  .تشاد وقوة نزع السالح املشتركة؛ ويف الصميم، املفرزة األمنية املتكاملة

أكتـوبر،  /ففـي تـشرين األول    . ومت تنقيح اخلطة الوطنية لـدعم املفـرزة األمنيـة املتكاملـة             - ٦
 وإىل (S/2010/536)لة وتقــديرات امليزانيــة املنقحــة إىل اجمللــس قــدمت احلكومــة اخلطــة املــستكم
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ومــن األمــور اجلــديرة باملالحظــة  . امينــاجنممثلــي الــسلك الدبلوماســي واملنظمــات الــشريكة يف  
بوجه خاص النص املتعلق بإنشاء وحدة إدارية وتنظيميـة خمصـصة للمفـرزة اعتبـارا مـن كـانون         

 قـدره حنـو     ٢٠١١ فـردا، واحتيـاج يف ميزانيـة عـام           ١٣٠، تتـألف مـن حنـو        ٢٠١١ينـاير   /الثاين
املرتبـات واألجـور    (والتزمت احلكومة بتمويل مجيـع تكـاليف أفـراد املفـرزة            .  مليون دوالر  ٢١

ومـع ذلـك،    .  يف املائة من امليزانيـة     ٣٣ ماليني دوالر، أي     ٧، مبا يقدر بنحو     )وخمتلف البدالت 
 علــى هيئــة مــساعدات مــن املــاحنني لــدعم  مليــون دوالر١٤فإهنــا تلــتمس احلــصول علــى مبلــغ 

وهيكل التيسري الـوطين الـسالف   )  مليون دوالر١٢,٦اليت تقدر مببلغ (االحتياجات اللوجستية  
وعالوة على ذلك، طلبـت احلكومـة مـساعدات         ).  مليون دوالر  ١,٤الذي يقدر مببلغ    (الذكر  

ت تقنيـة إضـافية للمفـرزة       من األمم املتحـدة حلـشد وإدارة أمـوال املـاحنني، فـضال عـن مـساعدا                
وتتعلق هذه املساعدة باستقدام مستشارين مـن ذوي اخلـربة يف أعمـال املراقبـة         . وهيكل دعمها 

وبغيـة زيـادة    . ومـع ذلـك، مـا زالـت املفـرزة تتـسم باهلـشاشة             . واللوجستيات اخلاصة بالـشرطة   
ألكـرب مـن براجمهـا      قدرة املفرزة على االستدامة إىل احلد األقصى، سعت البعثة إىل نقـل اجلـزء ا              

املتعلقة بتوجيه املفرزة وإدارهتا ودعمها اللوجسيت إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومفوضـية              
  .شؤون الالجئني

وذكرت احلكومة أن هيئة التنسيق الوطنية لدعم نشر القوات الدولية يف شـرق تـشاد،           - ٧
 تتوقـف عـن أداء مهامهـا مبجـرد          اليت أنشئت بوصفها اهليئة الوطنيـة الرئيـسية للتحـاور، سـوف           

تعتـزم احلكومـة إنـشاء هيكـل     . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول  ٣١انسحاب البعثة من تشاد يف      
وإىل املفـرزة األمنيـة     اهليئة الوطنيـة لتنـسيق الـدعم املقـدم إىل األنـشطة اإلنـسانية               جديد، يسمى   

وتقـوم  . علـة الرئيـسية األخـرى     املتكاملة، للتفاعل مع الشركاء يف اجملال اإلنساين واجلهـات الفا         
احلكومة حاليا بوضع واليـة هـذه اهليئـة اجلديـدة وترتيبـات إنـشائها وطرائـق عملـها يف صـيغها                      

ويف الشرق، يتم توفري التنسيق مع اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين بـشأن املـسائل                    . النهائية
 شؤون األمـن والتـنقالت الـذي        األمنية، والتحليل املشترك واحلراسة املرافقة، عن طريق مكتب       

  . موقعا١٢أنشأته احلكومة مؤخرا، الذي يعمل حاليا يف 
ولتشجيع حتقيق تفاهم مشترك من جانب احلكومة وخمتلف اجلهات صـاحبة املـصلحة               - ٨

بشأن مسؤوليات كل منها عن محاية املدنيني، قامـت اهليئـة الوطنيـة لتنـسيق الـدعم املقـدم مـن                     
 تشاد، بالتعاون مع البعثـة ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية والربنـامج          القوة الدولية يف شرق   

اإلمنائي ومفوضية شؤون الالجئني، بتنظـيم املنتـدى الثـاين مـن سلـسلة مـن املنتـديات، حبـضور                    
. امينـا جنأكتـوبر يف    / تـشرين األول   ١١ممثلي احلكومـة واجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين يف              

نـوفمرب،  / تشرين الثاين  ١٣ و   ١٢منتديات مماثلة يف    ) واداي(يد  وعقدت يف أبيشي وحجر حد    
وعقـد  . بشأن موضوعي إجياد حيز للعمل اإلنساين وحلول مستدامة ملـشكلة املـشردين داخليـا              
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بــشأن مــسألة االنتعــاش ) دار ســيال(نــوفمرب يف غــوز بيــضة / تــشرين الثــاين٢٨منتــدى رابــع يف 
ديـسمرب لتلخـيص النتـائج      /امينـا يف كـانون األول     جنومن املقرر عقد منتـدى خـامس يف         . املبكر

 . اليت حتققت يف السنة السابقة
  

  أمن ومحاية املدنيني املعرضني للخطر  -ألف   
نــوفمرب، أبلغــت املفــرزة / تــشرين الثــاين١٢ســبتمرب إىل / أيلــول٢٤خــالل الفتــرة مــن   - ٩

 مجيـع خميمـات الالجـئني،     دورية هنارية وليلية داخل وحول ١٩٦٤األمنية املتكاملة أهنا سريت     
وبعض مواقـع املـشردين داخليـا، ويف بلـدات يف شـرق تـشاد حيـث تعمـل اجلهـات الفاعلـة يف                

.  شخـصا مـن املـشتبه فـيهم        ٢٧ خرقا للقانون واعتقلـت      ٧٢وسجلت املفرزة   . اجملال اإلنساين 
  . من املشتبه فيهم إىل الدرك احمللي إلحالتهم إىل نظام العدالة١٢ونقل 
أكتـوبر، بـدأ يف جنامينـا برنـامج تـدرييب تـوجيهي ملـدة شـهرين                 / تشرين األول  ٢٥ ويف  - ١٠
وهـذه أول جمموعـة     .  منـهم مـن النـساء      ١٦ من ضباط املفرزة األمنية املتكاملة اجلـدد،         ٢٠٠ لـ

مــن اجملنــدين يــوفر هلــم التــدريب كليــة علــى أيــدي معلمــني تــشاديني تــابعني للمفــرزة، حتــت      
وبعـد االنتـهاء مـن هـذا التـدريب، يتوقـع أن يبلـغ القـوام الكلـي                   . ثةاإلشراف العام لشرطة البع   

  .  فرد١ ٠٠٠للمفرزة حنو 
  

  تيسري تسليم املعونة اإلنسانية وحرية احلركة للعاملني يف اجملال اإلنساين  -باء   
 حراسـة أمنيـة مرافقـة لألطـراف         ١ ٤٧٧أفادت املفـرزة األمنيـة املتكاملـة أهنـا نظمـت              - ١١

ووقعت حادثـة اختطـاف سـيارة تابعـة     . جملال اإلنساين على مدى الشهرين املاضيني الفاعلة يف ا  
 كــم ٢٨٠امينــا وآيت علــى ُبعــد حنــو جنملنظمــة دوليــة غــري حكوميــة علــى الطريــق املوصــلة بــني 

ومل يــصب أحــد بــأي ســوء واســتعادت الــسلطات التــشادية املركبــة يف وقــت    . غــرب أبيــشي
  . الحق
ــه ال    - ١٢ ــان غــري     ويف تطــور ذكــر أن ــان دوليت ــة، أعلنــت منظمت ــه بانــسحاب البعث ــة ل عالق

ديـسمرب، وعللتـا ذلـك      /حكوميتني عزمهما علـى مغـادرة إقلـيم دار سـيال حبلـول كـانون األول               
بإعادة تركيب أولويات أنشطتها الربناجمية بتحويلها إىل مواقـع أخـرى يف تـشاد، باإلضـافة إىل                 

تها يف آدي بالقرب من احلدود مـع الـسودان          وعلقت منظمة غري حكومية أنشط    . نقص املوارد 
  . بسبب انعدام األمن هناك
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التقــدم الــذي أحرزتــه حكومــة تــشاد حنــو اســتيفاء املعــايري الــيت حــددها      -خامسا  
  األمن جملس

مع قرب انتهاء عمليات البعثة، أصبحت القدرة على التحقق بـصورة مـستقلة مـن أي             - ١٣
ملعــايري الــيت حــددها جملــس األمــن حلمايــة املــدنيني حمــدودة تقــدم حتــرزه احلكومــة حنــو اســتيفاء ا

ومل تعد البعثـة يف وضـع يـسمح هلـا بزيـارة أغلبيـة خميمـات الالجـئني ومواقـع املـشردين                       . للغاية
. داخليا أو رصد أداء املؤسسات األمنية الوطنية، مبـا يف ذلـك املفـرزة، وتـوفري محايـة للمـدنيني                    

 بالــضرورة مـن التقـارير املقدمـة مـن اجلهـات الفاعلــة يف      ووفقـا لـذلك، فـإن مالحظـايت تتـألف     
وتـبني هـذه التقـارير اجلهـود الـيت تبـذهلا            . اجملال اإلنساين فـضال عـن الـسلطات الوطنيـة واحملليـة           

  . حكومة تشاد من أجل استيفاء املعايري اليت حددها جملس األمن على النحو املبني أدناه
  

  ليا يف ظل ظروف آمنة ومستدامةالعودة الطوعية للمشردين داخ  -ألف   
فريقــي حلمايــة نــوفمرب، صــدقت تــشاد علــى اتفاقيــة االحتــاد األ/يف أوائــل تــشرين الثــاين  - ١٤

وتفرض االتفاقية التزامـات قانونيـة علـى الـدول          ). اتفاقية كمباال (املشردين داخليا ومساعدهتم    
  .شردين داخليا يف أراضي كل منهااملوقعة عليها فيما يتعلق بامل

 مــن املــشردين داخليــا إىل قــراهم  ٤٣ ٠٠٠ عــاد ٢٠١٠وقبــل موســم األمطــار لعــام    - ١٥
ومل حتـدث أي عـودة تـذكر بعـد       . األصلية يف إقليم دار سيال ومقاطعة اسـونغا يف إقلـيم واداي           

ويف األشهر األخرية أعربـت الـسلطات التـشادية، وخباصـة اهليئـة الوطنيـة لتنـسيق الـدعم            . ذلك
 الدوليـة يف شـرق تـشاد، عـن ثقتـها يف أن أسـباب الـرتوح يف الـشرق قـد متـت             املقدم إىل القوة  

معاجلتها بنجاح، وأعلنت عزمها على أن تقوم، مع اجملتمع الـدويل، بـدعم إجيـاد حلـول دائمـة                   
ملشكلة املشردين داخليا، وهي حتديدا العودة الطوعية، أو اإلدمـاج حمليـا، أو النقـل إىل أمـاكن                  

  .أخرى يف البلد
ــة         - ١٦ ــسية عــن ختــوفهم إزاء إمكاني ــع الرئي ــن املواق ــا يف عــدد م ــشردون داخلي وأعــرب امل

ــهم األصــلية  ــاألمن، حيــث     . عــودهتم إىل أماكن ــق ب ويف معظــم احلــاالت، ذكــروا شــواغل تتعل
زالـت   عودهتم تنطوي على انتقاهلم إىل منـاطق قريبـة مـن احلـدود الـسودانية وإىل مواقـع مـا                نإ

وأثنـــاء حـــوار جـــرى بـــني الطوائـــف، نظمتـــه احلكومـــة . وائـــفتوجـــد هبـــا تـــوترات بـــني الط
بـدعم مـن مفوضـية شـؤون الالجـئني،          ) (واداي(أكتوبر يف حجر حديد     /تشرين األول  ٢٨ يف

أعلــن قــادة املــشردين  ) ، والبعثــة(Eirene)ومنظمــة حمليــة غــري حكوميــة شــريكة تــسمى أيــرين   
وقـف علـى قيـام احلكومـة بتقـدمي      داخليا أن أي عمليات عـودة أخـرى إىل أماكنـهم األصـلية تت           

  . ضمانات أمنية ومساعدات إمنائية مستمرة
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  جتريد خميمات الالجئني من السالح  -باء   
منذ نشر القوة املشتركة ملراقبة احلدود التـشادية الـسودانية يف األشـهر األوىل مـن عـام                    - ١٧

ة الــيت شــوهد ، أبلغــت املفوضــية بــصورة متــسقة عــن اخنفــاض أعــداد العناصــر املــسلح  ٢٠١٠
  . حتركها داخل املخيمات

  
توفري األمن لالجئني، واملشردين داخليا، واملدنيني، والعاملني يف اجملـال اإلنـساين              -جيم   

  وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان
ووفقا للتقييمات اليت أجرهتا اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين والـسلطات احلكوميـة،        - ١٨

. ألمنيــة العامــة يف خميمــات الالجــئني ومواقــع املــشردين داخليــا هادئــة نــسبيا        ظلــت احلالــة ا 
ــسلحة        ــر املـ ــدي العناصـ ــى أيـ ــال علـ ــد األطفـ ــاالت جتنيـ ــداد حـ ــسبيا أعـ ــضت نـ ــر (واخنفـ انظـ

، ولكن املفوضية تلقت تقارير بصفة منتظمـة تفيـد بوقـوع حـوادث عنـف جنـسي              )٢٦ الفقرة
  .ات الكحوليةوجنساين، يتصل كثري منها باستعمال املشروب

ومـع  . وواصلت املفرزة األمنية املتكاملة عملياهتا داخل وحول مجيع خميمات الالجئني           - ١٩
. ذلك، مل تصبح بعـد وحـداهتا املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية جـاهزة متامـا للعمـل يف مجيـع املواقـع                       

 من املعلمـني    ٢٩ وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وفرت جلنة الصليب األمحر الدولية تدريبا لـ          
ــة        ــدويل، ووفــرت منظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــساين ال ــانون اإلن ــشأن الق ــابعني للمفــرزة ب الت

 . من ضـباط املفـرزة بـشأن حقـوق األطفـال يف حـاالت الطـوارئ             ١٠٨تدريبا لـ   ) اليونيسيف(
ن  من ضباط املفـرزة تـدريبا مـن البعثـة يف إيريبـا بـشأ               ٢٦أكتوبر، تلقى   / تشرين األول  ٢٥ويف  

  . حقوق اإلنسان، بشأن محاية النساء واألطفال على وجه التحديد
  

  فريقيا الوسطى وتشادأتنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية   -سادسا  
خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اختـذت البعثـة اخلطـوات النهائيـة حنـو ترسـيخ الـدعم                       - ٢٠

ــة، ونقلــه حيثمــا أمكــ   ن، إىل احلكومــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري   املقــدم ألنــشطتها املدني
ــة األخـــرى ذات الـــصلة  ــوبر، توقـــف العنـــصر  / تـــشرين األول١٥ويف . واجلهـــات الفاعلـ أكتـ

العسكري للبعثة عـن القيـام بأنـشطته التنفيذيـة واضـطلع باملـسؤولية عـن احلمايـة الثابتـة ألفـراد                      
ة يف مواقـع البعثـة؛ وتـوفري حراسـة          األمم املتحدة وأماكنها وأصوهلا؛ والوعي باألوضـاع القائمـ        

حمدودة ملرافقة قوافل األمم املتحدة اليت تضطلع مبهام متكينية؛ وتوفري دعم حمـدود إلنقـاذ أفـراد                 
  .األمم املتحدة وإجالئهم طبيا
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 الدعم املقدم للمفرزة األمنية املتكاملة  -ألف   
 للمفــرزة وتــسليم املهــام  دخلــت البعثــة املراحــل النهائيــة لتوطيــد الــدعم الــذي تقدمــه    - ٢١

وركــزت البعثــة علــى تعزيــز مهــارات املفــرزة يف أساســيات قيــادة الــسيارات    . حلكومــة تــشاد
ــية واالتــــصاالت  ــا الــــسيارات األساســ ــرزة  ٨٧ إذ مت تــــدريب :وميكانيكــ ــباط املفــ  مــــن ضــ

ــة التــردد؛ وتــدريب    علــى  علــى اســتخدام الرباجميــات  ٦٠اســتخدام األجهــزة الالســلكية العالي
 امـرأة، علـى     ٢٠، منـهم    ٧٠ على ميكانيكا الـسيارات األساسـية؛ و         ٢٩بية املكتبية؛ و    احلاسو

نـوفمرب، كـان قـوام شـرطة األمـم املتحـدة            / تـشرين الثـاين    ٢٤وحـىت   . مهارات قيادة الـسيارات   
  . ضباط يف أبيشي٧امينا و جن ضابطا يف ٨٧ يتألف من

  
  سيادة القانون  -باء   

الشتراك مع البعثة، وبتمويل مقدم مـن حكومـة أملانيـا، بتيـسري             قام الربنامج اإلمنائي، با     - ٢٢
أنغارانـا،   قوز بيضة، وكوكـو (إنشاء ثالثة مكاتب رائدة لتقدمي املعونة القانونية يف شرق تشاد           

وأجنز الربنامج اإلمنائي عملية اختيار تنافسية الختيار منظمـات غـري حكوميـة وطنيـة               ). وأبيشي
  .بية لتقدمي املعونة القانونيةلتشغيل هذه املكاتب التجري

كمــا دعمــت البعثــة لوجــستيا توزيــع القــضاة واملــدعني العــامني املعيــنني مــؤخرا علــى      - ٢٣
كما قامت البعثة من خالل املشاريع السريعة األثـر، ببنـاء حمـاكم             . حماكم االستئناف يف أبيشي   

قـوز بيـضة، فـضال عـن     يف أندريه، وقوز بيـضة، وحجـر حديـد، ومت جتهيـز احملكمـة القائمـة يف          
  .احملكمة االبتدائية يف أريبا، باألثاث واللوازم املكتبية

وواصلت البعثة توفري التدريب والتوجيه أثناء العمل ملسؤويل السجون الوطنيني بـشأن            - ٢٤
امينــا جناملعــايري الدوليــة لتنظــيم الــسجون وإدارهتــا واالســتراتيجيات العامــة لتطــوير الــسجون يف 

وميضي العمـل يف مـشروع      . يه وإريبا وقوز بيضة، فضال عن مقر إدارة السجون        وأبيشي وأندر 
إصالح سجن إريبا وفقا للخطة وكان من املتوقع أن يكـون املرفـق اجلديـد جـاهزا لالسـتخدام             

وقامت البعثة، بالتعـاون مـع منظمـة الـصحة العامليـة،          . ٢٠١٠نوفمرب  /حبلول هناية تشرين الثاين   
  . ساسية إىل سجن أندريه لتمكينه من تشغيل عيادة هناكبتسليم أدوية ومعدات أ

  
  حقوق اإلنسان  -جيم   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ساعدت البعثة يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لالنتـهاء               - ٢٥
من وضع خطة العمل الوطنية اخلاصة هبا يف جمال حقوق اإلنـسان وإنـشاء آليـات لتنفيـذ نتـائج         

كمـا قـدمت البعثـة    . وري الشامل وتوصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان     االستعراض الد 
تدريبا توجيهيا ملنظمات اجملتمـع املـدين يف شـرق تـشاد وللمنـدوبني اإلقليمـيني التـابعني لـوزارة           

  .حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات
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  محاية األطفال  -دال   
 شخـصا يـشتبه يف      ١١تـألف مـن     أبلغت املفرزة األمنية املتكاملة عن اعتقـال جمموعـة ت           - ٢٦

 من املشتبه فـيهم،     ٥ونقل  ). دار سيال (ضلوعهم يف جتنيد األطفال يف خميم غوز عامر لالجئني          
وتفيــد . يــدعى بــأهنم زعمــاء اجملموعــة، إىل القــوة املــشتركة ملراقبــة احلــدود التــشادية الــسودانية 

افع سياسـية واسـتخدمته   سـبتمرب، مت بـدو  /التقارير بـأن نـشاط التجنيـد، الـذي حـدث يف أيلـول          
وعلقــت حكومــة تــشاد أنــشطة املنظمــات  . املنظمــات الــشبابية الســتهداف الفتيــان والفتيــات 

  .املتورطة
  

  املسائل اجلنسانية  -هاء   
شـــارك وزيـــر العمـــل االجتمـــاعي ونائـــب رئـــيس اجلمعيـــة الوطنيـــة، مبـــساعدة البعثـــة     - ٢٧

ــرة    ــسنوية العاشـ ــذكرى الـ ــال بالـ ــسيف، يف االحتفـ ــرار  واليونيـ ــاذ القـ يف ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الختـ
وواصـــلت البعثـــة تقـــدمي املـــساعدة إىل الـــوزارة يف وضـــع اللمـــسات األخـــرية علـــى   . نيويـــورك

االستراتيجية الوطنية حلل املنازعات داخل اإلطـار املتفـق عليـه يف املنتـدى الـوطين الـذي عقـد يف                  
 بالعنف اجلنـسي واجلنـساين   كما ساعدت البعثة يف تنظيم مناسبات وطنية للتوعية  . سبتمرب/أيلول

  . نوفمرب/أكتوبر، ويف أركوم وأندريه يف تشرين الثاين/يف حجر حديد يف تشرين األول
  

  الشؤون املدنية  -واو   
واصلت البعثة تدعيم أنشطتها يف جمال املـصاحلة حتـسبا لنقلـها إىل الـسلطات التـشادية                   - ٢٨

املفوضـية برعايـة حـوار بـني الطوائـف يف           ويف إقلـيم واداي قامـت البعثـة و        . والشركاء اآلخرين 
ــشرين األول٢٨ ــودة        / ت ــشجيع ع ــة وت ــاء الثق ــانا، لبن ــوب فارش ــد، جن ــوبر يف حجــر حدي أكت

وقامــت البعثــة بتــسليم مــبىن إداري بعــد جتديــده مــن خــالل . املــشردين داخليــا بــصورة طوعيــة
تمعـي خـوم    مشروع سريع األثـر إىل الـسلطات احملليـة يف حجـر حديـد فـضال عـن بئـرين يف جم                     

  .وديور احملليني إلعادة التوطني
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  -زاي   
اإليـدز واسـتعدت    /دعمت البعثة جهودها لتعميم الوعي بفريوس نقص املناعة البـشرية           - ٢٩

وقـام برنـامج للتوعيـة بفـريوس نقـص املناعـة           . لتسليم أنشطتها إىل فريق األمم املتحدة القطـري       
 مـن الالجـئني     ١١ ٩٠٧ول من مشروع سريع األثر وتنفذه املفوضـية، بتوعيـة حنـو             البشرية، مم 

جبــل وتــرجيني (واملــشردين داخليــا يف غــوز بيــضة، وغــوز عــامر، وكوكــو انغارانــا، وفارشــانا  
 امـرأة، كمراكـز   ٣٠ من القيادات الدينيـة، منـهم   ٩٠ويف أبيشي، مت تدريب  ). وبرجيني وغاغا 

  .وس نقص املناعة البشريةتنسيقية لزيادة الوعي بفري
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  إجراءات مكافحة األلغام  -حاء   
اســتعدادا النــسحاب البعثــة، مت ختفــيض عــدد أفرقــة مــسح املنــاطق املزروعــة باأللغــام      - ٣٠

واسـتمرت محلـة   ). توجد حاليـا يف أبيـشي وفارشـانا وغـوز بيـضه     (وإزالتها من أربعة إىل ثالثة    
ات احلـرب مـن املتفجـرات، فـضال عـن دعـم اخلـط               تعزيز الوعي العام باأللغـام األرضـية وخملفـ        

وسلمت اهليئة الوطنية لتنسيق الدعم املقدم إىل القـوة الدوليـة يف شـرق              . الساخن لإلبالغ عنها  
تشاد واملركز الوطين التشادي إلزالـة األلغـام ملـصقات ونـشرات لزيـادة الـوعي خبطـر التعامـل                 

لتوزيعهـا بالتـايل علـى املـدارس واألسـواق          مع األلغام األرضية وخملفات احلرب من املتفجـرات         
  .واألماكن العامة والسلطات احمللية

 ٣ ٠٠٠ وهـي مـسح أكثـر مـن       -وال ميكن االنتهاء قبل هناية السنة من املهـام املتبقيـة              - ٣١
 منطقـــة مـــن منـــاطق القتـــال، واالنتـــهاء مـــن أكثـــر مـــن  ٣٢كيلـــومتر مـــن الطـــرق، وتطهـــري 

وسـيتم نقـل املـسؤولية عـن تلـك األنـشطة إىل       . ة األلغـام تقييما عامـا إلجـراءات مكافحـ       ١٥٠
وجتـري حاليـا مناقـشات مـع املركـز بـشأن االضـطالع        . املركز الوطين التـشادي إلزالـة األلغـام       

ويف هذا السياق، واصـل املركـز تلقـي مـشورة فنيـة، وتعبئـة            . باملسؤولية عن إجناز املهام املتبقية    
إلمنـائي بـشأن تنفيـذ املـشاريع، مبـا يف ذلـك إجـراء مـسح                 املوارد، ودعم برناجمي مـن الربنـامج ا       

  .تقين واسع النطاق سيساعد على حتديد نطاق التلوث الباقي واملواد الالزمة للتعامل معه
  

  الوالية العسكرية للبعثة  -طاء   
 تـشرين   ١٥، دخل العنصر العسكري التـابع للبعثـة يف          )٢٠١٠ (١٩٢٣عمال بالقرار     - ٣٢

ــا الوســطى   أكتــوبر، مر/األول ــة أفريقي . حلــة االنتعــاش واإلعــادة إىل الــوطن يف تــشاد ومجهوري
ــول          ــع جمموعــات حبل ــوطن يف أرب ــوة لل ــل الق ــادة كام ــى إع ــة عل ــسحاب البعث ــنص خطــة ان وت

وباإلضافة إىل إغالق معسكرات العنصر العسكري اليت أُبلغ عنـها          . ديسمرب/كانون األول  ١٧
وإريبـا  ) قطـاع اجلنـوب   (املعـسكرات يف كوكـو أنغارانـا        يف الفترة السابقة، أغلقت البعثـة اآلن        

ــشمال ( ــاع الـ ــرياو ) قطـ ــطى   (وبـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــشرقية جلمهوريـ ــشمالية الـ ــة الـ يف ) يف املنطقـ
والحقــا، أغلــق . نــوفمرب علــى التــوايل / تــشرين الثــاين١٥ و ١٤أكتــوبر و /تــشرين األول ٣١

) قطـاع الـشمال   (رب، وفارشـانا    نـوفم / تشرين الثـاين   ٢٧يف  ) قطاع اجلنوب (معسكر غوز بيضه    
ووقت نشر هذا التقرير، ال توجد عناصـر عـسكرية تابعـة لألمـم              . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠يف  

  .املتحدة إال يف أبيشي وجنامينا
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  مجهورية أفريقيا الوسطى  -سابعا   
خـالل الفتـرة قيــد االسـتعراض، ظلـت احلالــة األمنيـة يف مشـال شــرق مجهوريـة أفريقيــا          - ٣٣

واســتباقا النـسحاب البعثــة، طلبــُت مـن إدارة عمليــات حفــظ   . ى مــستقرة ولكـن هــشة الوسـط 
ــن         ــشرقية م ــشمالية ال ــة ال ــات يف املنطق ــة العملي ــدات يف منطق ــا للتهدي ــسالم أن جتــري تقييم ال

ــا الوســطى   ــة أفريقي ــن يف       . مجهوري ــس األم ــفويا جملل ــيم ش ــذلك التقي ــة ل ــائج املهم وأبلغــت النت
ــيت أج   ــة ال ــشاورات املغلق ــا يف امل ــشرين األول٢٠راه ــوبر/ ت ــزى املخــاطر يف   . أكت ــاز، تع وبإجي

واهلجمــات الــيت ). العرقيــة واالقتــصادية والــسياسية(املنطقــة إىل جمموعــة مــن قــضايا احلوكمــة  
أكتـوبر علـى القـرى الواقعـة يف منطقـة عمليـات البعثـة               /سبتمرب وتشرين األول  /وقعت يف أيلول  

ميكـن أن يكـون قـد ارتكبتـها جمموعـة واحـدة تتـألف        على أيدي عناصر مسلحة جمهولة اهلويـة   
وبـالرغم مـن التهديـد املعـروف للكافـة          .  عضوا تابعني جلـيش الـرب للمقاومـة        ٦٠ إىل   ٤٠من  

الذي يشكله جيش الرب للمقاومة، فإن التهديد الذي تشكله هذه اجملموعة الوحيـدة ال يقـدر             
ملـصدر الرئيـسي النعـدام األمـن يـأيت          فا. بأنه على نفس درجة أمهية العوامـل الداخليـة األخـرى          

من اللصوصية والعابرين الذين جيلبون أسلحة بغرض بيعها، ولكن التهديد األكثر إحلاحـا يـأيت               
ــسلحة       وال ســيما جتمــع الــوطنيني مــن أجــل     (مــن مجاعــات املعارضــة الــسياسية الداخليــة امل

  ).والسالم العدالة
ريـة أفريقيـا الوسـطى أهنـا ال حتبـذ           وحتسبا النـسحاب البعثـة، أوضـحت حكومـة مجهو           - ٣٤

وأعربت عن عزمها تعزيز وجودها العسكري يف املنطقـة الـشمالية الـشرقية،           . وجود قوة دولية  
وجلـأت احلكومـة عـدة مـرات        . ولكن القوات الوطنية تفتقـر إىل املعـدات األساسـية والتـدريب           
  .ت لقواهتا الوطنيةإىل الشركاء الثنائيني احملتملني لتقدمي دعم يف جمال بناء القدرا

ــرة     - ٣٥ ــه يف الفقـ ــري إليـ ــا أشـ ــرياو يف    ٣٢وكمـ ــن بـ ــسحاهبا مـ ــة انـ ــاله، أكملـــت البعثـ  أعـ
ــاين  ١٥ ــشرين الث ــوفمرب /ت ــا    ٢٠١٠ن ــة أفريقي ــة مجهوري ــدما نقلــت معــسكريها إىل حكوم ، عن

ومت االنتهاء من العمل يف الطريـق الرئيـسية املوصـلة بـني مـدرج املطـار وبلـدة بـرياو،             . الوسطى
رك املدرج يف حالة جيدة ومن غري املرجح أن حيتاج إىل قدر كبري من أعمـال الـصيانة لغايـة           وت

وتفيــد التقــارير بــأن حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى عــززت   . ٢٠١١موســم أمطــار عــام 
بيــد أنــه .  جنــديا١٥٠وجــود قواهتــا الوطنيــة املتمركــزة يف بــرياو لتــصل إىل قــوام جمموعــه حنــو 

ــوات تاب  ــدعى أن ق ــسالم قامــت يف       ي ــة وال ــن أجــل العدال ــوطنيني م ــع ال ــة لتجم ــشرين ٢٤ع  ت
نــوفمرب مبهامجــة مواقــع قــوات األمــن الوطنيــة يف بــرياو بقــصد االســتيالء علــى املعــدات    /الثــاين

وأعلنت الـسلطات الوطنيـة سـحب قواهتـا مـن البلـدة، وتركتـها حتـت سـيطرة جتمـع                     . واللوازم
  .د على األقلوقتل أربعة جنو. الوطنيني السالف الذكر
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  الدعم الذي تقدمه البعثة  -ثامنا   
فارشـانا  (نقلت البعثة، لدى إغالقهـا ملعـسكراهتا يف قواعـدها األماميـة يف شـرق تـشاد                    - ٣٦

ــا   ــدا، وإريب ــضه، وغريي ــا الوســطى     ) وغــوز بي ــة أفريقي ــشرقي مــن مجهوري ــشمايل ال ويف اجلــز ال
ات، فـــضال عـــن بعـــض األصـــول،  ، إىل حكـــوميت البلـــدين البنيـــة التحتيـــة للمعـــسكر )بـــرياو(

والقصد مـن هـذا التحويـل هـو اإلسـهام يف مواصـلة              . لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة     وفقا
ــساين     ــة يف اجملــال اإلن ــدنيني واجلهــات الفاعل ــة امل ــصلة حبماي ــشطة املت ويف أعقــاب إغــالق  . األن

التـوايل، دعمـت   نـوفمرب علـى   / تـشرين الثـاين   ٣٠ و   ٢٧املعسكرين يف غوز بيضه وفارشـانا يف        
  .البعثة وجودها يف جنامينا وأبيشي استعدادا لتصفيتها

ومنذ انتهاء موسم األمطار، حتسنت حالة الطرق يف منطقة العمليـات، ممـا عـزز قـدرة                   - ٣٧
وسـارت عمليـة اخلفـض      . البعثة على ختليص ونقل املعدات اململوكة لألمم املتحدة وللوحدات        

البعثة طبقا للجدول الزمين املقرر مع توقع إجراء ختفيض العـدد           التدرجيي للموظفني املدنيني يف     
 مـن متطـوعي األمـم    ٥٠ مـن املـوظفني الـوطنيني، و      ٢٤٠ من املوظفني الـدوليني، و       ١٣٠إىل  

  .ديسمرب/املتحدة حبلول هناية كانون األول
وبلـــغ التخطـــيط التفـــصيلي لفتـــرة تـــصفية البعثـــة، الـــيت مـــن املقـــرر أن تـــستمر لغايـــة   - ٣٨
وستـشمل التحـديات الرئيـسية خـالل تلـك الفتـرة            .  مرحلـة متقدمـة    ٢٠١١أبريـل   /نيسان ٣٠

االنتهاء من مشاريع البنية التحتية الداعمة للمفرزة األمنيـة املتكاملـة الـيت أذن هبـا جملـس األمـن                    
، ونقــل مـا تبقــى مـن املعــدات اململوكـة لألمــم املتحـدة إىل خــارج     )٢٠١٠ (١٩٢٣يف قـراره  

خلص منــها حمليــا، وإهنــاء عقــود دعــم البعثــة، والتــصفية التدرجييــة ملــالك املــوظفني   البلــد أو الــت
وسـيتطلب النجـاح يف إجنـاز هـذه املهـام أن يتـوخى فريـق تـصفية البعثـة العنايـة                      . املدنيني للبعثة 

  .إدارهتا يف
ذلـك  وفيما يتعلق مبا أذن به اجمللس من بناء حمطـات للمفـرزة األمنيـة املتكاملـة، مبـا يف         - ٣٩

حفر اآلبـار والعمـل يف إنـشاء أكادمييـة الـشرطة، جـرى اسـتعراض للتقـدم احملـرز يف االجتمـاع                
الرابع املعقود بـني حكومـة تـشاد والفريـق العامـل الرفيـع املـستوى التـابع لألمـم املتحـدة الـذي                  

يــة ونظــر الفريــق العامــل يف التقريــر املتعلــق بعمل. نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٠عقــد يف جنامينــا يف 
  .تفتيش املوقع اليت أجراها ممثلوه يف وقت سابق

ومل تـتمكن البعثـة مـن    . وقد انتهت املرحلة األوىل من بناء أكادميية الـشرطة يف جنامينـا      - ٤٠
 فـصال دراسـيا ألغـراض التـدريب، بـسبب نقـص             ١١البدء يف تنفيذ املرحلة الثانية، وهـي بنـاء          

خمفـرا للـشرطة يف أوائـل عـام     ١١مراكـز للـشرطة و    ٦ومن املتوقـع االنتـهاء مـن بنـاء          . التمويل
وأجنزت عملية املشتريات لبناء مواقع املفرزة األمنيـة املتكاملـة يف خميمـي الالجـئني يف                . ٢٠١١
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وشــرع . ٢٠١١أبريــل /تولــوم وإريــدميي، ويتوقــع االنتــهاء مــن أعمــال البنــاء يف هنايــة نيــسان   
.  مجيعهـا  ١٦بـا أعمـال احلفـر يف املواقـع الــ            مقاول يف حفر آبار للمفرزة يف أبيشي وسـتبدأ قري         

أبريـل، وإجـراء تفتـيش آخـر يف         /ومن املقرر االنتهاء من مجيع األعمـال قبـل هنايـة شـهر نيـسان              
  .٢٠١١ديسمرب /أوائل شهر كانون األول

  
 األمــمإجنــاز ونقــل األنــشطة الرئيــسية للبعثــة إىل حكومــة تــشاد، وفريــق    -تاسعا   

   اآلخرينالقطري، والشركاءاملتحدة 
يف االجتمــاع الــشهري للفريــق العامــل الرفيــع املــستوى نــوفمرب / الثــاينتــشرينمتــت يف   - ٤١

وُيتوقـع التوصـل إىل اتفـاق       . مناقشة الترتيبات املقترحة التالية ملـا بعـد البعثـة ونقـل املـسؤوليات             
  .ديسمرب/ األولكانونهنائي يف اجتماع الفريق الذي ُيعقد يف 

  
  الربامج  -ألف   

، بــدأت البعثــة يف إجــراء سلــسلة مــن املناقــشات مــع  )٢٠١٠ (١٩٢٣عمــال بــالقرار   - ٤٢
ــق   ــسية      املتحــدة األمــماحلكومــة وفري ــة الرئي ــد مــن اجلهــات الفاعل القطــري، فــضال عــن العدي

األخرى لتحديد الوسائل اليت ميكن هبا مواصلة األنشطة املدنية البالغة األمهيـة الـيت تـضطلع هبـا                   
ــصلة حب  ــة واملت ــشطة     البعث ــة تلــك األن ــق االنتعــاش املبكــر، فــضال عــن إدام ــدنيني وحتقي ــة امل . ماي

واضطلع بأنشطة يف جماالت العدالة والسجون، والتصدي للعنـف اجلنـسي واجلنـساين، ومحايـة               
ــام      ــها، وإجــراءات مكافحــة األلغ ــسان وتعزيزهــا واإلبــالغ عن . األطفــال، ورصــد حقــوق اإلن

ــادرات     ــك، اضــطلع مبب ــشاد   وباإلضــافة إىل ذل ــصاحلة يف شــرق ت ــق امل ــة لتحقي وركــزت . حملي
املناقشات على خطط العمل اليت تضطلع هبا فرادى الوحدات املدنية التابعـة للبعثـة بغيـة حتديـد      

واألنـشطة الـيت يلـزم االسـتمرار        ديـسمرب   / األول كـانون  ٣١األنشطة اليت ميكن إجنازهـا حبلـول        
يتواصــل االضــطالع هبــا، إىل حــد كــبري، وجــرى االسترشــاد يف اختيــار األنــشطة الــيت س. فيهــا

، “شرق تـشاد  يف  إلنعاش  لالربنامج الشامل   ”باألولويات اليت حددها برنامج احلكومة املسمى       
ويركز الربنـامج علـى التـصدي للتحـديات الـيت تواجـه             . والذي ُوضع بدعم من شركاء التنمية     

عـادة التـوطني أو إعـادة اإلدمـاج         املشردين داخليا واجملتمعات املضيفة هلم يف مناطق العودة أو إ         
  .تشاد يف شرق

ــة يف دعــم قطــاعي العدالــة        - ٤٣ وتعهــدت احلكومــة مبواصــلة األنــشطة الــيت تقــوم هبــا البعث
برنـامج دعـم العدالـة يف      (والسجون يف شرق تشاد داخل إطار برناجمها القـائم املتعلـق بالعدالـة              

. ، وُينفـذ بالتنـسيق مـع الربنـامج اإلمنـائي          ، الذي يدعمه االحتاد األورويب وحكومة أملانيـا       )تشاد
كما تعهدت احلكومة ومنظمات اجملتمـع املـدين بكفالـة اسـتمرار أنـشطة حقـوق اإلنـسان الـيت                    
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تــضطلع هبــا البعثــة يف شــرق تــشاد، وال ســيما مــن خــالل املنــدوبني اإلقليمــيني لــوزارة حقــوق  
ووفقــا للنتــائج الــيت  . كوميــةاإلنــسان ومنظمــات اجملتمــع املــدين مثــل حلقــة املنظمــات غــري احل  

ــيت اضــطلعت هبــا مفوضــية      ــيم االحتياجــات ال ــة تقي حلقــوق  املتحــدة األمــمتوصــلت إليهــا بعث
، واليت حثـت فيهـا احلكومـة واجلهـات الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين            ٢٠١٠يوليه  /اإلنسان يف متوز  

 احلكومـة  والشركاء اآلخرين علـى دعـم تـشاد فيمـا يتعلـق مبـسائل حقـوق اإلنـسان، ستواصـل           
وسيـستمر  . دعم مبادرات املصاحلة احمللية اليت كان ُيضطلع هبا يف السابق باالشـتراك مـع البعثـة               

 األمـم   صـندوق االضطالع باألنشطة الرامية إىل مكافحة العنف اجلنسي واجلنساين حتت قيـادة            
لية وسـيتم تـويل املـسؤو     . بالتعاون مـع اليونيـسيف ومفوضـية شـؤون الالجـئني          املتحدة للسكان   

وفيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص        . ٢٠١١أبريـل   /نيـسان عن أنـشطة إجـراءات مكافحـة األلغـام يف           
املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة   املتحــدة األمــماإليــدز، ســيتوىل برنــامج /املناعــة البــشرية

اإليدز املسؤولية عن األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا البعثـة وكفالـة اسـتدامة املنجـزات الـيت                     /البشرية
ــتحتق ــق        . ق ــامج املتعل ــن خــالل الربن ــدعيمها م ــيتم ت ــة وس ــصاحلة احمللي ــشطة امل وستتواصــل أن

 ُيقـصد هبـا     ٢٠١١ونظـرا ألن اخلطـة االنتقاليـة لعـام          . باحلوكمة احمللية التـابع للربنـامج اإلمنـائي       
سد الثغرات عند مغادرة البعثة، سـتجري مواصـلة دعـم مجيـع هـذه األنـشطة عـن طريـق إطـار                       

  .٢٠١٥-٢٠١٢للمساعدة اإلمنائية للفترة حدة  املتاألممعمل 
  

  املفرزة األمنية املتكاملة  -باء   
، مــا فتئــت البعثــة تكثــف تعزيــز دعمهــا  )٢٠١٠ (١٩٢٣عمــال بقــرار جملــس األمــن    - ٤٤

ــول     ــة حبلـ ــتنقل إىل احلكومـ ــة الـــيت سـ ــة املتكاملـ ــرزة األمنيـ ــانون ٣١للمفـ ــسمرب/ األولكـ . ديـ
 عنصر الشرطة بالضرورة مصاحبة املفـرزة يف الـدوريات    ، أوقف أكتوبر/ األول تشرين ١٥ ويف

إىل املفـرزة مجيـع املهـام اإلداريـة،         أكتـوبر   / األول تـشرين وُحولـت يف    . وأعمال احلراسة املرافقة  
ومنــذ ذلــك احلــني، تعــد املفــرزة . مثــل التــدريب وحتقيــق االنــضباط وإعــداد املرتبــات وامليزانيــة

  .عثة قبل جتهيزهاجداول مرتباهتا اليت وافقت عليها الب
ــرة     - ٤٥ ــا ذكــر يف الفق ــشاد يف   ٦وكم ــة ت ــشرين، عرضــت حكوم ــوبر / األولت ــة أكت خط

ويواصل الربنامج اإلمنائي ومفوضية شؤون الالجئني العمل علـى حنـو       . مستكملة إلدامة املفرزة  
وثيق مع الـسلطات الوطنيـة ذات الـصلة إلنـشاء آليـة حلـشد الـدعم املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة                         

وقام الربنـامج اإلمنـائي ومفوضـية شـؤون الالجـئني بتـصميم           . يناير/ الثاين كانون ١ارته بعد   وإد
ــام        ــرزة يف عـ ــشغيلي للمفـ ــدعم التـ ــافية والـ ــة اإلضـ ــساعدات التقنيـ ــن املـ ــة مـ . ٢٠١١جمموعـ

  .ليس من املمكن تكرار نفس مستوى الدعم الذي تقدمه البعثة أنه بيد
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صــندوق ”ة، ســيقوم الربنــامج اإلمنــائي بــإدارة    ووفقــا جملموعــة املــساعدات املقترحــ     - ٤٦
لدعم املفرزة األمنية املتكاملة؛ وإنشاء برنامج للمـساعدة التقنيـة للقـسم اإلداري          “ للمسامهات

الوقـود وقطـع    (واملايل باملفرزة؛ والقيام بأعمال املشتريات اخلاصة باجلوانب التشغيلية للمفـرزة           
؛ كما سـيقوم بتقـدمي دعـم تقـين          )علومات واالتصاالت الغيار والصيانة، ومعدات تكنولوجيا امل    

وسـتقدم مفوضـية شـؤون الالجـئني     . وإداري إىل اهليكل الرقايب واإلداري املؤسـسي للحكومـة        
دعما للعمليات اليت تقـوم هبـا املفـرزة يوميـا، مثـل إدارة وصـيانة أسـطول املركبـات التـابع هلـا،                 

، وإنــشاء )راكــز وخمــافر الــشرطة، وآبــار امليــاهم(وصــيانة املعــدات الالســلكية، وصــيانة املرافــق 
  .أربعة مراكز جديدة للشرطة يف منطقيت سالمات وغور

وفيما يتعلق بالدعم املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة إىل املفـرزة األمنيـة املتكاملـة، فإنـه مـن                        - ٤٧
 مبواصـلة  األمور اليت تبعث على التفاؤل أن عددا من اجلهات املاحنة احلالية أعرب عـن اهتمامـه              

وباإلضافة إىل ذلك، قـدم الربنـامج اإلمنـائي ومفوضـية شـؤون             . ٢٠١١مسامهاته املالية يف عام     
الالجئني، بصورة مشتركة، اقتراحـا، أيدتـه احلكومـة، لالسـتفادة مـن التمويـل املقـدم يف إطـار                    

ــسالم    ــاء ال ــصندوق بن ــابع ل ــة الت ــل،   . مرفــق االســتجابة الفوري وســيمكن اســتخدام هــذا التموي
، ريثمــا يــتم ٢٠١١ووفــق عليــه، ملواصــلة عمليــات املفــرزة خــالل األشــهر األوىل مــن عــام   ذإ

  .حشد وصرف الدعم البالغ األمهية املقدم من اجلهات املاحنة
  الدروس املستخلصة يف سياق البعثة  -عاشرا   

، طلب جملس األمن إيلّ أن أقـدم تقييمـا يف   )٢٠١٠ (١٩٢٣ من القرار  ٢٧يف الفقرة     - ٤٨
إنـشاء  : وركـز التقيـيم علـى اجملـاالت التاليـة         . ا التقرير بالدروس املستخلصة يف سياق البعثـة       هذ

بعثة يف إطار املوافقة الغامضة للحكومة املضيفة؛ وضرورة إجيـاد فهـم مـشترك ومتبـادل ملفهـوم                 
محايــة املــدنيني؛ ومعرفــة ســياق أي بعثــة حلفــظ الــسالم وختطيطهــا وإدارهتــا؛ واســتدامة املفــرزة  

وتـستلزم الدراسـة إجـراء اسـتعراض مكـتيب          . منية املتكاملة؛ واإلبالغ عن التوقعات وإدارهتـا      األ
للوثــائق والتقــارير املتــصلة بالبعثــة، وإجــراء مقــابالت مطولــة مــع املــسؤولني احلكــوميني علــى    
الصعيدين احمللي واملركزي، ومنظمات اجملتمع املدين، وقادة اجملتمعات احمللية، وأعـضاء الـسلك          

القطري، ومـوظفي البعثـة واألمانـة العامـة          املتحدة   األمملدبلوماسي يف تشاد، ومسؤويل فريق      ا
  .ويرد فيما يلي جممل للنتائج الرئيسية للدراسة. احلاليني والسابقني

  
  املوافقة املستدامة  -ألف   

 ، إذ يـساوره القلـق إزاء احلالـة اإلنـسانية          )٢٠٠٧ (١٧٧٨ أذن جملس األمن يف قراره        - ٤٩
اخلطرية واملتدهورة يف دارفور وشرق تشاد، وأثرها على أمن وسالمة املدنيني وإزاء االسـتقرار              
اإلقليمي، بنشر بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد وقـوة عـسكرية دوليـة            
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فريقيـا الوسـطى، وفرهتـا قـوة أوروبيـة مؤقتـة ملـدة سـنة                أيف شرق تشاد ومشـال شـرق مجهوريـة          
وقبل تلك النقطة، دأبت حكومة تشاد على اإلعراب عن حتفظـات قويـة بـشأن قبـول                 . ةواحد

وأعربت تشاد تكرارا عن تفضيلها القوي ألن يكون أي وجـود دويل            . وجود أي عنصر دويل   
ــة        ــسهم يف التنمي ــا، وأن ي ــشردين داخلي ــة الالجــئني وامل ــى محاي ــساعد عل مــدين الطــابع، وأن ي

 األمانــة العامــة هــذا الــرأي إىل اجمللــس، وشــددت لــدى قيامهــا  االقتــصادية يف الــشرق، ونقلــت
بذلك على استنتاج توصلت إليه استنادا إىل بعثات التقييم مفـاده الظـروف الالزمـة لنـشر قـوة                   

، قبل اعتماد الوالية السالفة الـذكر مباشـرة،   ٢٠٠٧ويف أواخر عام . حلفظ السالم غري متوفرة 
وليــة، ملــدة ســنة واحــدة، تعــرف باســم قــوة االحتــاد  قبلــت حكومــة تــشاد وجــود قــوة مؤقتــة د

  .األورويب يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى
، أثنـاء املناقـشات املتعلقـة بإنـشاء عنـصر عـسكري             ٢٠٠٨وبرزت مرة أخرى يف عام        - ٥٠

تابع لألمم املتحدة لكي حيل حمل قوة االحتاد األورويب املؤقتة حتفظات مل تـسحب يف احلكومـة              
وجرت مناقشات مطولة حيـث سـعت احلكومـة إىل          . لق بوجود عنصر عسكري دويل    فيما يتع 

. حتديد والية قوة تابعة لألمم املتحدة وحجمها وأماكن وجودها وقواعد االشتباك اخلاصة هبـا             
، لغايـــة )٢٠٠٩ (١٨٦١وأدى هـــذا إىل تـــأخر بـــت جملـــس األمـــن يف املـــسألة، يف قـــراره       

 هناية املطاف تقليص حجم قوام القوة الـيت أوصـت           وجرى يف . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١٤
ومـن مث،  . هبا األمانة العامة اجمللس يف البداية، ولكن مل يؤذن بأي ختفـيض يف منطقـة العمليـات       

ــات يعتمــد اعتمــادا شــديدا علــى طــائرات اهلليكــوبتر        ــدرة القــوة علــى مفهــوم للعملي بنيــت ق
  .العسكرية لكفالة إمكانية احلركة

 الـــسلطة مـــن االحتـــاد األورويب إىل األمـــم املتحـــدة الـــيت تقـــرر هلـــا أن تـــتم   وبانتقـــال  - ٥١
، كان أمام األمانة العامة شهران، بدال من احلد األدىن املقـرر وهـو              ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٥ يف

. ستة أشهر، للحصول على التزامات راسخة من الدول األعضاء املتعلقة بنشر القوات الالزمـة             
 القــصري ســوى فتــرة زمنيــة حمــدودة للبلــدان احملتمــل مــسامهتها بقــوات ومل يــوفر اإلطــار الــزمين

ويف األشــهر األوىل مــن عمليــة نــشر القــوات،   . لتــأمني املعــدات، والقــوات التمكينيــة الالزمــة  
. عطلــت املــشاكل العديــدة الــيت اكتنفــت العمليــة فعاليــة البعثــة ومــصداقيتها علــى أرض الواقــع 

ــراز هــذه ا   وممــا ــادة إب ــار ســاعد علــى زي ــشاد  ٢٠٠٩مــايو /ملــشكلة يف أي  اســتخدام حكومــة ت
لألصول العسكرية الكبرية اليت حصلت عليها مؤخرا إلحلاق هزمية حامسـة للغـزو الـذي قامـت        

وأدى هـذا العمـل، باإلضـافة إىل التحـسن األويل           . به جمموعة مسلحة تابعة للمعارضة التشادية     
ر الـبطء يف نـشر العنـصر العـسكري          الذي حدث يف العالقـات بـني تـشاد والـسودان، واسـتمرا            

ــة اســتمرار      ــداخل ويف املنطقــة، تــشك يف أمهي ــة، يف ال ــة، إىل جعــل بعــض اجلهــات الفاعل للبعث
  .وجود القوة العسكرية التابعة لألمم املتحدة يف شرق تشاد
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وعــالوة علــى ذلــك، متيــز إنــشاء البعثــة بوجــود تبــاين بــني توقعــات احلكومــة املــضيفة     - ٥٢
وبغيـة معاجلـة    . احية، واهليكل الفعلي للبعثـة والغـرض منـها مـن الناحيـة األخـرى              وطلباهتا من ن  

حتفظات احلكومة إزاء عملية مل تكن واليتها وفق رغباهتا وأهدافها، جلأت البعثة إىل عـدد مـن                 
ــزام مبــشاريع   . االســتراتيجيات بغــرض التكيــف والتخفيــف  ومشلــت هــذه االســتراتيجيات االلت

 ممـا أدى بالتـايل إىل زيـادة       -يان صعوبة بـل اسـتحالة االضـطالع هبـا           كبرية ثبت يف بعض األح    
وباإلضـافة إىل ذلـك، قامـت البعثـة، قبـل           . تقويض الثقة يف احلكومة املـضيفة واالطمئنـان إليهـا         

إنشاء عنصرها العسكري وبعده، باالسـتثمار بـشدة يف املفـرزة األمنيـة املتكاملـة، بغيـة متكينـها             
سئوليات األمنيـة املوكلـة إىل القـوات العـسكرية الدوليـة الـيت تواجـه             من االضطالع جبزء من امل    

وأخريا، وافقـت البعثـة علـى تزويـد املفـرزة، يف حـدود املـوارد                . عملية نشرها تأخريات عديدة   
  .القائمة، مبستويات من الدعم سيكون من العسري إدامتها بعد مغادرة البعثة

ــة    - ٥٣ ــدروس التالي ــ: وميكــن اســتخالص ال ــضيفة، حــىت    ينبغ ــة امل ــة احلكوم ــة موافق ي رعاي
فاملوافقة ميكن الرجوع عنها، وال سيما عنـدما        . كانت صادرة حبرية، بغية كفالة استدامتها      إذا

ــتغري الظــروف يف البلــد  ــة   /ت ــاة البعث ــرة حي ــة تغــيريا كــبريا خــالل فت . أو يف املنطقــة دون اإلقليمي
وباملثـل، ينبغـي    . يف موافقة احلكومة املـضيفة    وينبغي عدم التقليل من وزن االعتبارات اإلقليمية        

عدم التقليل من أمهية اتساق الدعم املقدم من الدول األعضاء الرئيسية الـذي يـساعد يف تـأمني                 
وميكن لعملية مثل تلك اليت تضطلع هبا البعثة، الـيت جـرى            . املوافقة األولية للحكومات املضيفة   

الحظــات الــسالفة الــذكر، أن تــصبح رهينــة الــتفكري فيهــا ونــشرها حتــت ضــغط، مــع جتاهــل امل
للــضغوط والتناقــضات الــيت ســتحوهلا عــن أهــدافها املقــصودة، وتعيــق أداءهــا العــام، وتقــوض    

  .مصداقيتها
ويظل استمرار موافقة احلكومـة املـضيفة والتعـاون الفعـال معهـا أمـرين أساسـني لكـي                     - ٥٤

ي أال يـؤدي األسـلوب الـذي يـتم بـه            وينبغـ . تتمكن أي بعثة من تنفيذ واليتها وبلـوغ أهـدافها         
  .تأمينها وإبقاءها إىل تقويض مبادئ املنظمة

  
  الفهم املشترك حلماية املدنيني  -باء   

. أنشئت البعثة أساسا بغرض اإلسهام يف محاية املدنني ومل تكـن هلـا أي واليـة سياسـية        - ٥٥
اق بيئـة حلفـظ الـسالم       وجرى نشرها يف وقت مل يتوفر فيه فهم مشترك حلمايـة املـدنيني يف سـي               

ومــن مث، كــان لكــل جهــة مــن اجلهــات الفاعلــة علــى أرض الواقــع توقعــات    . بــاألمم املتحــدة
ــة، وذلــك باالســتناد أساســا إىل منظــور        ــه احلماي ــا ينبغــي أن تنطــوي علي ــة مل وتفــسريات خمتلف

  .أهدافها التنظيمية وليس إىل فهم مشترك
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ــر   وبــصرف النظــر عــن عــدم وجــود فهــم مــشترك، كا     - ٥٦ ــة أكث ــة داخــل البعث نــت الوالي
ــه كــل مــن العنــصر العــسكري وعنــصر        ــة الــذي يــضطلع ب ــدور احلماي وضــوحا فيمــا يتعلــق ب

وحتقــق أمــن الالجــئني داخــل املخيمــات والبلــدات الرئيــسية مــن خــالل تقــدمي دعــم   . الــشرطة
القيـام  للمفرزة األمنية املتكاملة، يف حني وفر العنـصر العـسكري بيئـة أمنيـة متكينيـة مـن خـالل                     

وأتاحت هذه البيئة التمكينية للجهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين             . بدوريات يف مناطق واسعة   
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن األنـشطة املدنيـة الـيت              . إمكانية تعزيز أنشطتها املتعلقة حبماية املـدنيني      

الـوطنيني،  تضطلع هبا البعثة لتعزيز األمن البشري، حظيت عموما بالتقدير من جانب الشركاء             
  .مبن فيهم املستفيدون احملليون واحلكومة

 نييتعني وضع مفهوم مشترك وعملي حلمايـة املـدني     : وميكن استخالص الدروس التالية     - ٥٧
وحتديـد مــسامهات الـشركاء الرئيــسيني يف اسـتراتيجية متكاملــة تـصاغ صــياغة واضـحة خــالل      

ي أن ختـضع تلـك االسـتراتيجية بـصفة          وبعد نشر البعثـة، ينبغـ     . مرحلة ختطيط البعثة قبل نشرها    
منتظمــة لالســتعراض علــى أرض الواقــع مــع احلكومــة املــضيفة والفريــق القطــري التــابع لألمــم   

  .املتحدة بغية أخذ التطورات احمللية يف االعتبار دون املساس بالقيم واملعايري التنظيمية
  

  معرفة السياق والتخطيط واإلدارة  -جيم   
ومما ضاعف مـن    . يود تشغيلية ولوجستية بسبب البيئة املادية القاسية      عانت البعثة من ق     - ٥٨

ذلك وضع ترتيب هليكل الدعم يف بداية األمر مل يتم تأييـده يف هنايـة املطـاف، مث القيـام الحقـا          
ببذل جهود لعالج القيـود اللوجـستية الـيت عانـت بـنفس القـدر مـن عـدم وجـود اتفـاق بـشأن                         

بيئيـة الـصعبة حتـديا لقـدرة البعثـة علـى اجتـذاب املـوظفني               وشـكلت الظـروف ال    . هياكل الدعم 
ات كافيــة مــن املــالك، وبــاألخص يف جمــاالت الــدعم الرئيــسية مــن قبيــل اجملــال  يوبلــوغ مــستو

كما التزمت البعثة مبشاريع أو أطر زمنيـة لإلجنـاز يكـاد يكـون مـن املـستحيل الوفـاء                    . اهلندسي
  .ى أرض الواقعهبا بالنظر إىل الظروف املادية السائدة عل

وينبغــي أن يؤخــذ متامــا يف االعتبــار عنــد ختطــيط أي بعثــة وإدارهتــا، وال ســيما خــالل    - ٥٩
مرحلة بدء التشغيل، املوقع النائي، ووعورة األرض، وقسوة املنـاخ، واالفتقـار عمليـا إىل البنيـة         

  . التحتية وهياكل الدعم املالئمة
  

   استدامة املفرزة األمنية املتكاملة  -دال   
ُتعــد املفــرزة األمنيــة املتكاملــة جتربــة الختبــار قــدرة األمــم املتحــدة علــى تــصميم وبنــاء   - ٦٠

هيكل مستدام لألمن القومي وفقا للقواعد واملعايري الدولية، جترى بالتعاون الوثيق مع حكومـة            
 وشكلت أعمال القيادة والتحكم الـيت قامـت هبـا احلكومـة فيمـا يتعلـق بـاملفرزة حتـديا                   . مضيفة
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فقد تطور مفهوم املفرزة، اليت كان من املتوخى أصـال أن تكـون قـوة جمتمعيـة             . فريدا من نوعه  
، )وخباصــة تــوفري حراســة أمنيــة مرافقــة (تــشمل القيــام مبهــام أكثــر قــوة  لحمــضة حلفــظ األمــن، 

ألســباب ترجــع جزئيــاً إىل الــضرورات التــشغيلية، وتفــضيالت احلكومــة التــشادية، والــبطء يف   
وعالوة علـى ذلـك، وكمـا أشـري إليـه أعـاله، أدت الظـروف إىل قيـام               . العسكرينشر العنصر   

البعثة باالسـتثمار بـشدة يف املفـرزة وإيـالء االهتمـام ملطالـب احلكومـة لتقـدمي مـستويات عاليـة                      
  .الدعم من
وبالرغم من أن املفرزة قادرة على البقاء من وجهة نظر تـشغيلية، فـإن اسـتدامتها بعـد                    - ٦١

ــة تــربر إيــالء اهتمــام كــبري ومــستمر  مغــادرة الب فهنــاك قلــق علــى نطــاق واســع إزاء مــدى   . عث
ــسؤولية يف     ــا بامل ــاين ١اســتعداد الوحــدة لالضــطالع متام ــاير / كــانون الث ــع  ٢٠١١ين ، حــىت م

  . استمرار تقدمي بعض الدعم الدويل
وأحد الـدروس الـيت ميكـن استخالصـها مـن خـربة املفـرزة، حـىت اآلن، هـو أنـه ينبغـي                    - ٦٢

ــد        ــصورها والتقي ــة األوىل لت ــذ املرحل ــوة من ــل تلــك الق ــات وخطــط االســتدامة ملث إعــداد متطلب
  .بصرامة باملبدأ طوال عملية تطويرها

  
  االتصاالت وإدارة التوقعات   -هاء   

عانــت البعثــة مــن عــدم وجــود اســتراتيجية لالتــصاالت، وعجــزت بالتــايل عــن إدارة       - ٦٣
بـل وتوقعـات اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين إىل        توقعات احلكومة على النحـو الـصحيح،        

وكان ينبغي أن يكون وجـود اسـتراتيجية فعالـة لالتـصاالت أمـرا حموريـا لتعزيـز الثقـة                    . حٍد ما 
والتقليل من سوء الفهم فيما يتعلق بدور البعثة ومقصدها يف تـشاد واملنطقـة الـشمالية الـشرقية                  

ذلـك، مل تكـن واليـة البعثـة مفهومـة فهمـا واضـحا،         وبـدال مـن     . فريقيا الوسطى أمن مجهورية   
وكانت احلكومة ترغب وتتوقع احلصول على دعـم مـن البعثـة ألغـراض االنتعـاش االقتـصادي                  
والتنميـــة االقتـــصادية يف اجلـــزء الـــشرقي مـــن تـــشاد، وهـــو مـــا يقـــع بوضـــوح خـــارج نطـــاق  

  .البعثة اختصاص
اتيجية لالتــصاالت إىل إعاقــة قــدرة ومــن اجللــي أنــه يف حالــة البعثــة، أدى غيــاب اســتر  - ٦٤

والـدرس الرئيـسي املـستفاد هـو أنـه جيـب أن       . البعثة على تضييق الفجوة بني التوقعات والواقـع   
  .ستراتيجية من هذا القبيل يف املرحلة األولية لنشر أي بعثةاتضع أي 

  
  اإلجنازات  -واو   

 الدراسـة شـبه إمجـاع بـني مـن           بغض النظر عن التعليقات املبينة أعاله، كان هناك أثناء          - ٦٥
  :متت مقابلتهم بشأن املالحظات التالية
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على عكس املوافقـة الغامـضة مـن جانـب احلكومـة علـى العنـصر العـسكري،                    )أ(  
قبلــت الــسلطات العنــصر املــدين للبعثــة، واقُتــرح توســيع نطــاق واليتــها بــذلك العنــصر حــصرا   

يرهم لألثـر اإلجيـايب الـذي نـتج عـن           وأعرب الكثري ممن جرت مقابلتهم عن تقـد       . كخيار ممكن 
كمـا أن البعثـة ختلـف وراءهـا جممعـا مـن األفـراد املهنـيني الـوطنيني مـن                  . األنشطة املدنية للبعثـة   

ذوي املهـــارات واملـــدربني الـــذين مـــن املتوقـــع أن تفيـــد اخلـــربات الـــيت اكتـــسبوها مـــع البعثـــة 
  .البلد تنمية يف

مناطق وعـرة ونائيـة وغـري سـاحلية مثـل           ُيعد نشر عمليات البعثة وتسيريها يف         )ب(  
فهـذه  . شرق تشاد واملنطقة الشمالية الشرقية من مجهورية أفريقيا الوسـطى إجنـازا يف حـد ذاتـه                

والبنيـة التحتيـة   . املناطق شاسعة واألراضي فيها وعرة واملناخ يتسم بالقسوة يف معظـم األحيـان        
وبـالرغم مـن    . مداد طويلـة للغايـة    تكاد تكون معدومة خارج نطاق املدن الرئيسية وخطوط اإل        

التحديات البيئيـة والتـشغيلية الكـبرية، اسـتطاعت القـوة التابعـة للبعثـة واملفـرزة تـوفري قـدر مـن                       
ــساين      ــة يف اجملــال اإلن ــا واجلهــات الفاعل ــشردين داخلي ــن لالجــئني وامل ــسكان  . األم وأعــرب ال

وأبـرزت  . اء إجيابيـة بـشأن املفـرزة      احملليون واملستفيدون من املعونة اإلنسانية بصفة عامة عن آر        
ــسكان، وال ســيما        ــة ال ــاء ثق ــة أدت إىل بن ــة للبعث ــوة التابع ــة أن الق ــابالت الشخــصية حقيق املق

  .“التابعني للقوات النظاميةالرجال ”النساء، يف 
  

  املالحظات والتوصيات  -حادي عشر 
بعثـــة ونـــصه، فـــإن عمليـــة ســـحب مـــوظفي ال) ٢٠١٠ (١٩٢٣طبقـــاً لـــروح القـــرار   - ٦٦

ــبري     ــة إىل حــد ك ــة متقدم ــاطق     . وأصــوهلا يف مرحل ــسكرات يف من ــالق املع ــشاط إغ وشــرع بن
ويف هذا الصدد، أود أن أشيد حبكومة كـل مـن تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا                 . العمليات وتسليمها 

وإنين على ثقـة مـن أن حكومـة تـشاد           . قدمتاه حىت اآلن من تعاون لتسهيل العملية       الوسطى ملا 
لكامل إلجنـاز عمليـة التفكيـك املـنظم ملـا تبقـى مـن معـسكرات يف البلـد مـن           ستواصل دعمها ا  

  .اآلن وحىت هناية التصفية
وفيما يتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى، فإنين أشـعر بـالقلق إزاء حمدوديـة قـدرة قـوات                   - ٦٧

ن األمن يف برياو على صـّد اهلجمـات احملتملـة علـى مواقعهـا بعـد مغـادرة البعثـة، كمـا يتـبني مـ                         
اهلجوم الـذي وقـع مـؤخرا مـن جانـب إحـدى جمموعـات املعارضـة املـسلحة، والـذي أدى إىل                       

ذلك فإين أحـث الـشركاء الثنـائيني مـرة أخـرى علـى              . انسحاب قوات األمن الوطنية من برياو     
  .االستجابة بصورة مواتية لطلب حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى للحصول على املساعدة
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هذا التقرير، فقد اسـتمر حتـّسن بيئـة محايـة املـدنيني يف شـرق تـشاد                  وكما هو مبني يف       - ٦٨
وقـد تـبني حـىت اآلن أن املخـاوف مـن            . عموما، وال سيما فيما يتعلق باجلوانب املادية للحماية       

أن األنــشطة اإلجراميــة وانعــدام األمــن ســتعود فــورا علــى نطــاق واســع بعــد موســم األمطــار     
حكومـة تـشاد باملـسؤولية الكاملـة عـن أمـن املـدنيني              وقـد اضـطلعت     . أساس هلا من الصحة    ال

. والعــاملني يف اجملــال اإلنــساين وأظهــرت التزامهــا علــى مــدى األشــهر املاضــية مبواصــلة ذلــك    
والشعور العام الـسائد هـو أن شـرق تـشاد أصـبحت بيئـة أكثـر أمنـا عمـا كانـت عليـه يف عـام                            

 التحسن الذي يعزى إىل نـشر البعثـة         ومن املتعذر يف هذه املرحلة تقييم القدر من هذا        . ٢٠٠٧
والقدر الذي يعزى إىل اإلجـراءات الـيت اختـذهتا احلكومـة والقـدر الـذي يعـزى إىل الـديناميات                     

  .السياسية واألمنية املستجدة على الصعيدين احمللي ودون اإلقليمي
مـن  زال هناك أكثر من نصف مليـون   إذ ما زالت التحديات املاثلة هائلة      ومع ذلك ما    - ٦٩

وبـالرغم مـن أن املـشردين    . الالجئني واملـشردين داخليـاً حباجـة إىل مـساعدات إنـسانية ومحايـة         
داخليا يعربون بصورة متزايدة عن اهتمامهم بالعودة إىل مناطقهم األصلية أو اختيارهم حلـوال              
دائمة أخرى، فإن ما تبقـى مـن حالـة انعـدام األمـن، وضـعف هياكـل احلوكمـة احملليـة، وعـدم                        

وســتظل حمنــة .  أبــسط اخلـدمات األساســية، تثـبط أي حتركــات دائمــة علـى نطــاق واسـع    تـوفر 
  .الالجئني دون حل طاملا مل يتم متاما معاجلة عدم االستقرار والصراع يف أماكنهم األصلية

وهذه املنطقة دون اإلقليمية اهلشة بالفعل توشـك علـى االضـطالع بعمليـات انتخابــية                  - ٧٠
ومن املهم أن تظل منطقـة شـرق تـشاد واملنطقـة            . ٢٠١١با يف أوائل عام     متعددة ومتزامنة تقري  

الشمالية الشرقية من مجهورية أفريقيا الوسطى، بعد انسحاب البعثـة، علـى قائمـة االهتمامـات                
  .الدولية وأن تتلقى احلكومتان الدعم واالهتمام املالئمني من الشركاء الدوليني

دد اجلهـود الـيت يبـذهلا فريـق األمـم املتحـدة القُطـري               ومن األمور املشجعة يف هذا الص       - ٧١
ومن شـأن ذلـك أن يعطيـه        . يف تشاد لتدعيم قدرته يف جمال التخطيط وتقدمي املشورة والتنسيق         

قدرة إضافية على دعم احلكومة على االحتفاظ مبا حتقق من زخم يف شرق تـشاد يف الـسنوات                  
  .األخرية، بإسهام من البعثة

 وجود حاجة ماسة إىل قيام اجلهات املاحنة بتقدمي املوارد الالزمـة للوفـاء            وباإلضافة إىل   - ٧٢
باالحتياجات اإلنسانية لالجئني واملشردين داخليا يف الشرق، هناك أيضا وبنفس القـدر حاجـة     

ويف املـستقبل املنظـور، سـيكون مـن         . إىل دعمها للربامج اليت تعمل على إجياد حلول دائمة هلم         
وإنـين لـذلك أشـجع الـدول األعـضاء علـى            . ردين داخليـاً القيـام بـدور حاسـم        املتعني على املـش   

ــة        ــة االحتياجــات املربجمــة مــن امليزاني ــة مــن اجلهــات املاحنــة لتغطي ــوفري األمــوال الالزم ــة ت كفال
  .٢٠١١ لعام
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وقد كانت بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد عمليـة اسـتثنائية                       - ٧٣
ها من عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم من حيث أهنا كانت مكرسـة علـى               وفريدة من نوع  

وقـد مـرت خـالل مراحـل     . وجه احلصر لإلسهام يف محاية املدنيني، دون والية سياسية صـرحية       
التخطيط والنشر واالنسحاب يف غضون فترة زمنية قصرية تقل عن أربـع سـنوات، عانـت مـن        

مـل قـوي يف أن تـساعد الـدروس القليلـة املبينـة يف هـذا        وحيـدوين أ  . ظروف مناوئة يف كل منها    
التقرير جملس األمن عند نظره يف تطـوير حفـظ الـسالم ككـل، وعنـد نظـره يف وضـع واليـات                       

  .لعمليات حفظ السالم اليت تستهدف توفري احلماية للمدنيني
يف وبالرغم من الصعوبات اليت ووجهت، فإن البعثة أسهمت بنجـاح يف تعزيـز األمـن                   - ٧٤

ــضعافا مــن الــسكان     ــر است ــشاد، وال ســيما بــني القطــاع األكث ــربامج  . شــرق ت وقــد تركــت ال
وتعـد املفـرزة األمنيـة املتكاملـة، بـالرغم مـن أوجـه              . املوضوعية للبعثة بصماهتا على شرق تشاد     

قصورها، جتربة ناجحـة نـسبيا هليكـل أمـين مملـوك علـى الـصعيد الـوطين ومـدعم دوليـا حلمايـة                        
ــدنيني ــد. امل ــم املتحــدة       وق ــق األم ــشاد وفري ــة ت ــؤخرا حكوم ــيت اختــذهتا م  أرســت اخلطــوات ال

وتقـع املـسؤولية الرئيـسية عـن        . القُطري، بدعم من البعثة، أساسا جيـدا لترسـيخها واسـتدامتها          
اســتدامة املفــرزة يف هنايــة املطــاف علــى عــاتق احلكومــة، الــيت قــدمت تأكيــدات قويــة يف هــذا     

  .الصدد
لعــسكري للبعثــة جبــد علــى بلــوغ كتلــة حرجــة حبلــول هنايــة عــام  وقــد عمــل العنــصر ا  - ٧٥

وقد أسـهم هـذا العنـصر، مـن خـالل مـا قـام بـه مـن حراسـة أمنيـة مرافقـة ودوريـات                          . ٢٠٠٩
ووجوده الظاهر، فضال عن براجمه للتوعية املدنيـة، إسـهامات ال ميكـن إنكارهـا يف تـأمني حيـز                    

أن يعود هذا الفضل إىل البلـدان املـسامهة بقـوات      وينبغي أيضا   . للعمل اإلنساين ومحاية املدنيني   
  .وإىل قيادة القوة

وأخــريا، أود أن أتوجــه بالــشكر ملمثلــي اخلــاص، يوســف حممــود، الضــطالعه بقيــادة      - ٧٦
البعثــة خــالل فتــرة مــن عــدم التــيقن بــشأن مــستقبلها، وهــي املهمــة الــيت أداهــا باقتــدار بــالغ،     

كمـا أود أن أعـرب عـن عميـق          . تدعيمها وانـسحاهبا  ولألشراف عليها خالل الفترة احلساسة ل     
تقــديري للرجــال والنــساء الــذين عملــوا يف البعثــة، احلكــوميني منــهم والــدوليني، واملــدنيني         

  .والعسكريني، اللتزامهم الذي ال يتزعزع بواجبهم يف خدمة األمم املتحدة
  


