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  تقرير األمني العام عن محاية املدنيني يف تشاد    
  

  مقدمة  -أوال   
 كـانون   ٢٠هذا التقرير مقدم عمـال بالبيـان الـصادر عـن رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ                      - ١

، الذي طلب مين أن أقدم قبل هناية مرحلـة تـصفية         )S/PRST/2010/29 (٢٠١٠ديسمرب  /األول
 تقريرا عـن    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣٠الوسطى وتشاد يف    بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا       

التقدم احملرز يف شـرق تـشاد بـشأن محايـة املـدنيني، وخـصوصا النـساء واألطفـال، مبـا يف ذلـك                        
 ووصـول املـساعدات     )ب(حالة الالجـئني واملـشردين داخليـا واحللـول الدائمـة لتـشردهم،               )أ(

مبا يف ذلك حركة وأمن األفـراد العـاملني         اإلنسانية بال عوائق وبشكل آمن ويف الوقت الالزم،         
 انتـهاكات القـانون     ملواجهـة  والتدابري املتخذة    )ج(يف اجملال اإلنساين وإيصال املعونة اإلنسانية،       

واحلالة األمنية العامة يف حدود تأثريهـا       ) د(اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني،       
  . على الوضع اإلنساين

التقرير التطورات اليت شهدهتا تشاد منذ اعتمـاد البيـان الرئاسـي وإصـدار              ويتناول هذا     - ٢
 كـانون  ١تقريري السابق عن بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد املـؤرخ               

ويقــــدم التقريــــر تقييمــــا لوضــــع املــــدنيني يف تــــشاد  ). S/2010/611 (٢٠١٠ديــــسمرب /األول
مــة تــشاد واألمــم املتحــدة واجملتمــع اإلنــساين للتــصدي  واخلطــوات الــيت اختــذهتا كــل مــن حكو 

  .للشواغل احملددة املتعلقة باحلماية
  

  الوضع األمين والسياسي  -ثانيا   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حتقق حتسن تدرجيي يف احلالـة األمنيـة يف شـرق تـشاد،          - ٣

وتعـزز األمـن علـى      . الـسودان اليت ال تزال تتأثر بشكل إجيايب من حتسن العالقـات بـني تـشاد و              
ــوة احلــدود      تــشاد املــشتركة بــني  وجــه اخلــصوص علــى طــول احلــدود مــع الــسودان بفــضل ق

ورغـم أن   .  فـرد  ٥ ٠٠٠، وزاد حجمهـا إىل      ٢٠١٠أبريـل   /السودان، اليت نشرت منذ نيسان    و
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، ٢٠١١ سـبتمرب /ت إىل أيلـول   دمارس، فقد مـد   /والية قوة احلدود املشتركة قد انتهت يف آذار       
  .  اجلنينة يف السودانإىلل حاليا مقر قيادة القوة من أبيشي يف تشاد ونق
مــن مجاعــات املعارضــة املــسلحة التــشادية إىل ) ١٦ ٠٠٠حنــو (وعــاد غالبيــة املقــاتلني   - ٤

ومل تقع أي اشتباكات مسلحة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير بـني               . تشاد من البلدان اجملاورة   
فقـد وقـع آخـر قتـال يف         . حواء اجلماعات املـسلحة الـذين مل يـسرّ        قوات األمن التشادية وأعضا   

مع ذلك، بقايا مجاعات املعارضة املسلحة التـشادية، وخاصـة          ال تزال،   و. ٢٠١٠أبريل  /نيسان
 يف  يةتـشاد األراضـي ال  احتاد قـوى املقاومـة واجلبهـة الـشعبية للنهـضة الوطنيـة، موجـودة خـارج                  

قـدراهتا يف جمـال العمليـات       قـد تقلـصت     و. يـا الوسـطى   مجهورية أفريق يف مشال شرق    السودان و 
  . إن احتماالت قيامها بعمليات كر وفر ال تزال قائمةإال بشكل ملحوظ، 

وميكـن أن يعـزى ذلـك       . وحتقق أيضا اخنفـاض يف حـوادث اللـصوصية يف شـرق تـشاد               - ٥
ت اإلجراميـة   وقـدرهتا علـى مواجهـة الـشبكا       املنطقة،  إىل تزايد تواجد قوات األمن التشادية يف        

اجلزء اجلنويب مـن البلـد بعـض التحـديات األمنيـة،            صادف مع ذلك    و. هناكالضالعة يف أعمال    
ووقعـت  . رت أعمال اللصوصية على املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين على الـسواء           حيث أثّ 

م ويف ضــوء عــد. معظــم احلــوادث علــى الطريــق بــني كيــايب وداهــا، ويف املنطقــة اجملــاورة لغــور 
  . قائمةاللصوصيةتسريح وإعادة إدماج املقاتلني السابقني تظل خماطر أعمال 

 ديـسمرب / كـانون األول   ٣١ومل ميض إال وقت قصري نسبيا منذ مغادرة البعثة تـشاد يف               - ٦
 البعثة مل يؤثر حىت اآلن بشكل سليب علـى الوضـع األمـين يف               انسحابومع ذلك فإن    ؛  ٢٠١٠

ملستمرة واحلراسة اليت توفرهـا املفـرزة األمنيـة املتكاملـة ونـشر             وبفضل الدوريات ا  . شرق تشاد 
وتولـت املفـرزة مـسؤولية األمـن        . املنطقةالقوة احلدودية املشتركة، حتسن األمن واالستقرار يف        

داخل وحول خميمات الالجـئني ومواقـع املـشردين داخليـا، وكـذلك عـن العمليـات اإلنـسانية،           
تـزال   رغم ردع بعض احلوادث األمنية، فـال و.  منطقة احلدودبينما أمنت قوة احلدود املشتركة    

قدرة السلطات احمللية وقوات األمن التشادية حمدودة يف إقرار األمن يف مـساحات شاسـعة مـن                 
ــصوصية وغريهــا          ــال الل ــدنيون معرضــني خلطــر أعم ــسكان امل ــزال ال ــث ال ي ــشاد، حي شــرق ت

  .التهديدات من
اد، فإن التطورات يف البلدان اجملاورة تدعو إىل القلـق،          وبينما ظلت احلالة هادئة يف تش       - ٧

اجلماهرييــة العربيــة وال ســيما علــى طــول احلــدود مــع مجهوريــة أفريقيــا الوســطى والــسودان و  
كومـة لـيس هلـا     احلو. يـزال هـشا يف مشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى               فالوضـع ال  . الليبية

نــوفمرب /رة املتمــردين يف تــشرين الثــاين وجــود إىل حــد كــبري يف بــرياو الــيت وقعــت حتــت ســيط  
مـن اسـتعادة املدينـة إال بـدعم مـن اجلـيش الـوطين               احلكوميـة   ومل تتمكن قوات األمن     . ٢٠١٠
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وأدى غيــاب . فربايــر/ منتــصف شــباطالتــشادي الــذي ظــل يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى حــىت
ــة        ــري آمن ــة غ ــا الوســطى إىل بيئ ــة أفريقي ــة يف مشــال شــرق مجهوري ــا  ســلطات الدول ــت فيه  فعل

ويف األمــاكن األخــرى، مل يكــن لالســتفتاء الــذي أجــري يف  . العــصابات املــسلحة مــا يعــن هلــا
ولكـن يف منطقـة     . ينـاير أي أثـر علـى احلالـة األمنيـة يف تـشاد             /جنوب السودان يف كانون الثاين    

دارفور، تزايدت يف األشهر األخرية الصدامات املـسلحة بـني حتالفـات جديـدة مـن اجلماعـات                  
 عـن احلـدود التـشادية،       اوقـد وقعـت االشـتباكات بعيـد       . تمردة والقـوات املـسلحة الـسودانية      امل
  . تشاد ، يف الوقت الراهن، على الوضع األمين يف شرق أي أثرالتجدد يف القتالليس هلذا و
بقدر كبري علـى تـشاد، ومل حيـدث أي          اجلماهريية العربية الليبية    ومل تؤثر االنتفاضة يف       - ٨

مـع ذلـك، املواطنـون التـشاديون الـذين فاجـأهم            بـدأ   و. تـشاد إىل  ذلك البلد   جئني من   تدفق لال 
عـاد حـوايل    أبريـل،   / نيـسان  ٨حبلـول   و. يف العـودة إىل البلـد     اجلماهريية العربية الليبيـة     القتال يف   

 ٢٣ويف . الرجــو عــن طريــق اجلــو إىل جنامينــا أو عــرب احلــدود إىل فايــا بالــسفر  إمــا ١٧ ٠٠٠
ــراغبني يف     مــارس، ن/آذار ــدويل أن يــدعم إعــادة التــشاديني ال اشــدت حكومــة تــشاد اجملتمــع ال

ــادرة  ــة مغ ــة الليبي ــة العربي ــادت وأ. اجلماهريي ــشاد  ف ــة ت ــحكوم ــاك أنب ــشادي ٣٠٠ ٠٠٠ هن  ت
علــى ذلــك البلــد وأثــرت األزمــة يف . كعمــال مهــاجريناجلماهرييــة العربيــة الليبيــة يعيــشون يف 

ومـن املتوقـع أن     . باإلمـدادات إمـا مـن ليبيـا أو عربهـا          ساسـا   أ ُتـزود    هاقتصاد تـشاد، ألن أسـواق     
تواجــه املنــاطق الــشمالية يف تــشاد، وخاصــة أجــزاء منطقــة الــساحل يف تــشاد الــيت عانــت مــن    

ــزمن يف عــام     ــة امل ــدادات األساســية  ٢٠٠٩اجلفــاف ومــن ســوء التغذي . ، نقــصا كــبريا يف اإلم
ــة    ن يف ون املقيمــوالتــشاديلــيت يرســلها اوعــالوة علــى ذلــك، يــؤدي انقطــاع التحــويالت املالي

إىل عائالهتم يف الوطن إىل زيادة ضـعف الفئـات الـسكانية الـيت تعتمـد                اجلماهريية العربية الليبية    
  . على هذه التحويالت

ومـن  .  عامـا علـى االسـتقالل      ٥٠ينـاير، احتفلـت تـشاد مبـرور         / كانون الثـاين   ١١ويف    - ٩
ني اجلبهات السياسية الرئيسية، وشـاركت معظـم        ت العداوة ب  صقنحيث التطورات السياسية،    

ــت يف       ــيت أجري ــشريعية ال ــات الت ــشاد يف االنتخاب ــسياسية يف ت ــر، / شــباط١٣األحــزاب ال فرباي
ــا ــربم يف    وفق ــسياسي امل ــاق ال ــصورة   . ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٣لالتف ــات ب وجــرت االنتخاب

فئــة جلميــع ســلمية، علــى الــرغم مــن مــزاعم بعــض أحــزاب املعارضــة بعــدم تــوافر فــرص متكا   
.  اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة النتـائج األوليـة            أعلنـت فربايـر،   / شباط ٢٧ويف  . املرشحني

ونشر أيضا اجمللس التأسيسي اآلن النتائج النهائية اليت حصل وفقا هلـا احلـزب احلـاكم، احلركـة                 
تأسيـسي  ألغـي اجمللـس ال     ومع ذلك، .  مقعدا ١٨٨ مقعدا من بني     ١١٣الوطنية للخالص، على    

  .  مقعدا، حيث وجدت خمالفات جسيمة١٣ مقاطعات، متثل ٣الحقا نتائج التصويت يف 



S/2011/278
 

4 11-30271 
 

 ٢٠١١أبريــل / نيــسان٣وأُجلــت االنتخابــات الرئاســية الــيت كــان مقــررا إجراؤهــا يف    - ١٠
 عن التزامهم باحملافظة علـى اسـتقرار        ةوأعرب مرشحو املعارضة اخلمس   . أبريل/ نيسان ٢٥حىت  

مــارس، أعلــن ثالثــة مــن / آذار٢٢ويف . وا خمــاوف بــشأن العمليــة االنتخابيــةالبلــد لكنــهم أثــار
مرشــحي املعارضــة تعليــق مــشاركتهم، حبجــة أن شــروط إجــراء انتخابــات نزيهــة مل تــستوف، 

وتعمـل حاليـا مجيـع اجلهـات املعنيـة، ومنـها            . ودعوا اجلماهري التشادية إىل مقاطعة االنتخابـات      
ياسية، علـى حتـسني الترتيبـات العمليـة إلجـراء االنتخابـات             سلطات االنتخابات واألحزاب الس   

وراقــب ســبعون مــن مــراقيب االنتخابــات مــن بعثــة االحتــاد    . زيــادة الــشفافية واملــساءلة هبــدف 
اثــنني وجيــري أيــضا نــشر .  بطريقــة ســلميةاآلناألورويب عمليــة االنتخابــات الــيت ســارت حــىت 

  .االنتخابية الوطنية املستقلةعشرين من متطوعي األمم املتحدة لدعم اللجنة و
  

  الوضع اإلنساين  -ثالثا   
على الرغم من التحسن الذي طرأ يف الوضع األمين، فال تـزال االحتياجـات اإلنـسانية                  - ١١

وال يزال البلد يعـاين مـن أزمـة إنـسانية مزمنـة، ومل يطـرأ تغـري كـبري يف الوضـع                       . يف تشاد هائلة  
 مليـون   ٢,٥، يوجـد    ٢٠١١قا لعمليـة النـداء املوحـد لعـام          ووف. خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

.  مليـون نـسمة   ١١نسمة يف حاجة للمساعدة اإلنسانية يف تشاد من بني سكاهنا البالغ عددهم             
ــشاد    ــرق تـ ــاك يف شـ ــزال هنـ ــا و ١٣١ ٠٠٠وال يـ ــشردين داخليـ ــن املـ ــا  ٢٦٤ ٠٦٤  مـ الجئـ

ــشاد  . ســودانيا ــوب ت ــستقر يف جن ــا آخــر مــن مجهوريــ  ٦٤ ٣٤١وي ــا الوســطى  الجئ . ة أفريقي
يزال السكان التشاديون يعانون من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيـة فـضال عـن تفـشي                  وال

وأُبلـغ  . من قبيل االلتهاب السحائي واحلصبة وشلل األطفال والكولريا والـدودة الغينيـة           أمراض  
شاد، عــن ظهــور حــاالت إصــابة بااللتــهاب الــسحائي يف أحــد خميمــات الالجــئني يف شــرق تــ   

مــن  ونظمــت محــالت تطعــيم ضــد شــلل األطفــال يف املنــاطق القريبــة  . ونفــذت محلــة للتطعــيم
 درجـة   الرتفـاع احلدود مع السودان، بعد سنوات مـن تعـذر الوصـول إىل هـذه املنـاطق نتيجـة                   

؛ تقـوم   )ووطنية دولية( منظمة إنسانية    ٨٠وإمجاال، تعمل يف تشاد حوايل      . عدم األمن والعنف  
أجــزاء مــن منطقــة   يف  منظمــة أخــرى١١ات يف شــرق تــشاد، بينمــا تتواجــد   منــها بعمليــ٥٤

ــشاد  ــساحل يف ت ــشاد     . ال ــداء املوحــد مــن أجــل ت ــة الن  ماليــني دوالر مــن  ٥٠٦وطلبــت عملي
  .  يف املائة٤٧بلغت نسبة التمويل اليت تلقتها يف الوقت احلايل ودوالرات الواليات املتحدة، 

را للقلـــق يف األجـــزاء الـــشرقية وأجـــزاء مـــن  ورغـــم أن ســـوء التغذيـــة يـــشكل مـــصد   - ١٢
الــساحل يف تــشاد، حيــث ســجلت معــدالت شــاملة لــسوء التغذيــة احلــاد تتــراوح بــني    منطقــة
وكـشفت تقييمـات األمـن      .  يف املائة، فإنه يؤثر على مناطق أخـرى مـن البلـد أيـضا              ٢٨ و ١٥

مـم املتحـدة لألغذيـة    الغذائي ومواطن الضعف اليت أجراها برنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة األ      
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ومل يتعـاف  . والزراعة أن ما يزيد على مليوين نسمة يعـانون مـن عـدم األمـن الغـذائي يف تـشاد                  
بعد ما يزيد علـى مليـون نـسمة، ممـن يعـانون مـن انعـدام شـديد لألمـن الغـذائي، مـن اجلفـاف                            

ــع يف عــام   ــذي وق ــضانات عــام  ٢٠٠٩ال ــرة مــن عــام   و. ٢٠١٠ ومــن في ــنفس الفت ــة ب باملقارن
يف أجـزاء تـشاد الواقعـة يف منطقـة الـساحل، بعـد       ، حتسن مؤخرا وضـع األمـن الغـذائي      ٢٠١٠

أن تتدهور حالة األمن الغذائي يف املنـاطق الرعويـة          مع ذلك،   ومن املرجح   . موسم حصاد جيد  
  .بالنسبة ألفقر األسر اليت فقدت معظم مواشيها بعد عامني من الصدمات املتالحقة

ولكن مـع   .  اإلنسانية متثل أبرز شكل للدعم الدويل املقدم إىل تشاد         وال تزال املساعدة    - ١٣
ــدوليون إىل التــشديد       ــشاد وشــركاؤها ال ــشاد، اجتهــت حكومــة ت حتقــق االســتقرار يف شــرق ت

ووردت أولويــات . أطــول أجــالًاملتزايــد علــى حتقيــق االنتعــاش املبكــر وتقــدمي مــساعدة إمنائيــة  
ويهــدف الربنــامج إىل . امل لإلنعــاش يف شــرق تــشادحكومــة تــشاد بالتفــصيل يف برناجمهــا الــش

مساعدة األشـخاص املتـضررين مـن األزمـة اإلنـسانية يف شـرق تـشاد مـن خـالل تـوفري حلـول                        
ا، والــيت تفاقمــت بــسبب ضــعف هنــمــستدامة للتحــديات االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت يواجهو

الــصحي والــصحة احلــصول علــى ميــاه الــشرب النظيفــة والــصرف ن قبيــل خــدمات أساســية مــ
ويهدف أيضا إىل تعزيز قدرة السلطات الوطنية واجملتمعات احمللية على تعزيـز التنميـة              . والتعليم

ويتـسق الربنـامج الـشامل لإلنعـاش يف شـرق تـشاد مـع               . املستدامة واتقاء األزمـات ومواجهتـها     
للمــساعدة االســتراتيجية الوطنيــة لتحقيــق النمــو واحلــد مــن الفقــر وإطــار عمــل األمــم املتحــدة  

  . اإلمنائية وعملية النداء املوحد
  

  دواعي توفري احلماية للمدنيني  -رابعا   
  اهلجمات ضد السكان املدنيني    

ال يـــزال الـــسكان املـــدنيون يف تـــشاد يواجهـــون هتديـــدات يوميـــة بـــالتعرض ألعمـــال   - ١٤
 إىل ورغــم أن قــوات األمــن التــشادية جلبــت االســتقرار  . لــصوصية يقــوم هبــا أفــراد مــسلحون 

 مـصدرا لعـدم األمـن       ، بفعـل عـدم االنـضباط،      مناطق عديدة يف البلـد، فـيمكن أن تكـون أيـضا           
ــدنيني  ــسبة للم ــشاد،       . بالن ــا الوســطى وت ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــل بعث ــع رحي وم

تناقــصت بــشدة قــدرة األمــم املتحــدة علــى الرصــد واإلبــالغ عــن اهلجمــات الــيت يتعــرض هلــا    
فالبعثة مل تقـم فحـسب بعمليـات نـشر عـسكرية            . من دواعي توفري احلماية   ذلك   املدنيون وغري 

 موظفـا لـشؤون حقـوق       ٤٠يف أجزاء خمتلفة مـن شـرق تـشاد، بـل ضـم عنـصرها املـدين أيـضا                    
اإلنسان، وقدرة حلماية األطفـال، وفـرت جمتمعـة حملـة عامـة شـاملة عـن احلـوادث واالجتاهـات                     

، وهي الـشبكة    ينظمات احمللية غري احلكومية يف أبيش     وتواصل شبكة امل  . اليت تؤثر على املدنيني   
بدعم البعثـة فيمـا سـبق، القيـام برصـد حقـوق             يت  الوطنية للمتطوعني يف شرق تشاد، اليت حظ      
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اإلنسان، وإن كانت قدرهتا على الوصول إىل أجزاء كثرية من شـرق تـشاد للتحقيـق والتحقـق      
  .من حوادث بعينها قد تقلصت إىل حد كبري

  
  حلول دائمة للمشردين داخليا والالجئنيإجياد     

 من املشردين داخليا مـن أمـاكن الـرتوح إىل أماكنـهم             ٥٠ ٠٠٠، عاد   ٢٠١٠يف عام     - ١٥
ويف ضــوء حتــسن الوضــع األمــين، عــاد عــدة   . أســونغامنطقــة دار ســيال وقاطعــة األصــلية يف م

 وطلـب مـا يزيـد علـى         من املشردين داخليا إىل منازهلم خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،            آالف
سـيال وأسـونغا مـساعدة يف العـودة مـن مفوضـية األمـم        دار  من املشردين داخليـا يف      ١٠ ٠٠٠

وقـوز بيـضه    أنغارانـا   بيـد أن عـددا مـن املـشردين داخليـا يف كوكـو               . املتحدة لشؤون الالجـئني   
مـع احمللـي    يفضلون عدم العودة إىل أماكنهم األصلية، واختاروا بدال من ذلك االندماج يف اجملت            

ميكـن أن  من خالل التفاوض مع زعماء القبائـل والـسلطات احملليـة للحـصول علـى قطـع أرض                 
  .تستقر فيها أسرهم

ورغم وجود دالئـل متزايـدة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير علـى اسـتعداد املـشردين                      - ١٦
يـزال   وال. ةحتركـات سـكانية كـبرية أو مـستدام    بعد  داخليا ملغادرة أماكن الرتوح، فلم حتدث       

الوضع األمين واخلوف من أعمـال اللـصوصية يف منـاطق العـودة يـشكالن مـصدر قلـق بالنـسبة          
ومن بني التحديات الرئيسية األخرى، اليت تواجه العودة املستدامة، الـنقص           . للمشردين داخليا 

طق تتـوافر يف معظـم منـا    وال. الشديد يف إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسـية        
 مرافق أولية للغاية، وتعاين املـدارس مـن         تعد الشرب، واملرافق الصحية فيها      هالعودة مصادر مليا  

وعــالوة علــى ذلــك، ينطــوي التوصــل إىل . نقــص يف املعلمــني املــؤهلني والبنيــة التحتيــة الكافيــة
ة حلول دائمـة للمـشردين داخليـا علـى تعزيـز قـدرات اجملتمعـات احملليـة لتطـوير األنـشطة املـدر                      

وبدون توفري هذه االحتياجات األساسية، لن يرغـب        . اعتمادها على نفسها  اليت تكفل   للدخل  
لعدة سـنوات ومتتعـوا    زوح حيث تلقوا مساعدة   ـكثري من املشردين داخليا يف مغادرة أماكن الن       

  . باحلصول على خدمات بقدر يفوق ما ميكن أن يتوقعوه يف أمكاهنم األصلية
 الجئــا ســودانيا، بينمــا يستــضيف  ٢٦٤ ٠٦٤ يف شــرق تــشاد  خميمــا١٢ويستــضيف   - ١٧
وأدى جتـدد   .  الجئا من مجهورية أفريقيا الوسـطى      ٦٤ ٣٤١ خميما يف جنوب شرقي تشاد       ١١

 إىل تـدفق موجـة      ٢٠١٠القتال وأنشطة املتمردين يف مشال مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف هنايـة               
 منطقـة سـالمات جنـوب شـرق        شخص من مجهورية أفريقيا الوسـطى إىل       ٢ ٠٠٠جديدة من   

 ىوال يعتــرب الوضــع األمــين يف مجهوريــة أفريقيــا الوســط  . مــارس/فربايــر وآذار/تــشاد يف شــباط
وإىل جانـب تزايـد االكتفـاء وفـرص االنـدماج احمللـي، شـرعت               . وضعا مواتيـا لعـودة الالجـئني      

ا الوسـطى   الجئ مـن مجهوريـة أفريقيـ       ٥٠٠مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف توطني        
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ومــن املقــرر أن يغــادر تــشاد مــا يقــرب مــن   . ٢٠١٠يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف عــام  
  .  الجئا خالل الفترة املشمولة بالتقرير١٥٠
ينـاير يف جنامينـا مـذكرة تفـاهم         / كانون الثاين  ٢٨عت حكومتا تشاد والسودان يف      ووقّ  - ١٨

تبـــادل املتـــصل بـــالالجئني الـــسودانيني، بـــني مجهوريـــة تـــشاد ومجهوريـــة الـــسودان للتعـــاون امل
ــا يف تــشاد إىل وطنــهم    تــضع ــا ثنائيــا لعــودة الالجــئني الــسودانيني املوجــودين حالي . إطــارا أولي

ومل ُتسَتـشر املفوضـية     . وتشدد الوثيقة على أال تتم اإلعـادة إىل الـوطن إال علـى أسـاس طـوعي                
 احلكـومتني لـضمان أن ُتتخـذ أي      أثناء التفاوض على الوثيقة، ولكنـها قـدمت مـشورة فنيـة إىل            

ــانون الالجــئني، وعلــى األخــص       ــال كامــل لق خطــوات إلعــادة الالجــئني إىل أوطــاهنم يف امتث
ومـع ذلــك، فـإن الالجــئني الــسودانيني   . ضـرورة أن تكــون أي عـودة مأمونــة وطوعيـة وكرميــة   

 راغــب يــشعرون بقلــق بــالغ إزاء اســتمرار القتــال وانعــدام األمــن يف دارفــور، ومعظمهــم غــري   
  . العودة يف
يناير، ُعلق بـصفة مؤقتـة برنـامج إعـادة تـوطني الالجـئني الـسودانيني          /ويف كانون الثاين    - ١٩

بنقلهم من تشاد إىل بلدان ثالثة، الذي يستفيد منه عدد حمدود من الالجئني الذين يعـانون مـن                  
 عـن  وانبثـق طلـب التعليـق   . حاالت ضعف شديدة، وذلك بناء علـى طلـب مـن حكومـة تـشاد       

ربنـامج إعـادة    ل  يكـون  مـن أن  األخـرية   مناقشات ثنائية بني حكوميت تشاد والسودان، وخماوف        
ــسودان     ــر ســليب علــى احتمــاالت عــودة الالجــئني إىل ال ــوطني أث وتتفــاوض املفوضــية مــع  . الت

ربنامج، وخاصة بالنسبة لالجئني املعرضني ألخطار مجة ممن هـم          استئناف ال حكومة تشاد على    
  .  من قبيل العالج الطيب العاجل،مساعدة إنسانية ال ميكن توفريها يف تشاديف حاجة إىل 

  
  إيصال املساعدة اإلنسانية    

ــصوصية         - ٢٠ ــشطة اللـ ــام األول باألنـ ــشاد يف املقـ ــسانية يف تـ ــساعدة اإلنـ ــصال املـ ــأثر إيـ تـ
واإلجرامية، ومنها كمائن الطرق وسـرقة اإلمـدادات اإلنـسانية واختطـاف الـسيارات واقتحـام             

وترتكـب هـذه اهلجمـات والـسرقات عـصابات مـسلحة            . جممعات ومرافق اخلدمات اإلنـسانية    
باملقارنـة مبـا كـان عليـه الوضـع قبـل       و. من بقايا مجاعات مسلحة سابقة نـشطة يف شـرق تـشاد       

ــؤثر بــشكل مباشــر علــى       ،عــامني ــة الــيت ت حــدث اخنفــاض ملحــوظ يف وتــرية احلــوادث األمني
ا إىل زيــادة يف إمكانيــة الوصــول إىل الــسكان املتــضررين يف   وتــرجم هــذ. العمليــات اإلنــسانية

إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية بالتوازي مـع حتـسن      يف شرق تشاد    وتزايدت  . مناطق عدة 
الوضــع األمــين نتيجــة زيــادة عمليــات املفــرزة األمنيــة املتكاملــة ونــشر قــوة احلــدود املــشتركة      

  .دي ألمن العمليات اإلنسانيةومشاركة السلطات الوطنية جمددا يف التص
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ــساين           - ٢١ ــاملني يف اجملــال اإلن ــى الع ــرت عل ــة أخــرى أث ــك حــوادث أمني ــع ذل ووقعــت م
والعمليات اإلنسانية خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير مقارنـة بـالفترة نفـسها مـن العـام املاضـي،                    

ــشاد   ال ــوب ت ــا وجن ــاين ١٨ويف . ســيما يف جنامين ــاير / كــانون الث  ســيارة ، تعرضــت٢٠١١ين
ــشؤون        ــم املتحــدة ل ــابعتني ملفوضــية األم ــق ســيارتني ت ــة، كانــت تراف ــة املتكامل للمفــرزة األمني
الالجــئني حلراســتهما، هلجــوم علــى يــد عــصابات مــسلحة علــى الطريــق بــني كيــايب وداهــا يف    

 ضـباط مـن املفـرزة األمنيـة،     ٣وأصيب أربعة أشخاص بإصابات خطـرية، منـهم    . جنوب تشاد 
، وهــي اهليئــة الوطنيــة املختــصة  ســتقبال وإعــادة إدمــاج الالجــئني لوطنيــة الالجنــة الوعــضو يف 
وال تزال املخاطر املرتبطة بالعمليات العسكرية قائمة يف منطقة احلـدود الثالثيـة مـن      . بالالجئني

وعـالوة علـى ذلـك، تعـاين منـاطق       . جنوب شرق تشاد اليت مل تنشر فيها قوة احلدود املشتركة         
منـاطق رئيـسية يف الـشمال والـشرق         تعـاين   ن تلـوث باأللغـام األرضـية، و       متعددة يف الـشمال مـ     

وتعاين أيضا التحركـات    . من تلوث باملتفجرات من خملفات احلرب     يف تشاد   واجلنوب الشرقي   
واألنــشطة اإلنــسانية مــن معوقــات نتيجــة حمدوديــة قــدرة املفــرزة األمنيــة املتكاملــة علــى تــوفري   

.  غــري احلكوميــة علــى إذن قبــل الــسفر يف شــرق تــشاد احلراســة، واشــتراط حــصول املنظمــات 
وتضررت عدة مناطق لعودة املشردين داخليا من حمدودية إمكانية وصـول منظمـات املـساعدة               

ســيال، وبوروتــا يف منطقــة قاطعــة دار كــان مــن أشــدها تــضررا موديينــا يف مواإلنــسانية إليهــا، 
  . انأسونغا، وكذلك مواقع على طول احلدود بني تشاد والسود

 بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد إىل تقليــل   انــسحابوأدى   - ٢٢
إىل مما حّد من قدرهتا على الوصول       القدرة اللوجستية وأصول النقل املتاحة للمنظمات اإلنسانية        

ال وتعرقلـت خيـارات اإلجـالء الطـيب بالنـسبة للعـاملني يف اجملـ              . املناطق النائية خالل موسم املطر    
أيـضا علـى إمـدادات مـواد         وكان إلغالق احلـدود الليبيـة أثـر سـليب         . اإلنساين نتيجة رحيل البعثة   

واضــطر برنــامج األغذيــة العــاملي الســتخدام مينــاء بــور ســودان لتــسليم املــواد . اإلغاثــة إىل تــشاد
  .ية الليبية اجلماهريية العربالغذائية يف شرق تشاد بدال من جلبها إىل البلد عن طريق بنغازي يف

  
  جتنيد األطفال واستخدامهم    

مل تــرد أنبــاء إال عــن وقــوع حالــة واحــدة لتجنيــد األطفــال بواســطة عناصــر مــسلحة      - ٢٣
فقد وردت أنباء غري مؤكدة عن إعادة جتنيـد طفـل الجـئ مـن         : خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

مـا يزيـد علـى عـشرة أطفـال        هنـاك   ال يـزال    مع ذلك، أنه    يعتقد  و. قبل اجليش الوطين التشادي   
مــن الالجـــئني الـــسودانيني خيــدمون ضـــمن قـــوات األمــن التـــشادية ويف اجلماعـــات املـــسلحة    

 عامـا أثنـاء   ١٧  و١٦أسر أربعة أطفـال تتـراوح أعمـارهم بـني            وعالوة على ذلك،   .السودانية
اخــر مجهوريــة أفريقيــا الوســطى يف أو  شــرق مشــال املنطقــة الواقعــة يف  قتــال دار يف بــرياو يف  
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ــة قــوات الــدرك  . ٢٠١٠ عــام ــاير /أفرجــت عنــهم يف كــانون الثــاين مث واحتجــزهتم يف البداي ين
 وسلمتهم إىل وزارة العمل االجتمـاعي والتـضامن الـوطين واألسـرة لرعايتـهم يف إطـار                  ٢٠١١

 املـسلحة واجلماعـات     ات ورعايـة وتأهيـل األطفـال املـرتبطني بـالقو          النـسحاب الربنامج الوطين   
من هؤالء األطفـال مـع أسـرهم     ٣٠ مشل فرباير، مت ملّ/يناير وشباط/ كانون الثاين  ويف. املسلحة

اللجنة الدولية للصليب األمحـر ومنظمـة كـري الدوليـة، إال أن             ساعدة  يف جنامينا وشرق تشاد، مب    
انسحاب بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد أضـر بقـدرة األمـم املتحـدة                      

 ١٦١٢  جملـس األمـن    اكات اجلسيمة ضد األطفال واإلبالغ عنها عمال بقرار       على رصد االنته  
ولذلك فإن املعلومات الواردة أعاله ال تقـدم عرضـا شـامال ألحـداث معينـة أثـرت                  ). ٢٠٠٥(

  .على األطفال، وليست مؤشرا لنطاق االنتهاكات اليت وقعت خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  

  العنف اجلنسي واجلنساين    
ســجلت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ٢٤

 حالة من حاالت العنـف اجلنـسي واجلنـساين يف خميمـات الالجـئني يف شـرق                  ٣٠٠وشركاؤها  
 مــن ٣دعــاءات بــأن اولكــن هنــاك .  وارتكــب معظــم هــذه احلــاالت مــدنيون.وجنــوب تــشاد

وتعلقــت . ينــاير/ئــة يف شــرق تــشاد يف كــانون الثــايناجلنــود الــسودانيني حــاولوا اغتــصاب الج
ينـاير تعرضـت   / كـانون الثـاين  ٥ويف . بأطفال حالة من بني احلاالت اليت سجلتها املفوضية   ٢٧

واغتـصبت  . كوكـو آنغارانـا   مديريـة    على يد جمهول يف      لالغتصابفتاة يف اخلامسة من عمرها      
. ينـاير /كانون الثاين  ٢٥فارشانا يف    عاما يف    ١٩ عمرها تسع سنوات على يد رجل عمره         ةفتا
بلغت املفوضية مبزاعم تفيد بتعرض فتاة تشادية إىل اغتصاب مجاعي على يد ثالثـة جنـود يف                 وأُ

ر يف   حـاالت اغتـصاب لقـصّ      ٣ويف تولـوم، سـجلت      . فربايـر /اجليش الوطين التشادي يف شـباط     
 عمرهــا ة أخــرى لفتــاحادثــة اغتــصابأُبلــغ عــن وقــوع و. فربايــر/ينــاير وشــباط/كــانون الثــاين

زع ـ مـن أفـراد اجلـيش الـوطين التـشادي خـالل مهمـة لنـ              ٣مارس ارتكبها   / آذار ٤عاما يف    ١٦
  . قوز بيضهالسالح يف مدينة 

ــزال اإلبــالغ عــن العنــف اجلنــسي واجلنــساين يف تــشاد أقــل مــن الواقــع بكــثري       - ٢٥ . وال ي
هلــا ثقافيــا ممــا يثــبط عمليــة يرجــع هــذا إىل إنــه ينــدرج فحــسب ضــمن األمــور احملظــور تناو وال

اإلبالغ عن احلاالت، ولكن أيضا ألن معظم احلاالت جتري مناقـشتها وحلـها بواسـطة زعمـاء             
ــانوين يعمــل بــشكل ســليم    ــوفرة مقدمــة مــن  . القبائــل يف ضــوء غيــاب نظــام ق واملعلومــات املت

ــذي اســتح      نظــام ــابع للمفوضــية، ال ــساين الت ــة والعنــف اجلن دث إدارة معلومــات رصــد احلماي
  صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واملفوضــيةوضــعه باعتبــاره مــشروعا جتريبيــا ٢٠١٠عــام  يف

لتحـسني مجـع البيانـات      ه  ضقـوز بيـ   املشردين داخليـا واجملتمعـات احملليـة املـضيفة يف           فيما يتعلق ب  
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ررت نفس املبادرة على الصعيد الوطين علـى يـد منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                وكُ. واإلبالغ
وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان، بالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل االجتمـــاعي  ) نيـــسيفاليو(

وطلبـت حكومـة تـشاد    . والتضامن الـوطين واألسـرة، يف األحيـاء العـشرة مـن العاصـمة جنامينـا            
  .بنجاحقوز بيضه  إذا نفذ املشروع الرائد يف ،مؤخرا بدء هذا النظام يف أماكن أخرى

  
  انتهاكات حقوق اإلنسان    

ــسان يف تــشاد تــشري إىل حــاالت        - ٢٦ ــصادرة مــؤخرا عــن حقــوق اإلن ــزال التقــارير ال ال ت
 الدرك يف ماساكوري، على سـبيل املثـال، وحـسبما    خمفرففي . االعتقال واالحتجاز التعسفيني  

 ت تعليمـات صـدر    وذلـك اسـتنادا إىل    أفادت التقارير حيتجز النـاس دون تقـدميهم إىل احملكمـة،            
ويف جنامينا، أفادت التقارير بقيام أفـراد مـن الوكالـة     . ٢٠١١يناير  /لثاينمن احلاكم يف كانون ا    

 باعتقال اثـنني مـن املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان مـن                ٢٠١١مارس  / آذار ٦ الوطنية لألمن يف  
واحتجازمهـا يف   يا  فاملنظمة احمللية غري احلكومية، رابطة حقوق اإلنـسان التـشادية، اعتقـاال تعـس             

 التقارير أيضا عن حاالت أخرى من االعتقاالت التعـسفية والترهيـب            وأفادت. حبس انفرادي 
وال تزال ظروف االعتقال املؤسفة يف نظـام        . يف سياق االنتخابات التشريعية اليت جرت مؤخرا      

ــة   ــثري خمــاوف جدي ــسجون ت ــارة إىل ســجن أبي   . ال ــتم أي زي ــة، مل ت ــسحاب البعث ــذ ان ــومن شي ت
ــة يف أبي  ومل ــُتقــدم معونــة قانوني  احتجــازقامــت املفوضــية، مــع ذلــك، مبتابعــة حــاالت   و. شيت

  .الالجئني واملشردين داخليا، جنبا إىل جنب مع شركائها احملليني
 ،وبــذلت تــشاد جهــودا هامــة للتــصديق علــى املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان           - ٢٧
ــها،      و ــسان ومحايت ــرام حقــوق اإلن ــا هتــدف إىل ضــمان احت ــشادي أحكام يتــضمن الدســتور الت

اختــاذ خطــوات لكفالــة أن يكــون هلــذه يــتعني زال يــومــع ذلــك، ال . ؤ الفــرص ملواطنيهــاوتكــاف
حقـوق اإلنـسان يف تـشاد،    الـيت تواجـه     تحديات  الومن بني   . االلتزامات تأثري على أرض الواقع    

ضعف قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان ومكتـب أمـني املظـامل، فـضال عـن عـدم وجـود                     
 تـدابري كافيـة حملاكمـة       بأنـه مل تتخـذ    وأفادت التقارير   .  بشكل سليم  نظام قضائي وقانوين يعمل   

ــن         ــوات األم ــائهم إىل ق ــة انتم ــسان، وال ســيما يف حال ــوق اإلن ــهاكات حق ــسؤولني عــن انت امل
وتسهم هذه األعمال يف عدم ثقة السكان املدنيني يف إقامة العـدل، وتقـوض اجلهـود                . التشادية

  .يز توطيد حقوق اإلنسان ومحايتهااليت تبذهلا احلكومة التشادية لتعز
فــي ف. وتــسود ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف تــشاد    - ٢٨

البلـد  ع رئيس تشاد مرسوما منح مبوجبـه العفـو عـن اجلـرائم املرتكبـة يف                 يناير، وقّ /كانون الثاين 
األشـخاص املعنـيني علـى     تنشر قائمة بأمسـاء  ومل.  أعضاء يف مجاعات املعارضة املسلحة على يد 

ويف الواقـع، ينبغــي أال تتحقـق املــصاحلة يف   . ومـن املهــم أال يـشمل العفـو جــرائم احلـرب    . املـأل 
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 اليت وقعـت يف     التعويض عن انتهاكات حقوق اإلنسان    ، مع ضرورة    تشاد على حساب العدالة   
الراميـة إىل   وينبغي أن يكون احترام حقوق اإلنسان ومحايتها يف صـميم مجيـع اجلهـود               . السابق
  .د منذ فترة طويلةالبل واملشاكل السياسية القائمة يف النـزاعاتحل 
ــية ال، نـــشرت ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ويف   - ٢٩ األمـــم املتحـــدة بعثـــة ومفوضـ
أبريــل /قــوق اإلنــسان تقريــرا عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف تــشاد غطــى الفتــرة مــن نيــسان   حل

 غيـاب أو ضـعف وجـود مؤسـسات الدولـة            وأوجـد . ٢٠١٠نوفمرب  / إىل تشرين الثاين   ٢٠٠٨
 نـشر املؤسـسات القـضائية    وتباطأ. يف معظم أحناء البالد بيئة مواتية النتهاكات حقوق اإلنسان  

وأدى عــدم كفايــة متويــل اخلــدمات  . علــى الــصعيد احمللــي بــسبب القيــود اللوجــستية واألمنيــة  
باإلضـافة إىل   . يف الدستور بشكل تـام    االجتماعية إىل احلد من التمتع باحلقوق املنصوص عليها         

 املمارسات واحلواجز الثقافية، والقوالـب النمطيـة االجتماعيـة األخـرى، النـساء مـن           متنعذلك،  
  . القيام بدور فاعل يف احلياة االجتماعية والسياسية للبلد

  
ــصلة      - خامسا  ــا املتــ ــة معايريهــ ــشاد يف تلبيــ ــة تــ ــه حكومــ ــدم الــــذي أحرزتــ التقــ

  املدنيني حبماية
ــرارحــاط أ  - ٣٠ ــشاد، يف ضــوء  علمــا بــ ) ٢٠١٠ (١٩٢٣  جملــس األمــن ق ــة ت التزام حكوم

انسحاب البعثة، بتحمل املسؤولية الكاملة عـن أمـن ومحايـة الـسكان املـدنيني يف شـرق تـشاد،                    
. وعليها لكي تضطلع بذلك، أن تنفذ مهـام معينـة وتـويف مبعـايري حمـددة تتـصل حبمايـة املـدنيني                     

  :صوص عليها يف القرار ما يليوتشمل املعايري املن
ــة        )أ(   ــهم يف ظــل ظــروف آمن ــادة توطين ــا وإع ــة للمــشردين داخلي ــودة الطوعي الع

  ومستدامة؛
 يتجلـى مـن  جتريد خميمـات الالجـئني واملـشردين داخليـا مـن الـسالح حـسبما               )ب(  

  اخنفاض كميات األسلحة وحاالت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ 
ت التــشادية يف شــرق تــشاد، مبــا يف ذلــك الوكــاالت  حتــسني قــدرات الــسلطا  )ج(  

الوطنية إلنفاذ القانون، والقضاء ونظام السجون، على توفري األمن الـالزم لالجـئني واملـشردين           
 الدوليـة حلقـوق     ريداخليا واملدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية مع احتـرام املعـاي            

  .اإلنسان
واصلت حكومة تـشاد حتقيـق تقـدم مطـرد يف الوفـاء              ،مولة بالتقرير الفترة املش خالل  و  - ٣١

  .الثالثةالسالفة الذكر بالتزاماهتا لتلبية هذه املعايري 
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  العودة الطوعية للمشردين داخليا وإعادة توطينهم يف ظل ظروف آمنة ومستدامة    
نــشطة التنــسيق الــوطين لــدعم األآليــة ، أنــشئت ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٩يف   - ٣٢

اإلنسانية للمفرزة األمنية كواجهة رئيسية حلكومة تشاد للترابط مع اجلهـات اإلنـسانية الدوليـة         
 اجتماعا رفيع املستوى يف جنامينا ملـسؤويل احلكومـة          اآلليةمارس، عقدت   / آذار ١ويف  . الفاعلة

اسـتراتيجية  وكيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وممثلي اجلهات املاحنة بغيـة وضـع     
ملساعدة أولئك املشردين داخليـا ممـن أبـدوا رغبـة يف العـودة إىل ديـارهم والتمـسوا الـدعم مـن                       

وال تـزال احلكومـة يف تـشاد تعـرب عـن رغبتـها يف إهنـاء التـشرد تـدرجييا                     .  اإلدماج  إعادة أجل
م  التوصــل إىل حــل دائــيف وناشــدت اجملتمــع الــدويل تقــدمي املــساعدة ٢٠١١حبلــول هنايــة عــام 

املـشردين إىل أماكنـهم األصـلية، فقـد     هؤالء وباإلضافة إىل دعم عودة     . ملسألة املشردين داخليا  
 دعم احللول الدائمة األخرى، وعلى وجه التحديـد، إدمـاج املـشردين             اجلهات املعنية طُلب إىل   

ويشمل هذا إنـشاء قـرى جديـدة يف مواقـع خمتلفـة            . داخليا وإعادة توطينهم على الصعيد احمللي     
  . إليها ميكن نقل املشردين داخليا،سيالدار يف أسونغا و

سلطة الدولة، وسـيادة القـانون، ونـشرت قواهتـا األمنيـة يف      تشاد  وقد بسطت حكومة      - ٣٣
وزادت املفوضية من جهودها املبذولة من أجـل تقيـيم          . أكرب القرى والبلدات يف مناطق العودة     

فعلــى ســبيل املثــال، جــرى تنفيــذ  . دائمــةورصــد عــزم املــشردين داخليــا علــى التمــاس حلــول   
ســونغا حيبــذون العــودة إىل   أســيال ودار برنــامج للتحقــق ممــا إذا كــان املــشردون داخليــا يف      
وعلــى ســبيل املثــال، .  أو إعــادة التــوطني،أماكنــهم األصــلية، أو اإلدمــاج علــى الــصعيد احمللــي 

 سـيال وأسـونغا للعـودة إىل        ملشردين داخليا يف مـنطقيت    اجرى تنفيذ برنامج للتحقق من تفضيل       
وعــالوة علــى ذلــك، فقــد أوفــدت  . موطنــهم األصــلي، أو إدمــاجهم حمليــا أو إعــادة توطينــهم 

ــودة يف قــرى وادي كادجــا،           مــؤخرا بعثــات رصــد مــشتركة بــني الوكــاالت إىل منــاطق الع
 وأدي من أجـل التأكـد مـن الطـابع الطـوعي لقـرارات املـشردين داخليـا               ،وكويل، ودوغدوري 

الرصـد  عمليـة  كشف توحىت اآلن، مل . ة إىل ديارهم وتقييم حالة احلماية يف تلك املواقع    بالعود
يواجهــون حتــديات كــربى يف هــؤالء األشــخاص عــن أي شــواغل حمــددة، علــى الــرغم مــن أن 
  .أماكنهم األصلية فيما يتعلق بإعادة اإلدماج

ــا       - ٣٤ ــصاد والتخطــيط قريب ــر وزارة االقت ــع أن تق ــن املتوق ــتراتياوم ــة  س ــول الدائم جية احلل
يف تطبيـق   للمشردين داخليا اليت صاغها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفة الوكالـة الرائـدة              

سـتراتيجية بالتعـاون مـع كيانـات األمـم املتحـدة            وقـد ُوضـعت اال    . جمموعة اإلنعاش املبكـر   هنج  
ساعدة مبــا يــساعد األخــرى واملنظمــات غــري احلكوميــة والــسلطات الوطنيــة، لتنــسيق وإدارة املــ
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وقــد حــددت حكومــة تــشاد واجملتمــع اإلنــساين  . املــشردين داخليــا علــى حتقيــق حلــول دائمــة 
  .ستراتيجية احللول الدائمةاجماالت التدخل النموذجية لتنفيذ املشاريع كجزء من 

  
  جتريد خميمات الالجئني واملشردين داخليا من السالح    

، الحظــت املفوضــية حتــسنا كــبريا يف ٢٠١٠ام منــذ نــشر قــوة احلــدود املــشتركة يف عــ  - ٣٥
وقـد اسـتمر هـذا االجتـاه        . احترام الطـابع املـدين واإلنـساين ملخيمـات الالجـئني يف شـرق تـشاد               

 مجيـع خميمـات   يف املفـرزة األمنيـة املتكاملـة     وتتمركـز . اإلجيايب خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        
ــصفةالالجــئني  ــة ب ــت. دائم ــز شــرطة امل  وتول ــع مراك ــات     مجي ــة يف خميم ــة املتكامل ــرزة األمني ف

ونقحـــت املفوضـــية .  باألنـــشطة الروتينيـــةمهامهـــا واضـــطلعتالالجـــئني يف األشـــهر األخـــرية 
اختصاصات جلان حراسة الالجئني وحسنت تنسيق أنشطتها مع املفرزة األمنية املتكاملـة ومـع              

سني التنـسيق وتبـادل   ومـن املتوقـع أن يترتـب علـى حتـ     . جلنـة اسـتقبال وإعـادة إدمـاج الالجـئني     
نظــرا فومــع ذلـك،  . املعلومـات أثـر إجيــايب علـى زيــادة الـسالمة واألمـن لالجــئني يف املخيمـات      

ة شـديد يف مواقـع  خميمـات الالجـئني   وجود  لصعوبة تقييم حالة الالجئني يف منطقة سالمات، و       
أعمـــال نتيجـــة انعـــدام األمـــن بـــشكل عـــام يف املنطقـــة و مـــن احلـــدود مـــع الـــسودان، القـــرب

خميم داها إىل خميم مويـو، الـذي     من  اللصوصية، فقد أذنت حكومة تشاد بنقل مجوع الالجئني         
عمليـة نقـل الالجـئني ممـن اختـاروا االنتقـال إىل       متّـت  و. كيلومتر من احلدود   ٣٥يقع على بعد    
  . ٢٠١١أبريل /مويو يف نيسان

عن وجود أفراد مـسلحني     ومل تتلق املفوضية خالل الفترة املشمولة بالتقرير أي تقارير            - ٣٦
بيــد أن الطــابع املــدين واإلنــساين ملواقــع املــشردين ال يــزال يــشكل . يف مواقــع املــشردين داخليــا

 للرقابــة علــى الــدخول إىل هــذه املواقــع  املتكاملــةحتــديا لعــدم وجــود مراكــز للمفــرزة األمنيــة   
  .  بشكل منتظمهو احلال يف خميمات الالجئني،على الرغم من تسيري املفرزة لدوريات كما

  
أمن الالجئني واملشردين داخليا واملدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية مع         

  احترام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
باإلضافة إىل نشر قوة احلـدود املـشتركة، عـززت حكومـة تـشاد أيـضا املفـرزة األمنيـة                      - ٣٧

، خالل الفتـرة املـشمولة      ووسعت املفرزة .  فرد ١ ٠٠٠   إىل ٨٥٠املتكاملة اليت زاد قوامها من      
، مـن   ٢٠٠٨ منـذ أواخـر عـام        حيـث متركـزت    نطاق منطقة عملياهتا من شرق البلد،        بالتقرير،

أجل توفري تغطيـة لألجـزاء اجلنوبيـة واجلنوبيـة الـشرقية للبلـد، الـيت عانـت أيـضا مـن مـستويات               
نسحاب البعثة، أعلنت حكومة تـشاد أهنـا        وعقب ا . كبرية من أعمال اللصوصية وانعدام األمن     

 الوطنية لتنسيق الدعم املقـدم     اآلليةإنشاء  وتولت نتيجة   ستدفع مرتبات ومكافآت أفراد املفرزة      
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ــات املفــرزة    ــسانية، املــسؤولية عــن عملي ــشطة اإلن ــسريها   . إىل األن ــيت ت ــدوريات ال واتــسمت ال
ني واملـستفيدين ألهنـا تيـسر وصـول          وحتظـى بتقـدير حـسن مـن الـسكان احمللـي            ،املفرزة بالفعالية 

بيـد أن بعـض القيـود اللوجـستية قـد حالـت دون اسـتجابة املفـرزة جلميـع                    . املساعدة اإلنـسانية  
  . تسيري الدوريات وتوفري احلراسةباملقدمة من املنظمات اإلنسانية طلبات ال

ــام         - ٣٨ ــأمني التحركــات يف أواخــر ع ــا لت ــشاد مكتب ــة ت ــشاء حكوم  يف ٢٠١١وســاعد إن
، وكوكــو أنغارانــا، وهــارازي، ضهشي، ويريبــا، وفارشــانا، وقــوز بيــيــغــوري، وأب(موقعـا   ١٢

علــى إنــشاء شــبكة أمنيــة لتيــسري العمليــات  )  وغويريــدا،ومــارو، وداهــا، وأم تيمــان، وباهــاي 
  تـوفري  طلبـات ويبـت يف وجيتمع املكتب أسبوعيا لتقييم احلالة األمنية للمناطق املعنيـة      . اإلنسانية
والتنـسيق  ، األداء الـسلس للمكتـب    بقوة  وقد أسهم   .  املقدمة من املنظمات اإلنسانية    احلراسات

  .يف حتسن البيئة األمنية للعمليات اإلنسانية، األفضل بني املفرزة واجملتمع اإلنساين
، االجتمــاع اخلــامس واألخــري للمنتــدى ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٥وُعقــد يف   - ٣٩

ــالق   ــشأ عمــال ب ــساين املن ــشاد    ) ٢٠١٠ (١٩٢٣رار اإلن ــة يف ت ــسري احلــوار بــني احلكوم ــة تي بغي
وأوجـز االجتمـاع   . والشركاء الدوليني بشأن جمموعة مـن املـسائل املتعلقـة بالـشؤون اإلنـسانية            

بيـضه، وهـاجر    ، وقـوز    شيتـ وأبينتائج املنتديات األربعة الـسابقة املعقـودة يف كـل مـن جنامينـا،               
ــوايل مــا     ــيت ناقــشت علــى الت ــد، وال ــدنيني،  : يلــيحدي ــة امل ــصالمحاي ــسانية،  وإي  املــساعدة اإلن

بالرئاسـة  اإلنـسانية   وُعقـدت املنتـديات     . واحللول الدائمـة للمـشردين داخليـا، واإلنعـاش املبكـر          
 الوطنيــة لتنــسيق الــدعم املقــدم إىل األنــشطة اإلنــسانية ومنــسق األمــم املتحــدة  لآلليــةاملــشتركة 

عـــن حكومـــة تـــشاد، وكيانـــات األمـــم املتحـــدة، للـــشؤون اإلنـــسانية، وشـــارك فيهـــا ممثلـــون 
وسـاعد تنظـيم املنتـديات علـى تعزيـز          . واملنظمات غري احلكومية وجلنة الصليب األمحر الدوليـة       

وقـد  . فهم مشترك لدى مجيع اجلهات املعنيـة للتحـديات اإلنـسانية وحتـديات احلمايـة يف تـشاد                 
 متابعـة التوصـيات واإلجـراءات الـيت          لكفالـة  ، على حنو ربع سـنوي     ،أُنشئت حاليا آلية للمتابعة   

  .املنتدياتاقترحتها 
  

  أنشطة األمم املتحدة واجملتمع الدويل  -سادسا  
ملساعدة حكومـة تـشاد علـى الوفـاء مبـسؤولياهتا فيمـا يتعلـق حبمايـة املـدنيني، اضـطلعت                 - ٤٠

  .صف هلا أدناه يرد و اليتباألنشطة  الدوليةاملنظمات غري احلكومية من األمم املتحدة وشركاؤها
  

  استراتيجية محاية املدنيني    
أفريقيــا الوســطى وتــشاد وحتقيقــا انــسحاب بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة يف ضــوء   - ٤١
ستمرار مشاركة األمم املتحدة يف محاية املدنيني يف تشاد، طلبت جلنة الـسياسات الـيت أتـوىل                 ال
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فريق األمم املتحدة القطـري يف تـشاد   ، أن يقوم ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢١رئاستها، يف   
 ضـرورة   وكانـت أيـضا   . بوضع استراتيجية شاملة ملعاجلة مـسألة محايـة املـدنيني يف شـرق تـشاد              

املنتـديات  اليت توصلت إليهـا     ستنتاجات  ال ا ا من حدواوضع استراتيجية واضحة حلماية املدنيني      
، قــادت مفوضــية األمــم املتحــدة وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير. اإلنــسانية املــذكورة أعــاله

 األمـــم املتحـــدة والـــشركاء املعنـــيني لوضـــع  كيانـــاتلـــشؤون الالجـــئني عمليـــة تـــشاور مـــع  
وتـساعد االسـتراتيجية علـى توضـيح املـسؤوليات          . االستراتيجية، بالتـشاور مـع حكومـة تـشاد        

 ميكـن   انسحاب البعثـة وكـذلك الطـرق الـيت        عقباليت يضطلع هبا فريق األمم املتحدة القطري        
 مبوجــب نيهبــا للفريــق أن يــساعد حكومــة تــشاد علــى الوفــاء بالتزاماهتــا املتعلقــة حبمايــة املــدني  

وستساعد االسـتراتيجية أيـضا علـى ختطـيط انتقـال أنـشطة احلمايـة مـن سـياق                   . القانون الدويل 
  .إنساين إىل سياق إمنائي

  
  قيم من البعثة وتعزيز مكتب منسق األمم املتحدة املةنقل املسؤولي    

القطــري األمــم املتحــدة  فريــق ، وضــعت البعثــة و ٢٠١٠ديــسمرب /يف كــانون األول  - ٤٢
يف شــرق تــشاد، الــذي وافقــت عليــه  اإلجنــازات الــيت حتققــت  الــصيغة النهائيــة لربنــامج تعزيــز  

إىل منهجيــة بطريقــة بعثــة النقــل أنــشطة العنــصر املــدين يف  الربنــامج كفل وســي .حكومــة تــشاد
ة املعنية، مبا يف ذلك يف جماالت سيادة القانون والعدالـة وحقـوق اإلنـسان             األمم املتحد  كيانات

ربنـامج  الويتماشى  . ومحاية الطفل والشؤون اجلنسانية وإجراءات مكافحة األلغام وبناء السالم        
  .كومة الذي وضعته احلعاش يف شرق تشادنربنامج الشامل لإلال متاما مع االنتقايل

ضطلع بـدور   كـي يـ   تعزيـز مكتـب منـسق األمـم املتحـدة املقـيم ل             البعثة، مت    رحيلبعد  و  - ٤٣
القيادة العليا لألمم املتحدة يف تـشاد ويـساعد أيـضا علـى تيـسري تنـسيق املـساعدة الـيت تقـدمها                       

 يتكون مكتب املنسق املقيم مـن فريـق         فاآلن.  االنتقالية املهمة  املرحلةاألمم املتحدة خالل هذه     
ــضم متخصــصا يف     ــدد التخصــصات ي ــشارا   متع ــسيق ومست ــال التن ــتراتيجي  لجم ــيط االس لتخط

لــسالم والتنميــة ومستــشارا لــشؤون حقــوق اإلنــسان ومستــشارا لــشؤون  شؤون اومستــشارا لــ
وقام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنـسيق عمليـات التنميـة ومفوضـية              .  املبكر اإلنعاش

 مل الفريـق علـى دعـم الـصالت        وسـيع . األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بتـوفري مـوظفني حمـددين         
مكتب املنسق املقيم مستشار لـشؤون الـشرطة مـن          انُتدب يف   و. ية واإلمنائية نبني الربامج اإلنسا  

تكلفتـه،   األمـم املتحـدة اإلمنـائي        برنـامج ، يتحمـل     أشهر ةإدارة عمليات حفظ السالم ملدة ثالث     
مـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        ربنامج اإلمنائي ومفوضية األ   ال لدعم الربنامج املشترك بني      وذلك

، سـيتعني تقـدمي مزيـد مـن     يةاإلضـاف املـوارد  ورغـم هـذه   ). انظر أدناه(للمفرزة األمنية املتكاملة  
  .عزيز مكتب املنسق املقيمتالدعم ل
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فرصـة لزيـادة التركيـز علـى بنـاء            مـؤخرا يف شـرق تـشاد        الـذي حتقـق     االسـتقرار  وميثل  - ٤٤
وتلقــى فريــق األمــم .  األمــم املتحــدة يف تــشاد الــذي تقدمــهلــدعما  يف إطــارالــسالم واالنتعــاش

املتحدة القطري دعما مؤقتا مـن مرفـق االسـتجابة الفوريـة التـابع لـصندوق بنـاء الـسالم لـدعم                   
إىل مكتـب   طلـب   دم  كمـا قُـ   .  عمليات املفرزة األمنية املتكاملـة، بعـد انـسحاب البعثـة           استمرار

علـى متويـل أكثـر وأطـول أمـدا مـن       هليـة احلـصول   أصدار إعالن رمسي عـن    إلدعم بناء السالم    
وجـرت صـياغة هـذا الطلـب بالتـشاور الوثيـق مـع وزارة              . صندوق األمم املتحدة لبنـاء الـسالم      

غـري أن صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء           . ايـ  حكومة تـشاد رمس    ووافقت عليه االقتصاد والتخطيط   
 ،تـدخالت يف جمـال بنـاء الـسالم        سوى وظيفة التحفيز وسد الثغرات لتمويل ال       كفلي السالم ال 

ومتـس احلاجـة إىل تقـدمي مـساعدة ماليـة مـن             . ضخمة للبلـد  الـ  تلبية االحتياجات    شرع يف ي ولن
  .بناء السالم واالنتعاشمن أجل جهات ماحنة أخرى لدعم جهود حكومة تشاد 

  
  تقدمي املساعدة التقنية والدعم للمفرزة األمنية املتكاملة    

ىل إ وقدمتــهاملفــرزة الــيت وضــعتها حكومــة تــشاد ا نقحــة الســتمرارامللخطــة لاســتجابة   - ٤٥
ــشرين األول   ــن يف ت ــوبر /جملــس األم ــم  اشــترك ، )S/2010/536انظــر ( ٢٠١٠أكت ــامج األم برن

 برنـامج لتقـدمي املـساعدة       وضـع يف   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    مع  املتحدة اإلمنائي   
ويرمـي الربنـامج املـشترك    . اون الوثيـق مـع حكومـة تـشاد      للمفرزة يف إطار األمم املتحدة، بالتع     

 أنــشطة املفــرزة بعــد مغــادرة البعثــة والوفــاء  اســتمرارإىل تقــدمي دعــم حلكومــة تــشاد يف كفالــة  
ــة املــدنيني  ابالتز ع مــارس، وقّــ / آذار١ويف ). ٢٠١٠ (١٩٢٣وفقــا للقــرار   ماهتــا املتعلقــة حبماي

مم املتحدة لشؤون الالجـئني وحكومـة تـشاد رمسيـا           برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األ     
. لجوانب اإلدارية واللوجـستية يف عمليـات املفـرزة        للدعم  الذي سيوفر ا  على الربنامج املشترك    

 الـذي   ،ومت متويل املرحلة األولية من الربنامج املشترك من صندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم                
تـضم  و.  التابع له  تحدة من مرفق االستجابة الفورية     دوالرات الواليات امل   من ماليني  ٢,٧ دفع
االحتـاد األورويب والواليـات املتحـدة       كـل مـن     يف الربنـامج املـشترك      األخـرى    ة املـسامه  جلهاتا

  .٢٠١١األمريكية وسويسرا، ولكن الربنامج ما زال يواجه نقصا يف األموال بالنسبة لعام 
ة األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وكجــزء مــن الربنــامج املــشترك، اضــطلعت مفوضــي  - ٤٦

 ،مبسؤولية صيانة أسـطول مركبـات املفـرزة؛ وبنـاء خمـافر جديـدة للـشرطة يف منطقـة سـالمات                    
وتتـوىل  . ببنائهـا قـد قامـت يف األصـل         البعثـة    كانـت  وصـيانة خمـافر الـشرطة الـيت          ،جنوب البلـد  

سلكية والالسـلكية    االتـصاالت الـ    إدارة شـبكة  مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني أيـضا           
 ودعـم أنــشطة بنـاء القــدرات مـن أجــل تعزيـز قــدرة املفـرزة علــى      ،والـشبكة اإلذاعيـة للمفــرزة  

مج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ويعمــل برنــا. تــوفري الــسالمة واألمــن لالجــئني واملــشردين داخليــا 



S/2011/278  
 

11-30271 17 
 

 لـدعم   لتنـسيق الـوطين   ا بـه مـن الربنـامج املـشترك، علـى دعـم              الـذي يـضطلع   يتعلق بـاجلزء     فيما
األنــشطة اإلنــسانية للمفــرزة األمنيــة املتكاملــة، بوســائل منــها إيفــاد مستــشار لــشؤون الــشرطة   

وميثــل اسـتكمال البنيــة اإلداريــة  . إلسـداء املــشورة بــشأن الرقابـة التنفيذيــة علــى أنـشطة املفــرزة   
ائي، للتنسيق الوطين لدعم األنشطة اإلنـسانية للمفـرزة، بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ                   

ــا حنــو اســتمرار عمليــات املفــرزة خــالل عــام      ــة  . ٢٠١١تطــورا هام ــصيغة النهائي ووضــعت ال
  .اهب اخلاصةللقواعد واألنظمة الداخلية للمفرزة وأنشئت اللجنة التأديبية 

 على نطاق واسع، من جانب حكومـة تـشاد وشـركائها الـدوليني علـى      ومن املعترف به   - ٤٧
  أن حتـل حمـل  ينبغـي ال  وإهنـا  لضمان األمـن يف شـرق تـشاد        امؤقت متثل حالً حد سواء، أن املفرزة     

وتفـتح مـسألة املفـرزة املناقـشة بـشأن كيفيـة            . األجل الطويـل  قوات األمن النظامية التشادية على      
. ٢٠١١/٢٠١٢ضمان إدارة األمن بشكل فعال بعد هناية تنفيذ الربنامج املـشترك خـالل الفتـرة                

 استكـشاف  ءلبـد  ٢٠١١نامج املشترك يف وقت الحـق مـن عـام    ومن املقرر إجراء استعراض للرب   
وينبغــي يف . إىل حكومــة تــشاديف النهايــة الطرائــق احملتملــة لتــسليم املــسؤولية التامــة عــن املفــرزة  

وســع نطاقــا إىل إصــالح القطــاع األمــين يف تــشاد االحتيــاج األاملــستقبل وضــع املفــرزة يف ســياق 
  .نية وختضع للمساءلة بالسبل الدميقراطيةتتسم بالكفاءة املهوتكوين قوات أمن 

  
  األطفالمحاية     

املـــسلح يف تـــشاد املـــؤرخ   النــــزاع  تقريـــري األخـــري عـــن األطفـــال و   متاشـــيا مـــع و  - ٤٨
بعثة إىل فريق األمم املتحـدة القطـري،   ال، وكجزء من نقل أنشطة    )S/2011/64(فرباير  /شباط ٩

خلطرية ضد األطفال املنشأة عمال بقرار جملس        آلية الرصد واإلبالغ بشأن االنتهاكات ا      استمرت
وسـيكفل  . قيـادة املنـسق املقـيم وممثـل اليونيـسيف         يف أداء عملها حتـت       ،)٢٠٠٥ (١٦١٢األمن  
الوفاء بااللتزامـات املتعلقـة بتقـدمي تقـارير إىل          املعنية بالرصد واإلبالغ يف تشاد       فرقة العمل    رئيسا

املـسلح، وتنفيـذ اسـتنتاجات الفريـق        النــزاع    باألطفـال و   الفريق العامل التـابع جمللـس األمـن املعـين         
  .املسلح يف تشادالنـزاع العامل وتوصيايت الواردة يف التقارير عن حالة األطفال و

ملـذكرة األفقيـة الـشاملة الـيت        ُتـدرج يف ا   تشاد  عن   معلومات   إعدادوبدأت فرقة العمل      - ٤٩
دأت اليونيسيف حـوارا مـع حكومـة      ، ب ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول  . تصدر كل شهرين  

ــن           ــوات األم ــتخدامهم يف ق ــال واس ــد األطف ــف جتني ــة إىل وق ــل رامي ــة عم ــصياغة خط ــشاد ل ت
ينــاير /دعوة خــالل شــهري كــانون الثــاين   لــيف جمــال امكثفــة بــذل جهــود  وبعــد . التــشادية
فربايــر، قــدمت وزارة العمــل االجتمــاعي والتــضامن الــوطين واألســرة املــشروع األول  /وشــباط

وجيـري حاليـا    . مـارس / آذار ٣يف  يف تشاد   طة العمل إىل فرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ         خل
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 أن توقـع عليهـا حكومـة تـشاد وممـثليت اخلاصـة املعنيـة        نتظـر استعراض مـشروع خطـة العمـل وي    
  .٢٠١١ املسلح يف وقت الحق من عامالنـزاع باألطفال و

  
  لجوء إىل القضاءحقوق اإلنسان وسيادة القانون وإمكانية ال    

واصلت األمم املتحدة تقدمي املساعدة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان يف تـشاد ببنـاء املدرسـة                    - ٥٠
وهتـدف العمليـة    . وجتري عملية تعيني قضاة جدد    . فرباير/الوطنية للقضاة، يف جنامينا، يف شباط     

تـصلة  املاجلارية لوضع خطة عمل وطنيـة حلقـوق اإلنـسان إىل رفـع مـستوى الـوعي والقـدرات                    
 صـياغة خطـة العمـل بقيـادة وزارة حقـوق اإلنـسان وتعزيـز                واتسمت. بقضايا حقوق اإلنسان  

ــيني    ،احلريــات ــشمولية حيــث مجعــت املــسؤولني احلكــوميني املعن ــ بال  األمــم املتحــدة  اتوكيان
احملددة يف مـا يتعلـق بتقـدمي        لثغرات  لتصدي ل للتصميم إجراءات   ومنظمات اجملتمع املدين املعنية     

وستــساعد مفوضــية األمــم . لتــشاد للوفــاء بالتزاماهتــا الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان الــدعم 
املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، خــالل األشــهر القادمــة، علــى وضــع الــصيغة النهائيــة خلطــة العمــل    

  .وكفالة تنفيذها الفعال
يف جهودهــا حكومــة تــشاد أيــضا األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان  تــساعد مفوضــية و  - ٥١
مبركـز    اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وكفالة تقيدها مببـادئ بـاريس املتعلقـة   تنشيطية إىل الرام

الفـرع التنفيـذي     عـن يتعلـق باسـتقالهلا      ، ال سـيما فيمـا     )“مبادئ باريس ” (املؤسسات الوطنية 
فوضــية وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أيــضا بإعــداد مــشروع مــشترك  املوقامــت . للحكومــة

 مـن أجـل     “تعزيز حقوق اإلنسان واملـساواة بـني اجلنـسني        : ية اللجوء إىل القضاء   إمكان”بشأن  
لـتمكني   الفنية للموظفني يف وزارة حقـوق اإلنـسان وتعزيـز احلريـات         واخلربات اتتعزيز القدر 

ــن حتــسني    ــوزارة م ــسان يف ســياق       ال ــوق اإلن ــشواغل املتعلقــة حبق ــة ال ــها يف معاجل إجنــاز واليت
ومــن املقــرر تنظــيم دورات تدريبيــة حمــددة قبــل إجــراء  . ؤهــا يف تــشاداالنتخابــات املقــرر إجرا

وضـع جمموعـة   لاألمـم املتحـدة   منظمـة  فوضـية فيمـا بعـد مـع       املوسـتعمل   . االنتخابات الرئاسـية  
 املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق    ةتعزيـز قـدر  ستـساعد يف  تـدريب  الأنشطة من أكثر مشوال وتنسيقا    

  . وأعضاء الربملان املنتخبني حديثااإلنسان وقوات األمن والدفاع الوطنية
  

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    
ال يــزال املــدنيون يف تــشاد يواجهــون التهديــد الــذي تــشكله األلغــام املــضادة لألفــراد      - ٥٢

 يف بوركــو، تلوثــا املنــاطق أشــدوتقــع . واملــضادة للــدبابات فــضال عــن الــذخائر غــري املنفجــرة 
.  الـرغم مـن أن أجـزاء أخـرى مـن البلـد قـد تـضررت أيـضا         سيت يف الشمال، علـى  بيوينيدي وت 

، ُمنحت تشاد متديـدا لفتـرة ثـالث سـنوات حـىت كـانون               ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف  
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 مـن اتفاقيـة     ٥ إلكمال إزالة األلغـام األرضـية املـضادة لألفـراد وفقـا للمـادة                ٢٠١٤ يناير/الثاين
اتفاقيـة  ( وتـدمري تلـك األلغـام      دة لألفـراد  األلغـام املـضا   اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل         حظر  

املـسح الـتقين الواسـع    ومن أجل الوفاء هبذا االلتزام، تعتزم تشاد مواصـلة إجـراء        . )حظر األلغام 
ــام    ــدأ يف ع ــذي ب ــع  ٢٠١٠النطــاق ال ــاون م ــشركاء     بالتع ــائي وال ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن

جـراءات املتعلقـة باأللغـام التابعـة         وحـدة اإل   وقامـت . تحديـد حجـم التلـوث يف البلـد        لاآلخرين  
مجيع البيانـات عـن األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة مـن خملفـات                 ، قبل انسحاهبا، بتوحيد     للبعثة

الـوطين  ، وشرعت يف نقل هذه البيانـات إىل املركـز           ٢٠٠٨احلرب اليت قامت جبمعها منذ عام       
 مبوجــب اتفاقيــة حظــر األلغــام وعقــب مغــادرة البعثــة، ونظــرا اللتزامــات تــشاد. إلزالــة األلغــام

املضادة لألفراد، ينظر كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ودائرة األمم املتحدة لإلجـراءات              
املتعلقة باأللغام واليونيسيف يف سبل تعزيز الربنامج الوطين املتعلق باأللغـام مـن خـالل مواصـلة             

زالة األلغام األرضية والـذخائر غـري املنفجـرة     التقين يف مجيع أحناء البلد، وتنفيذ عمليات إ       املسح
  .فضال عن أنشطة التثقيف بشأن خماطر األلغام

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح قطاع األمن    

أعربــت حكومــة تــشاد عــن عزمهــا البــدء يف برنــامج رمســي لــرتع الــسالح والتــسريح     - ٥٣
كومـة يف النـصف     احلوقـد شـرعت     . حـىت اآلن   مل يكـن متـوافرا     وهـو برنـامج      ،وإعادة اإلدماج 
 يف وضع الصيغة األوىل للربنامج الوطين لرتع السالح والتـسريح وإعـادة        ٢٠١٠الثاين من عام    

، طلبت املـساعدة التقنيـة مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                ٢٠١٠ويف أواخر عام    . اإلدماج
بيــد أن الربنــامج بــصيغته . ة يف هــذا اجملــاللتقيــيم الربنــامج لكفالــة امتثالــه التــام للمعــايري الدوليــ

وعـالوة علـى ذلـك،      . احلالية مل يتكيف مبا فيه الكفايـة مـع التحـديات الـيت تواجـه البلـد حاليـا                  
ونظــرا لتحــديات إصــالح قطــاع األمــن يف تــشاد واحلاجــة إىل ختفــيض حجــم اجلــيش الــوطين    

منيـة الـسائدة، فيجـب تنقـيح        التشادي بالقـدر الـذي يكـون فيـه متناسـبا ومتـسقا مـع احلالـة األ                 
وجيري حاليا استعراض برنـامج نـزع الـسالح         . برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج     

  . يف احلسبان هذه الشواغلأخذوالتسريح وإعادة اإلدماج مع 
  
  بعثةالتصفية أصول   - سابعا  

يــسمرب د/ كـانون األول ٣١علـى الــرغم مـن أن البعثــة قـد انــسحبت بـشكل رمســي يف       - ٥٤
ــة   ٢٠١٠ ــصفية التقنيـ ــدأت التـ ــد بـ ــة يف ل، فقـ ــاين ١لبعثـ ــانون الثـ ــتنتهي يف  / كـ ــاير وسـ  ٣٠ينـ
وخالل فتـرة األربعـة أشـهر هـذه، قامـت البعثـة بتـصفية وإكمـال املهـام                   . ٢٠١١أبريل  /نيسان

املتــصلة بالتــصرف يف ممتلكــات األمــم املتحــدة وفقــا خلطــة التــصرف يف األصــول الــيت وافقــت   
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صـول  األوجيـري حاليـا التـصرف النـهائي يف     . ٢٠١٠عم امليـداين يف هنايـة عـام       عليها إدارة الـد   
 ١٨ ٨٠٨ عـددها ألصـول البـالغ     جممـوع خمـزون مفـردات ا      ومـن   . يف مجيع أحناء منطقـة البعثـة      

،  مـن دوالرات الواليـات املتحـدة       دوالرمليـون    ١٣٢,٩ مـا قـدره   كلـها   تبلغ قيمتـها    و،  مفردة
ــ يف امل٥٥مــا نــسبته حنــو  جيــري شــحن  بعثــات األمــم املتحــدة امليدانيــة ومكاتبــها  إىل ها ائــة من

 املتبقيــة إىل تــها يف املائــة مــن األصــول بقيم ١وبيــع مــا نــسبته  . األخــرى يف مجيــع أحنــاء العــامل 
مـا يزيـد عـن      وسـيجري التـصرف يف      .  تـشاد  متمركـزة يف  كيانات األمم املتحـدة الـيت ال تـزال          

خصـصت نـسبة    وأخـريا،   . تجاري أو يف شكل خـردة     ثلث أصول البعثة حمليا عن طريق البيع ال       
  . حلكومة تشادا يف املائة من األصول للتربع هب١٢,٥

  
  املالحظات والتوصيات  - ثامنا  

، كـان هنـاك قلـق مـن أن يترتـب علـى انـسحاب                )٢٠١٠ (١٩٢٣قبل اعتماد القرار      - ٥٥
لـى العمـل يف شـرق       البعثة أثـر سـليب علـى حالـة املـدنيني وعلـى قـدرات املنظمـات اإلنـسانية ع                   

ديـسمرب،  / كـانون األول   ٣١من تشاد يف    البعثة  وقد مر وقت قصري نسبيا منذ انسحاب        . تشاد
وبدال عن ذلـك، تواصـل حتـسن احلالـة األمنيـة            .  حيدث حىت اآلن   القبيل مل ولكن شيئا من هذا     

  .نينيالعامة يف البلد بتويل حكومة تشاد مسؤوليتها يف توفري األمن واحلماية للسكان املد
زاع يف تـشاد، مثـل التنـافس        ـومع ذلك، فال يزال هناك عدد من األسباب اجلذريـة للنـ             - ٥٦

ــوارد الــشحيحة، وضــعف احلوكمــة و   ــرام حقــوق اإلنــسان عــدم علــى امل ،  بالقــدر الكــايف احت
 احلالـة األمنيـة يف تـشاد أيـضا          وتتوقـف . يزال السكان املـدنيون يواجهـون التهديـد بـالعنف          وال

التـزام اليقظـة إزاء   األمـن   جمللس  ينبغي  و.  يف املنطقة اليت قد تؤثر سلبا على البلد        على التطورات 
  .على السكان املدنيني يف تشادتؤثر التطورات اليت 

انظـر  (وقد أُحـرز تقـدم كـبري يف تلبيـة معـايري احلمايـة الـيت التزمـت هبـا حكومـة تـشاد                       - ٥٧
وأبرزهــا تلــك عــايري حــىت اآلن، املعـدد مــن  ومــع ذلــك، فلــم تلــب . ))٢٠١٠ (١٩٢٣القـرار  

وينبغـي أن تظـل املعـايري هـي املقيـاس           . حلـول دائمـة لالجـئني واملـشردين داخليـا         املتعلقة بإجياد   
ومن احملتم أن يضع فريق األمم املتحـدة        . الواضح لقياس التقدم احملرز يف محاية املدنيني يف تشاد        

 محاية املـدنيني وأن يطـور الوسـائل الـيت           ستراتيجيةالقطري على وجه السرعة الصيغة النهائية ال      
  .هذا الصددميكن من خالهلا حتسني قياس التقدم احملرز يف 

وقد كان النسحاب البعثة تأثري سليب ملحوظ على قـدرة األمـم املتحـدة علـى الرصـد                    - ٥٨
الوضــع وعلــى الــرغم مــن أن التحــسن يف  . الــشامل حلالــة املــدنيني وحقــوق اإلنــسان يف تــشاد 

اخنفاض اهلجمات على املدنيني، فال ميكن التحقق من هذا يف ظل عدم وجـود              شري إىل   األمين ي 
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وينبغـي لفريـق األمـم القطـري أن يعـزز      . وسيلة مالئمة لرصد حقـوق اإلنـسان واإلبـالغ عنـها      
  .على وجه السرعة قدراته على رصد حقوق اإلنسان

ق الطفــل وذلــك مــن وينبغــي أيــضا تعزيــز عمليــات رصــد االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــو  - ٥٩
وينبغـي أيـضا تـشجيع حكومـة تـشاد          . أجل الوفـاء بالتزامـات تقـدمي التقـارير إىل جملـس األمـن             

  .   على اعتماد وتنفيذ مشروع خطة العمل املتعلقة بتجنيد األطفال واستخدامهم
التوصل إىل حلول دائمة آلالف الالجئني واملـشردين داخليـا الـذين يعيـشون يف               يلزم  و  - ٦٠

، وبدعم من األمـم املتحـدة،       أن تضع على وجه االستعجال    ينبغي حلكومة تشاد    و. شادشرق ت 
خطة عملية ملساعدة املشردين داخليا ممن أعربوا عن رغبتهم يف العودة إىل ديـارهم أو التمـاس                 

حلكومـة تـشاد إكمـال عمليـة التحقـق املنـصوص عليهـا يف              أيـضا   وينبغـي   . حلول دائمة أخـرى   
سـتراتيجية احللـول    اوإقـرار   مـساعدهتم   فريقي املتعلقة حبماية املشردين داخليا و     اتفاقية االحتاد األ  

  .الدائمة اليت جرى وضعها باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وعلــى الــرغم مــن انــسحاب البعثــة، تواصــل املفــرزة األمنيــة املتكاملــة تــوفري األمــن يف     - ٦١

ــع املــشردين داخ   ــات احلراســة للمنظمــات    خميمــات الالجــئني ومواق ــوفري دوري ــا وحوهلــا، وت لي
غري أن املفرزة ليست إال حال مؤقتـا ملـشكلة األمـن يف شـرق               .  بعملياهتا لكي تضطلع اإلنسانية  

وتتمثـل األولويـة اآلن يف وضـع خطـة واضـحة إلصـالح قطـاع                . هـا تـدرجييا   ؤتشاد وينبغي إهنا  
عمليـة  ظـى  وحت. هم وإعـادة إدمـاجهم  األمن ونـزع سـالح املقـاتلني الـسابقني يف تـشاد وتـسرحي            

  .أمهية حيوية حلماية املدنينيبتعزيز قوات أمن تتسم باملهنية واخلضوع للمساءلة 
ونظرا للطـابع   . وال يزال آالف األشخاص يف تشاد يف حاجة إىل املساعدات اإلنسانية            - ٦٢

اء الــسالم تيــسريا  فينبغــي إيــالء املزيــد مــن التركيــز علــى اإلنعــاش وبنــ للوضــع اإلنــسايناملــزمن 
ولـن تـتمكن تـشاد مـن جتنـب دورة العنـف الـيت أثـرت علـى                   . لالنتقال من اإلغاثة حنـو التنميـة      

البلد وعلـى سـكانه مـن املـدنيني خـالل األعـوام القليلـة املاضـية، إال مبعاجلـة األسـباب اجلذريـة                        
  .زاع من خالل تدخالت إمنائية طويلة األجلـللن
ويعتــرب إعــالن أهليــة   . ويــل هــذه املرحلــة االنتقاليــة اهلامــة    وتوجــد حاليــا فجــوة يف مت    - ٦٣

صندوق األمم املتحـدة لبنـاء الـسالم أولويـة رئيـسية، علـى الـرغم مـن أن                   على دعم من     احلصول
الدعم املقدم من الـصندوق سـيليب جـزءا صـغريا فقـط مـن احتياجـات بنـاء الـسالم واإلنعـاش يف                        

تـشجيع  وسـتراتيجية لتعبئـة املـوارد       ا القطـري وضـع      ومـن مث، ينبغـي لفريـق األمـم املتحـدة          . تشاد
ــة علــى    ــات املاحن ــة حنــو التنميــة        تقــدمي اجله ــذه املرحلــة االنتقاليــة احلامس دعــم لتــشاد خــالل ه

  .األجل الطويلة
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وجـود  حفـظ الـسالم     جتربة تشاد هي جتربة فريدة إذ مل يكن هناك عقب رحيل بعثة             و  - ٦٤
دروس هامـة مـن   ميكـن تعلـم   و. ابع لألمـم املتحـدة  ألي خلف سياسي أو معـين ببنـاء الـسالم تـ         

هذه التجربة، ليس أقلها ما يتعلق بقياس التقدم احملرز يف محاية املدنيني وكيفية ربـط هـذا بعمليـة                   
بالـسحب التـدرجيي لبعثـة حلفـظ     ات املتعلقـة   واجلهـات املعنيـة األخـرى للقـرار       األمـن   اختاذ جملس   

ة إىل فريـق األمـم املتحـدة القطـري بـشكل سـلس،        وقـد جـرى تـسليم بعـض مهـام البعثـ            .السالم
  .خرىسياقات ألتطبيقه يف ذه احلاالت االنتقالية يتعني وضع توجيه عام يتعلق هبولكن 

  


	تقرير الأمين العام عن حماية المدنيين في تشاد
	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدم عملا بالبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 (S/PRST/2010/29)، الذي طلب مني أن أقدم قبل نهاية مرحلة تصفية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد في 30 نيسان/أبريل 2011 تقريرا عن التقدم المحرز في شرق تشاد بشأن حماية المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال، بما في ذلك (أ) حالة اللاجئين والمشردين داخليا والحلول الدائمة لتشردهم، (ب) ووصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبشكل آمن وفي الوقت اللازم، بما في ذلك حركة وأمن الأفراد العاملين في المجال الإنساني وإيصال المعونة الإنسانية، (ج) والتدابير المتخذة لمواجهة انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، (د) والحالة الأمنية العامة في حدود تأثيرها على الوضع الإنساني. 
	2 - ويتناول هذا التقرير التطورات التي شهدتها تشاد منذ اعتماد البيان الرئاسي وإصدار تقريري السابق عن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2010 (S/2010/611). ويقدم التقرير تقييما لوضع المدنيين في تشاد والخطوات التي اتخذتها كل من حكومة تشاد والأمم المتحدة والمجتمع الإنساني للتصدي للشواغل المحددة المتعلقة بالحماية.
	ثانيا - الوضع الأمني والسياسي
	3 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحقق تحسن تدريجي في الحالة الأمنية في شرق تشاد، التي لا تزال تتأثر بشكل إيجابي من تحسن العلاقات بين تشاد والسودان. وتعزز الأمن على وجه الخصوص على طول الحدود مع السودان بفضل قوة الحدود المشتركة بين تشاد والسودان، التي نشرت منذ نيسان/أبريل 2010، وزاد حجمها إلى 000 5 فرد. ورغم أن ولاية قوة الحدود المشتركة قد انتهت في آذار/مارس، فقد مددت إلى أيلول/سبتمبر 2011، ونقل حاليا مقر قيادة القوة من أبيشي في تشاد إلى الجنينة في السودان. 
	4 - وعاد غالبية المقاتلين (نحو 000 16) من جماعات المعارضة المسلحة التشادية إلى تشاد من البلدان المجاورة. ولم تقع أي اشتباكات مسلحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بين قوات الأمن التشادية وأعضاء الجماعات المسلحة الذين لم يسرّحوا. فقد وقع آخر قتال في نيسان/أبريل 2010. ولا تزال، مع ذلك، بقايا جماعات المعارضة المسلحة التشادية، وخاصة اتحاد قوى المقاومة والجبهة الشعبية للنهضة الوطنية، موجودة خارج الأراضي التشادية في السودان وفي شمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد تقلصت قدراتها في مجال العمليات بشكل ملحوظ، إلا إن احتمالات قيامها بعمليات كر وفر لا تزال قائمة. 
	5 - وتحقق أيضا انخفاض في حوادث اللصوصية في شرق تشاد. ويمكن أن يعزى ذلك إلى تزايد تواجد قوات الأمن التشادية في المنطقة، وقدرتها على مواجهة الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال هناك. وصادف مع ذلك الجزء الجنوبي من البلد بعض التحديات الأمنية، حيث أثّرت أعمال اللصوصية على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على السواء. ووقعت معظم الحوادث على الطريق بين كيابي وداها، وفي المنطقة المجاورة لغور. وفي ضوء عدم تسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين تظل مخاطر أعمال اللصوصية قائمة.
	6 - ولم يمض إلا وقت قصير نسبيا منذ مغادرة البعثة تشاد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010؛ ومع ذلك فإن انسحاب البعثة لم يؤثر حتى الآن بشكل سلبي على الوضع الأمني في شرق تشاد. وبفضل الدوريات المستمرة والحراسة التي توفرها المفرزة الأمنية المتكاملة ونشر القوة الحدودية المشتركة، تحسن الأمن والاستقرار في المنطقة. وتولت المفرزة مسؤولية الأمن داخل وحول مخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخليا، وكذلك عن العمليات الإنسانية، بينما أمنت قوة الحدود المشتركة منطقة الحدود. ورغم ردع بعض الحوادث الأمنية، فلا تزال قدرة السلطات المحلية وقوات الأمن التشادية محدودة في إقرار الأمن في مساحات شاسعة من شرق تشاد، حيث لا يزال السكان المدنيون معرضين لخطر أعمال اللصوصية وغيرها من التهديدات.
	7 - وبينما ظلت الحالة هادئة في تشاد، فإن التطورات في البلدان المجاورة تدعو إلى القلق، ولا سيما على طول الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان والجماهيرية العربية الليبية. فالوضع لا يزال هشا في شمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى. والحكومة ليس لها وجود إلى حد كبير في بيراو التي وقعت تحت سيطرة المتمردين في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ولم تتمكن قوات الأمن الحكومية من استعادة المدينة إلا بدعم من الجيش الوطني التشادي الذي ظل في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى منتصف شباط/فبراير. وأدى غياب سلطات الدولة في شمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بيئة غير آمنة فعلت فيها العصابات المسلحة ما يعن لها. وفي الأماكن الأخرى، لم يكن للاستفتاء الذي أجري في جنوب السودان في كانون الثاني/يناير أي أثر على الحالة الأمنية في تشاد. ولكن في منطقة دارفور، تزايدت في الأشهر الأخيرة الصدامات المسلحة بين تحالفات جديدة من الجماعات المتمردة والقوات المسلحة السودانية. وقد وقعت الاشتباكات بعيدا عن الحدود التشادية، وليس لهذا التجدد في القتال أي أثر، في الوقت الراهن، على الوضع الأمني في شرق تشاد. 
	8 - ولم تؤثر الانتفاضة في الجماهيرية العربية الليبية بقدر كبير على تشاد، ولم يحدث أي تدفق للاجئين من ذلك البلد إلى تشاد. وبدأ مع ذلك، المواطنون التشاديون الذين فاجأهم القتال في الجماهيرية العربية الليبية في العودة إلى البلد. وبحلول 8 نيسان/أبريل، عاد حوالي 000 17 إما بالسفر عن طريق الجو إلى نجامينا أو عبر الحدود إلى فايا لارجو. وفي 23 آذار/مارس، ناشدت حكومة تشاد المجتمع الدولي أن يدعم إعادة التشاديين الراغبين في مغادرة الجماهيرية العربية الليبية. وأفادت حكومة تشاد بأن هناك 000 300 تشادي يعيشون في الجماهيرية العربية الليبية كعمال مهاجرين. وأثرت الأزمة في ذلك البلد على اقتصاد تشاد، لأن أسواقه تُزود أساسا بالإمدادات إما من ليبيا أو عبرها. ومن المتوقع أن تواجه المناطق الشمالية في تشاد، وخاصة أجزاء منطقة الساحل في تشاد التي عانت من الجفاف ومن سوء التغذية المزمن في عام 2009، نقصا كبيرا في الإمدادات الأساسية. وعلاوة على ذلك، يؤدي انقطاع التحويلات المالية التي يرسلها التشاديون المقيمون في الجماهيرية العربية الليبية إلى عائلاتهم في الوطن إلى زيادة ضعف الفئات السكانية التي تعتمد على هذه التحويلات. 
	9 - وفي 11 كانون الثاني/يناير، احتفلت تشاد بمرور 50 عاما على الاستقلال. ومن حيث التطورات السياسية، نقصت العداوة بين الجبهات السياسية الرئيسية، وشاركت معظم الأحزاب السياسية في تشاد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 13 شباط/فبراير، وفقا للاتفاق السياسي المبرم في 13 آب/أغسطس 2007. وجرت الانتخابات بصورة سلمية، على الرغم من مزاعم بعض أحزاب المعارضة بعدم توافر فرص متكافئة لجميع المرشحين. وفي 27 شباط/فبراير، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة النتائج الأولية. ونشر أيضا المجلس التأسيسي الآن النتائج النهائية التي حصل وفقا لها الحزب الحاكم، الحركة الوطنية للخلاص، على 113 مقعدا من بين 188 مقعدا. ومع ذلك، ألغي المجلس التأسيسي لاحقا نتائج التصويت في 3 مقاطعات، تمثل 13 مقعدا، حيث وجدت مخالفات جسيمة. 
	10 - وأُجلت الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 3 نيسان/أبريل 2011 حتى 25 نيسان/أبريل. وأعرب مرشحو المعارضة الخمسة عن التزامهم بالمحافظة على استقرار البلد لكنهم أثاروا مخاوف بشأن العملية الانتخابية. وفي 22 آذار/مارس، أعلن ثلاثة من مرشحي المعارضة تعليق مشاركتهم، بحجة أن شروط إجراء انتخابات نزيهة لم تستوف، ودعوا الجماهير التشادية إلى مقاطعة الانتخابات. وتعمل حاليا جميع الجهات المعنية، ومنها سلطات الانتخابات والأحزاب السياسية، على تحسين الترتيبات العملية لإجراء الانتخابات بهدف زيادة الشفافية والمساءلة. وراقب سبعون من مراقبي الانتخابات من بعثة الاتحاد الأوروبي عملية الانتخابات التي سارت حتى الآن بطريقة سلمية. ويجري أيضا نشر اثنين وعشرين من متطوعي الأمم المتحدة لدعم اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
	ثالثا - الوضع الإنساني
	11 - على الرغم من التحسن الذي طرأ في الوضع الأمني، فلا تزال الاحتياجات الإنسانية في تشاد هائلة. ولا يزال البلد يعاني من أزمة إنسانية مزمنة، ولم يطرأ تغير كبير في الوضع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ووفقا لعملية النداء الموحد لعام 2011، يوجد 2.5 مليون نسمة في حاجة للمساعدة الإنسانية في تشاد من بين سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة. ولا يزال هناك في شرق تشاد 000 131 من المشردين داخليا و 064 264 لاجئا سودانيا. ويستقر في جنوب تشاد 341 64 لاجئا آخر من جمهورية أفريقيا الوسطى. ولا يزال السكان التشاديون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية فضلا عن تفشي أمراض من قبيل الالتهاب السحائي والحصبة وشلل الأطفال والكوليرا والدودة الغينية. وأُبلغ عن ظهور حالات إصابة بالالتهاب السحائي في أحد مخيمات اللاجئين في شرق تشاد، ونفذت حملة للتطعيم. ونظمت حملات تطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق القريبة من الحدود مع السودان، بعد سنوات من تعذر الوصول إلى هذه المناطق نتيجة لارتفاع درجة عدم الأمن والعنف. وإجمالا، تعمل في تشاد حوالي 80 منظمة إنسانية (دولية ووطنية)؛ تقوم 54 منها بعمليات في شرق تشاد، بينما تتواجد 11 منظمة أخرى في أجزاء من منطقة الساحل في تشاد. وطلبت عملية النداء الموحد من أجل تشاد 506 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، وبلغت نسبة التمويل التي تلقتها في الوقت الحالي 47 في المائة. 
	12 - ورغم أن سوء التغذية يشكل مصدرا للقلق في الأجزاء الشرقية وأجزاء من منطقة الساحل في تشاد، حيث سجلت معدلات شاملة لسوء التغذية الحاد تتراوح بين 15 و 28 في المائة، فإنه يؤثر على مناطق أخرى من البلد أيضا. وكشفت تقييمات الأمن الغذائي ومواطن الضعف التي أجراها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن ما يزيد على مليوني نسمة يعانون من عدم الأمن الغذائي في تشاد. ولم يتعاف بعد ما يزيد على مليون نسمة، ممن يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي، من الجفاف الذي وقع في عام 2009 ومن فيضانات عام 2010. وبالمقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تحسن مؤخرا وضع الأمن الغذائي في أجزاء تشاد الواقعة في منطقة الساحل، بعد موسم حصاد جيد. ومن المرجح مع ذلك، أن تتدهور حالة الأمن الغذائي في المناطق الرعوية بالنسبة لأفقر الأسر التي فقدت معظم مواشيها بعد عامين من الصدمات المتلاحقة.
	13 - ولا تزال المساعدة الإنسانية تمثل أبرز شكل للدعم الدولي المقدم إلى تشاد. ولكن مع تحقق الاستقرار في شرق تشاد، اتجهت حكومة تشاد وشركاؤها الدوليون إلى التشديد المتزايد على تحقيق الانتعاش المبكر وتقديم مساعدة إنمائية أطول أجلاً. ووردت أولويات حكومة تشاد بالتفصيل في برنامجها الشامل للإنعاش في شرق تشاد. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الأشخاص المتضررين من الأزمة الإنسانية في شرق تشاد من خلال توفير حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها، والتي تفاقمت بسبب ضعف خدمات أساسية من قبيل الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والصحة والتعليم. ويهدف أيضا إلى تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمجتمعات المحلية على تعزيز التنمية المستدامة واتقاء الأزمات ومواجهتها. ويتسق البرنامج الشامل للإنعاش في شرق تشاد مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو والحد من الفقر وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وعملية النداء الموحد. 
	رابعا - دواعي توفير الحماية للمدنيين
	الهجمات ضد السكان المدنيين
	14 - لا يزال السكان المدنيون في تشاد يواجهون تهديدات يومية بالتعرض لأعمال لصوصية يقوم بها أفراد مسلحون. ورغم أن قوات الأمن التشادية جلبت الاستقرار إلى مناطق عديدة في البلد، فيمكن أن تكون أيضا، بفعل عدم الانضباط، مصدرا لعدم الأمن بالنسبة للمدنيين. ومع رحيل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، تناقصت بشدة قدرة الأمم المتحدة على الرصد والإبلاغ عن الهجمات التي يتعرض لها المدنيون وغير ذلك من دواعي توفير الحماية. فالبعثة لم تقم فحسب بعمليات نشر عسكرية في أجزاء مختلفة من شرق تشاد، بل ضم عنصرها المدني أيضا 40 موظفا لشؤون حقوق الإنسان، وقدرة لحماية الأطفال، وفرت مجتمعة لمحة عامة شاملة عن الحوادث والاتجاهات التي تؤثر على المدنيين. وتواصل شبكة المنظمات المحلية غير الحكومية في أبيشي، وهي الشبكة الوطنية للمتطوعين في شرق تشاد، التي حظيت بدعم البعثة فيما سبق، القيام برصد حقوق الإنسان، وإن كانت قدرتها على الوصول إلى أجزاء كثيرة من شرق تشاد للتحقيق والتحقق من حوادث بعينها قد تقلصت إلى حد كبير.
	إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا واللاجئين
	15 - في عام 2010، عاد 000 50 من المشردين داخليا من أماكن النزوح إلى أماكنهم الأصلية في مقاطعة دار سيلا ومنطقة أسونغا. وفي ضوء تحسن الوضع الأمني، عاد عدة آلاف من المشردين داخليا إلى منازلهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وطلب ما يزيد على 000 10 من المشردين داخليا في دار سيلا وأسونغا مساعدة في العودة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بيد أن عددا من المشردين داخليا في كوكو أنغارانا وقوز بيضه يفضلون عدم العودة إلى أماكنهم الأصلية، واختاروا بدلا من ذلك الاندماج في المجتمع المحلي من خلال التفاوض مع زعماء القبائل والسلطات المحلية للحصول على قطع أرض يمكن أن تستقر فيها أسرهم.
	16 - ورغم وجود دلائل متزايدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير على استعداد المشردين داخليا لمغادرة أماكن النزوح، فلم تحدث بعد تحركات سكانية كبيرة أو مستدامة. ولا يزال الوضع الأمني والخوف من أعمال اللصوصية في مناطق العودة يشكلان مصدر قلق بالنسبة للمشردين داخليا. ومن بين التحديات الرئيسية الأخرى، التي تواجه العودة المستدامة، النقص الشديد في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. ولا تتوافر في معظم مناطق العودة مصادر لمياه الشرب، والمرافق الصحية فيها تعد مرافق أولية للغاية، وتعاني المدارس من نقص في المعلمين المؤهلين والبنية التحتية الكافية. وعلاوة على ذلك، ينطوي التوصل إلى حلول دائمة للمشردين داخليا على تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لتطوير الأنشطة المدرة للدخل التي تكفل اعتمادها على نفسها. وبدون توفير هذه الاحتياجات الأساسية، لن يرغب كثير من المشردين داخليا في مغادرة أماكن النـزوح حيث تلقوا مساعدة لعدة سنوات وتمتعوا بالحصول على خدمات بقدر يفوق ما يمكن أن يتوقعوه في أمكانهم الأصلية. 
	17 - ويستضيف 12 مخيما في شرق تشاد 064 264 لاجئا سودانيا، بينما يستضيف 11 مخيما في جنوب شرقي تشاد 341 64 لاجئا من جمهورية أفريقيا الوسطى. وأدى تجدد القتال وأنشطة المتمردين في شمال جمهورية أفريقيا الوسطى في نهاية 2010 إلى تدفق موجة جديدة من 000 2 شخص من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى منطقة سلامات جنوب شرق تشاد في شباط/فبراير وآذار/مارس. ولا يعتبر الوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى وضعا مواتيا لعودة اللاجئين. وإلى جانب تزايد الاكتفاء وفرص الاندماج المحلي، شرعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توطين 500 لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010. ومن المقرر أن يغادر تشاد ما يقرب من 150 لاجئا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 
	18 - ووقّعت حكومتا تشاد والسودان في 28 كانون الثاني/يناير في نجامينا مذكرة تفاهم بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان للتعاون المتبادل المتصل باللاجئين السودانيين، تضع إطارا أوليا ثنائيا لعودة اللاجئين السودانيين الموجودين حاليا في تشاد إلى وطنهم. وتشدد الوثيقة على ألا تتم الإعادة إلى الوطن إلا على أساس طوعي. ولم تُستَشر المفوضية أثناء التفاوض على الوثيقة، ولكنها قدمت مشورة فنية إلى الحكومتين لضمان أن تُتخذ أي خطوات لإعادة اللاجئين إلى أوطانهم في امتثال كامل لقانون اللاجئين، وعلى الأخص ضرورة أن تكون أي عودة مأمونة وطوعية وكريمة. ومع ذلك، فإن اللاجئين السودانيين يشعرون بقلق بالغ إزاء استمرار القتال وانعدام الأمن في دارفور، ومعظمهم غير راغب في العودة. 
	19 - وفي كانون الثاني/يناير، عُلق بصفة مؤقتة برنامج إعادة توطين اللاجئين السودانيين بنقلهم من تشاد إلى بلدان ثالثة، الذي يستفيد منه عدد محدود من اللاجئين الذين يعانون من حالات ضعف شديدة، وذلك بناء على طلب من حكومة تشاد. وانبثق طلب التعليق عن مناقشات ثنائية بين حكومتي تشاد والسودان، ومخاوف الأخيرة من أن يكون لبرنامج إعادة التوطين أثر سلبي على احتمالات عودة اللاجئين إلى السودان. وتتفاوض المفوضية مع حكومة تشاد على استئناف البرنامج، وخاصة بالنسبة للاجئين المعرضين لأخطار جمة ممن هم في حاجة إلى مساعدة إنسانية لا يمكن توفيرها في تشاد، من قبيل العلاج الطبي العاجل. 
	إيصال المساعدة الإنسانية
	20 - تأثر إيصال المساعدة الإنسانية في تشاد في المقام الأول بالأنشطة اللصوصية والإجرامية، ومنها كمائن الطرق وسرقة الإمدادات الإنسانية واختطاف السيارات واقتحام مجمعات ومرافق الخدمات الإنسانية. وترتكب هذه الهجمات والسرقات عصابات مسلحة من بقايا جماعات مسلحة سابقة نشطة في شرق تشاد. وبالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين، حدث انخفاض ملحوظ في وتيرة الحوادث الأمنية التي تؤثر بشكل مباشر على العمليات الإنسانية. وترجم هذا إلى زيادة في إمكانية الوصول إلى السكان المتضررين في مناطق عدة. وتزايدت في شرق تشاد إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تحسن الوضع الأمني نتيجة زيادة عمليات المفرزة الأمنية المتكاملة ونشر قوة الحدود المشتركة ومشاركة السلطات الوطنية مجددا في التصدي لأمن العمليات الإنسانية.
	21 - ووقعت مع ذلك حوادث أمنية أخرى أثرت على العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما في نجامينا وجنوب تشاد. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2011، تعرضت سيارة للمفرزة الأمنية المتكاملة، كانت ترافق سيارتين تابعتين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحراستهما، لهجوم على يد عصابات مسلحة على الطريق بين كيابي وداها في جنوب تشاد. وأصيب أربعة أشخاص بإصابات خطيرة، منهم 3 ضباط من المفرزة الأمنية، وعضو في اللجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين، وهي الهيئة الوطنية المختصة باللاجئين. ولا تزال المخاطر المرتبطة بالعمليات العسكرية قائمة في منطقة الحدود الثلاثية من جنوب شرق تشاد التي لم تنشر فيها قوة الحدود المشتركة. وعلاوة على ذلك، تعاني مناطق متعددة في الشمال من تلوث بالألغام الأرضية، وتعاني مناطق رئيسية في الشمال والشرق والجنوب الشرقي في تشاد من تلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب. وتعاني أيضا التحركات والأنشطة الإنسانية من معوقات نتيجة محدودية قدرة المفرزة الأمنية المتكاملة على توفير الحراسة، واشتراط حصول المنظمات غير الحكومية على إذن قبل السفر في شرق تشاد. وتضررت عدة مناطق لعودة المشردين داخليا من محدودية إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية إليها، وكان من أشدها تضررا موديينا في مقاطعة دار سيلا، وبوروتا في منطقة أسونغا، وكذلك مواقع على طول الحدود بين تشاد والسودان. 
	22 - وأدى انسحاب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد إلى تقليل القدرة اللوجستية وأصول النقل المتاحة للمنظمات الإنسانية مما حدّ من قدرتها على الوصول إلى المناطق النائية خلال موسم المطر. وتعرقلت خيارات الإجلاء الطبي بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني نتيجة رحيل البعثة. وكان لإغلاق الحدود الليبية أثر سلبي أيضا على إمدادات مواد الإغاثة إلى تشاد. واضطر برنامج الأغذية العالمي لاستخدام ميناء بور سودان لتسليم المواد الغذائية في شرق تشاد بدلا من جلبها إلى البلد عن طريق بنغازي في الجماهيرية العربية الليبية.
	تجنيد الأطفال واستخدامهم
	23 - لم ترد أنباء إلا عن وقوع حالة واحدة لتجنيد الأطفال بواسطة عناصر مسلحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير: فقد وردت أنباء غير مؤكدة عن إعادة تجنيد طفل لاجئ من قبل الجيش الوطني التشادي. ويعتقد مع ذلك، أنه لا يزال هناك ما يزيد على عشرة أطفال من اللاجئين السودانيين يخدمون ضمن قوات الأمن التشادية وفي الجماعات المسلحة السودانية. وعلاوة على ذلك، أسر أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما أثناء قتال دار في بيراو في المنطقة الواقعة في شمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى في أواخر عام 2010. واحتجزتهم في البداية قوات الدرك ثم أفرجت عنهم في كانون الثاني/يناير 2011 وسلمتهم إلى وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة لرعايتهم في إطار البرنامج الوطني لانسحاب ورعاية وتأهيل الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة. وفي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، تم لمّ شمل 30 من هؤلاء الأطفال مع أسرهم في نجامينا وشرق تشاد، بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة كير الدولية، إلا أن انسحاب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد أضر بقدرة الأمم المتحدة على رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والإبلاغ عنها عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005). ولذلك فإن المعلومات الواردة أعلاه لا تقدم عرضا شاملا لأحداث معينة أثرت على الأطفال، وليست مؤشرا لنطاق الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	العنف الجنسي والجنساني
	24 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها 300 حالة من حالات العنف الجنسي والجنساني في مخيمات اللاجئين في شرق وجنوب تشاد. وارتكب معظم هذه الحالات مدنيون. ولكن هناك ادعاءات بأن 3 من الجنود السودانيين حاولوا اغتصاب لاجئة في شرق تشاد في كانون الثاني/يناير. وتعلقت 27 حالة من بين الحالات التي سجلتها المفوضية بأطفال. وفي 5 كانون الثاني/يناير تعرضت فتاة في الخامسة من عمرها للاغتصاب على يد مجهول في مديرية كوكو آنغارانا. واغتصبت فتاة عمرها تسع سنوات على يد رجل عمره 19 عاما في فارشانا في 25 كانون الثاني/يناير. وأُبلغت المفوضية بمزاعم تفيد بتعرض فتاة تشادية إلى اغتصاب جماعي على يد ثلاثة جنود في الجيش الوطني التشادي في شباط/فبراير. وفي تولوم، سجلت 3 حالات اغتصاب لقصّر في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. وأُبلغ عن وقوع حادثة اغتصاب أخرى لفتاة عمرها 16 عاما في 4 آذار/مارس ارتكبها 3 من أفراد الجيش الوطني التشادي خلال مهمة لنـزع السلاح في مدينة قوز بيضه. 
	25 - ولا يزال الإبلاغ عن العنف الجنسي والجنساني في تشاد أقل من الواقع بكثير. ولا يرجع هذا إلى إنه يندرج فحسب ضمن الأمور المحظور تناولها ثقافيا مما يثبط عملية الإبلاغ عن الحالات، ولكن أيضا لأن معظم الحالات تجري مناقشتها وحلها بواسطة زعماء القبائل في ضوء غياب نظام قانوني يعمل بشكل سليم. والمعلومات المتوفرة مقدمة من نظام إدارة معلومات رصد الحماية والعنف الجنساني التابع للمفوضية، الذي استحدث في عام 2010 باعتباره مشروعا تجريبيا وضعه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية فيما يتعلق بالمشردين داخليا والمجتمعات المحلية المضيفة في قوز بيضه لتحسين جمع البيانات والإبلاغ. وكُررت نفس المبادرة على الصعيد الوطني على يد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة، في الأحياء العشرة من العاصمة نجامينا. وطلبت حكومة تشاد مؤخرا بدء هذا النظام في أماكن أخرى، إذا نفذ المشروع الرائد في قوز بيضه بنجاح.
	انتهاكات حقوق الإنسان

	26 - لا تزال التقارير الصادرة مؤخرا عن حقوق الإنسان في تشاد تشير إلى حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ففي مخفر الدرك في ماساكوري، على سبيل المثال، وحسبما أفادت التقارير يحتجز الناس دون تقديمهم إلى المحكمة، وذلك استنادا إلى تعليمات صدرت من الحاكم في كانون الثاني/يناير 2011. وفي نجامينا، أفادت التقارير بقيام أفراد من الوكالة الوطنية للأمن في 6 آذار/مارس 2011 باعتقال اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان من المنظمة المحلية غير الحكومية، رابطة حقوق الإنسان التشادية، اعتقالا تعسفيا واحتجازهما في حبس انفرادي. وأفادت التقارير أيضا عن حالات أخرى من الاعتقالات التعسفية والترهيب في سياق الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا. ولا تزال ظروف الاعتقال المؤسفة في نظام السجون تثير مخاوف جدية. ومنذ انسحاب البعثة، لم تتم أي زيارة إلى سجن أبيتشي ولم تُقدم معونة قانونية في أبيتشي. وقامت المفوضية، مع ذلك، بمتابعة حالات احتجاز اللاجئين والمشردين داخليا، جنبا إلى جنب مع شركائها المحليين.
	27 - وبذلت تشاد جهودا هامة للتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويتضمن الدستور التشادي أحكاما تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتكافؤ الفرص لمواطنيها. ومع ذلك، لا يزال يتعين اتخاذ خطوات لكفالة أن يكون لهذه الالتزامات تأثير على أرض الواقع. ومن بين التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في تشاد، ضعف قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، فضلا عن عدم وجود نظام قضائي وقانوني يعمل بشكل سليم. وأفادت التقارير بأنه لم تتخذ تدابير كافية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما في حالة انتمائهم إلى قوات الأمن التشادية. وتسهم هذه الأعمال في عدم ثقة السكان المدنيين في إقامة العدل، وتقوض الجهود التي تبذلها الحكومة التشادية لتعزيز توطيد حقوق الإنسان وحمايتها.
	28 - وتسود ثقافة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان في تشاد. ففي كانون الثاني/يناير، وقّع رئيس تشاد مرسوما منح بموجبه العفو عن الجرائم المرتكبة في البلد على يد أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة. ولم تنشر قائمة بأسماء الأشخاص المعنيين على الملأ. ومن المهم ألا يشمل العفو جرائم الحرب. وفي الواقع، ينبغي ألا تتحقق المصالحة في تشاد على حساب العدالة، مع ضرورة التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في السابق. وينبغي أن يكون احترام حقوق الإنسان وحمايتها في صميم جميع الجهود الرامية إلى حل النـزاعات والمشاكل السياسية القائمة في البلد منذ فترة طويلة.
	29 - وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، نشرت البعثة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في تشاد غطى الفترة من نيسان/أبريل 2008 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وأوجد غياب أو ضعف وجود مؤسسات الدولة في معظم أنحاء البلاد بيئة مواتية لانتهاكات حقوق الإنسان. وتباطأ نشر المؤسسات القضائية على الصعيد المحلي بسبب القيود اللوجستية والأمنية. وأدى عدم كفاية تمويل الخدمات الاجتماعية إلى الحد من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور بشكل تام. بالإضافة إلى ذلك، تمنع الممارسات والحواجز الثقافية، والقوالب النمطية الاجتماعية الأخرى، النساء من القيام بدور فاعل في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد. 
	خامسا - التقدم الذي أحرزته حكومة تشاد في تلبية معاييرها المتصلة بحماية المدنيين
	30 - أحاط قرار مجلس الأمن 1923 (2010) علما بالتزام حكومة تشاد، في ضوء انسحاب البعثة، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أمن وحماية السكان المدنيين في شرق تشاد، وعليها لكي تضطلع بذلك، أن تنفذ مهام معينة وتوفي بمعايير محددة تتصل بحماية المدنيين. وتشمل المعايير المنصوص عليها في القرار ما يلي:
	(أ) العودة الطوعية للمشردين داخليا وإعادة توطينهم في ظل ظروف آمنة ومستدامة؛
	(ب) تجريد مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا من السلاح حسبما يتجلى من انخفاض كميات الأسلحة وحالات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛ 
	(ج) تحسين قدرات السلطات التشادية في شرق تشاد، بما في ذلك الوكالات الوطنية لإنفاذ القانون، والقضاء ونظام السجون، على توفير الأمن اللازم للاجئين والمشردين داخليا والمدنيين والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	31 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت حكومة تشاد تحقيق تقدم مطرد في الوفاء بالتزاماتها لتلبية هذه المعايير السالفة الذكر الثلاثة.
	العودة الطوعية للمشردين داخليا وإعادة توطينهم في ظل ظروف آمنة ومستدامة

	32 - في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010، أنشئت آلية التنسيق الوطني لدعم الأنشطة الإنسانية للمفرزة الأمنية كواجهة رئيسية لحكومة تشاد للترابط مع الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة. وفي 1 آذار/مارس، عقدت الآلية اجتماعا رفيع المستوى في نجامينا لمسؤولي الحكومة وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وممثلي الجهات المانحة بغية وضع استراتيجية لمساعدة أولئك المشردين داخليا ممن أبدوا رغبة في العودة إلى ديارهم والتمسوا الدعم من أجل إعادة الإدماج. ولا تزال الحكومة في تشاد تعرب عن رغبتها في إنهاء التشرد تدريجيا بحلول نهاية عام 2011 وناشدت المجتمع الدولي تقديم المساعدة في التوصل إلى حل دائم لمسألة المشردين داخليا. وبالإضافة إلى دعم عودة هؤلاء المشردين إلى أماكنهم الأصلية، فقد طُلب إلى الجهات المعنية دعم الحلول الدائمة الأخرى، وعلى وجه التحديد، إدماج المشردين داخليا وإعادة توطينهم على الصعيد المحلي. ويشمل هذا إنشاء قرى جديدة في مواقع مختلفة في أسونغا ودار سيلا، يمكن نقل المشردين داخليا إليها.
	33 - وقد بسطت حكومة تشاد سلطة الدولة، وسيادة القانون، ونشرت قواتها الأمنية في أكبر القرى والبلدات في مناطق العودة. وزادت المفوضية من جهودها المبذولة من أجل تقييم ورصد عزم المشردين داخليا على التماس حلول دائمة. فعلى سبيل المثال، جرى تنفيذ برنامج للتحقق مما إذا كان المشردون داخليا في دار سيلا وأسونغا يحبذون العودة إلى أماكنهم الأصلية، أو الإدماج على الصعيد المحلي، أو إعادة التوطين. وعلى سبيل المثال، جرى تنفيذ برنامج للتحقق من تفضيل المشردين داخليا في منطقتي سيلا وأسونغا للعودة إلى موطنهم الأصلي، أو إدماجهم محليا أو إعادة توطينهم. وعلاوة على ذلك، فقد أوفدت مؤخرا بعثات رصد مشتركة بين الوكالات إلى مناطق العودة في قرى وادي كادجا، وكولي، ودوغدوري، وأدي من أجل التأكد من الطابع الطوعي لقرارات المشردين داخليا بالعودة إلى ديارهم وتقييم حالة الحماية في تلك المواقع. وحتى الآن، لم تكشف عملية الرصد عن أي شواغل محددة، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يواجهون تحديات كبرى في أماكنهم الأصلية فيما يتعلق بإعادة الإدماج.
	34 - ومن المتوقع أن تقر وزارة الاقتصاد والتخطيط قريبا استراتيجية الحلول الدائمة للمشردين داخليا التي صاغها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفة الوكالة الرائدة في تطبيق نهج مجموعة الإنعاش المبكر. وقد وُضعت الاستراتيجية بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية والسلطات الوطنية، لتنسيق وإدارة المساعدة بما يساعد المشردين داخليا على تحقيق حلول دائمة. وقد حددت حكومة تشاد والمجتمع الإنساني مجالات التدخل النموذجية لتنفيذ المشاريع كجزء من استراتيجية الحلول الدائمة.
	تجريد مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا من السلاح

	35 - منذ نشر قوة الحدود المشتركة في عام 2010، لاحظت المفوضية تحسنا كبيرا في احترام الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين في شرق تشاد. وقد استمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتتمركز المفرزة الأمنية المتكاملة في جميع مخيمات اللاجئين بصفة دائمة. وتولت جميع مراكز شرطة المفرزة الأمنية المتكاملة في مخيمات اللاجئين في الأشهر الأخيرة مهامها واضطلعت بالأنشطة الروتينية. ونقحت المفوضية اختصاصات لجان حراسة اللاجئين وحسنت تنسيق أنشطتها مع المفرزة الأمنية المتكاملة ومع لجنة استقبال وإعادة إدماج اللاجئين. ومن المتوقع أن يترتب على تحسين التنسيق وتبادل المعلومات أثر إيجابي على زيادة السلامة والأمن للاجئين في المخيمات. ومع ذلك، فنظرا لصعوبة تقييم حالة اللاجئين في منطقة سلامات، ووجود مخيمات اللاجئين في مواقع شديدة القرب من الحدود مع السودان، وانعدام الأمن بشكل عام في المنطقة نتيجة أعمال اللصوصية، فقد أذنت حكومة تشاد بنقل جموع اللاجئين من مخيم داها إلى مخيم مويو، الذي يقع على بعد 35 كيلومتر من الحدود. وتمّت عملية نقل اللاجئين ممن اختاروا الانتقال إلى مويو في نيسان/أبريل 2011. 
	36 - ولم تتلق المفوضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي تقارير عن وجود أفراد مسلحين في مواقع المشردين داخليا. بيد أن الطابع المدني والإنساني لمواقع المشردين لا يزال يشكل تحديا لعدم وجود مراكز للمفرزة الأمنية المتكاملة للرقابة على الدخول إلى هذه المواقع كما هو الحال في مخيمات اللاجئين،على الرغم من تسيير المفرزة لدوريات بشكل منتظم. 
	أمن اللاجئين والمشردين داخليا والمدنيين والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان

	37 - بالإضافة إلى نشر قوة الحدود المشتركة، عززت حكومة تشاد أيضا المفرزة الأمنية المتكاملة التي زاد قوامها من 850 إلى 000 1 فرد. ووسعت المفرزة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نطاق منطقة عملياتها من شرق البلد، حيث تمركزت منذ أواخر عام 2008، من أجل توفير تغطية للأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية للبلد، التي عانت أيضا من مستويات كبيرة من أعمال اللصوصية وانعدام الأمن. وعقب انسحاب البعثة، أعلنت حكومة تشاد أنها ستدفع مرتبات ومكافآت أفراد المفرزة وتولت نتيجة إنشاء الآلية الوطنية لتنسيق الدعم المقدم إلى الأنشطة الإنسانية، المسؤولية عن عمليات المفرزة. واتسمت الدوريات التي تسيرها المفرزة بالفعالية، وتحظى بتقدير حسن من السكان المحليين والمستفيدين لأنها تيسر وصول المساعدة الإنسانية. بيد أن بعض القيود اللوجستية قد حالت دون استجابة المفرزة لجميع الطلبات المقدمة من المنظمات الإنسانية بتسيير الدوريات وتوفير الحراسة. 
	38 - وساعد إنشاء حكومة تشاد مكتبا لتأمين التحركات في أواخر عام 2011 في 12 موقعا (غوري، وأبيشي، ويريبا، وفارشانا، وقوز بيضه، وكوكو أنغارانا، وهارازي، ومارو، وداها، وأم تيمان، وباهاي، وغويريدا) على إنشاء شبكة أمنية لتيسير العمليات الإنسانية. ويجتمع المكتب أسبوعيا لتقييم الحالة الأمنية للمناطق المعنية ويبت في طلبات توفير الحراسات المقدمة من المنظمات الإنسانية. وقد أسهم بقوة الأداء السلس للمكتب، والتنسيق الأفضل بين المفرزة والمجتمع الإنساني، في تحسن البيئة الأمنية للعمليات الإنسانية.
	39 - وعُقد في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، الاجتماع الخامس والأخير للمنتدى الإنساني المنشأ عملا بالقرار 1923 (2010) بغية تيسير الحوار بين الحكومة في تشاد والشركاء الدوليين بشأن مجموعة من المسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية. وأوجز الاجتماع نتائج المنتديات الأربعة السابقة المعقودة في كل من نجامينا، وأبيتشي، وقوز بيضه، وهاجر حديد، والتي ناقشت على التوالي ما يلي: حماية المدنيين، وإيصال المساعدة الإنسانية، والحلول الدائمة للمشردين داخليا، والإنعاش المبكر. وعُقدت المنتديات الإنسانية بالرئاسة المشتركة للآلية الوطنية لتنسيق الدعم المقدم إلى الأنشطة الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وشارك فيها ممثلون عن حكومة تشاد، وكيانات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية ولجنة الصليب الأحمر الدولية. وساعد تنظيم المنتديات على تعزيز فهم مشترك لدى جميع الجهات المعنية للتحديات الإنسانية وتحديات الحماية في تشاد. وقد أُنشئت حاليا آلية للمتابعة، على نحو ربع سنوي، لكفالة متابعة التوصيات والإجراءات التي اقترحتها المنتديات.
	سادسا - أنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
	40 - لمساعدة حكومة تشاد على الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية المدنيين، اضطلعت الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية الدولية بالأنشطة التي يرد وصف لها أدناه.
	استراتيجية حماية المدنيين

	41 - في ضوء انسحاب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وتحقيقا لاستمرار مشاركة الأمم المتحدة في حماية المدنيين في تشاد، طلبت لجنة السياسات التي أتولى رئاستها، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أن يقوم فريق الأمم المتحدة القطري في تشاد بوضع استراتيجية شاملة لمعالجة مسألة حماية المدنيين في شرق تشاد. وكانت أيضا ضرورة وضع استراتيجية واضحة لحماية المدنيين واحدا من الاستنتاجات التي توصلت إليها المنتديات الإنسانية المذكورة أعلاه. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية تشاور مع كيانات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين لوضع الاستراتيجية، بالتشاور مع حكومة تشاد. وتساعد الاستراتيجية على توضيح المسؤوليات التي يضطلع بها فريق الأمم المتحدة القطري عقب انسحاب البعثة وكذلك الطرق التي يمكن بها للفريق أن يساعد حكومة تشاد على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي. وستساعد الاستراتيجية أيضا على تخطيط انتقال أنشطة الحماية من سياق إنساني إلى سياق إنمائي.
	نقل المسؤولية من البعثة وتعزيز مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم

	42 - في كانون الأول/ديسمبر 2010، وضعت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري الصيغة النهائية لبرنامج تعزيز الإنجازات التي تحققت في شرق تشاد، الذي وافقت عليه حكومة تشاد. وسيكفل البرنامج نقل أنشطة العنصر المدني في البعثة بطريقة منهجية إلى كيانات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك في مجالات سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان وحماية الطفل والشؤون الجنسانية وإجراءات مكافحة الألغام وبناء السلام. ويتماشى البرنامج الانتقالي تماما مع البرنامج الشامل للإنعاش في شرق تشاد الذي وضعته الحكومة.
	43 - وبعد رحيل البعثة، تم تعزيز مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم لكي يضطلع بدور القيادة العليا للأمم المتحدة في تشاد ويساعد أيضا على تيسير تنسيق المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة خلال هذه المرحلة الانتقالية المهمة. فالآن يتكون مكتب المنسق المقيم من فريق متعدد التخصصات يضم متخصصا في مجال التنسيق ومستشارا للتخطيط الاستراتيجي ومستشارا لشؤون السلام والتنمية ومستشارا لشؤون حقوق الإنسان ومستشارا لشؤون الإنعاش المبكر. وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق عمليات التنمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوفير موظفين محددين. وسيعمل الفريق على دعم الصلات بين البرامج الإنسانية والإنمائية. وانتُدب في مكتب المنسق المقيم مستشار لشؤون الشرطة من إدارة عمليات حفظ السلام لمدة ثلاثة أشهر، يتحمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكلفته، وذلك لدعم البرنامج المشترك بين البرنامج الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمفرزة الأمنية المتكاملة (انظر أدناه). ورغم هذه الموارد الإضافية، سيتعين تقديم مزيد من الدعم لتعزيز مكتب المنسق المقيم.
	44 - ويمثل الاستقرار الذي تحقق مؤخرا في شرق تشاد فرصة لزيادة التركيز على بناء السلام والانتعاش في إطار الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في تشاد. وتلقى فريق الأمم المتحدة القطري دعما مؤقتا من مرفق الاستجابة الفورية التابع لصندوق بناء السلام لدعم استمرار عمليات المفرزة الأمنية المتكاملة، بعد انسحاب البعثة. كما قُدم طلب إلى مكتب دعم بناء السلام لإصدار إعلان رسمي عن أهلية الحصول على تمويل أكثر وأطول أمدا من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام. وجرت صياغة هذا الطلب بالتشاور الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووافقت عليه حكومة تشاد رسميا. غير أن صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام لا يكفل سوى وظيفة التحفيز وسد الثغرات لتمويل التدخلات في مجال بناء السلام، ولن يشرع في تلبية الاحتياجات الضخمة للبلد. وتمس الحاجة إلى تقديم مساعدة مالية من جهات مانحة أخرى لدعم جهود حكومة تشاد من أجل بناء السلام والانتعاش.
	تقديم المساعدة التقنية والدعم للمفرزة الأمنية المتكاملة

	45 - استجابة للخطة المنقحة لاستمرار المفرزة التي وضعتها حكومة تشاد وقدمتها إلى مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر 2010 (انظر S/2010/536)، اشترك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وضع برنامج لتقديم المساعدة للمفرزة في إطار الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع حكومة تشاد. ويرمي البرنامج المشترك إلى تقديم دعم لحكومة تشاد في كفالة استمرار أنشطة المفرزة بعد مغادرة البعثة والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين وفقا للقرار 1923 (2010). وفي 1 آذار/مارس، وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة تشاد رسميا على البرنامج المشترك الذي سيوفر الدعم للجوانب الإدارية واللوجستية في عمليات المفرزة. وتم تمويل المرحلة الأولية من البرنامج المشترك من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، الذي دفع 2.7 من ملايين دولارات الولايات المتحدة من مرفق الاستجابة الفورية التابع له. وتضم الجهات المساهمة الأخرى في البرنامج المشترك كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، ولكن البرنامج ما زال يواجه نقصا في الأموال بالنسبة لعام 2011.
	46 - وكجزء من البرنامج المشترك، اضطلعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمسؤولية صيانة أسطول مركبات المفرزة؛ وبناء مخافر جديدة للشرطة في منطقة سلامات، جنوب البلد، وصيانة مخافر الشرطة التي كانت البعثة قد قامت في الأصل ببنائها. وتتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضا إدارة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكة الإذاعية للمفرزة، ودعم أنشطة بناء القدرات من أجل تعزيز قدرة المفرزة على توفير السلامة والأمن للاجئين والمشردين داخليا. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يتعلق بالجزء الذي يضطلع به من البرنامج المشترك، على دعم التنسيق الوطني لدعم الأنشطة الإنسانية للمفرزة الأمنية المتكاملة، بوسائل منها إيفاد مستشار لشؤون الشرطة لإسداء المشورة بشأن الرقابة التنفيذية على أنشطة المفرزة. ويمثل استكمال البنية الإدارية للتنسيق الوطني لدعم الأنشطة الإنسانية للمفرزة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطورا هاما نحو استمرار عمليات المفرزة خلال عام 2011. ووضعت الصيغة النهائية للقواعد والأنظمة الداخلية للمفرزة وأنشئت اللجنة التأديبية الخاصة بها.
	47 - ومن المعترف به على نطاق واسع، من جانب حكومة تشاد وشركائها الدوليين على حد سواء، أن المفرزة تمثل حلاً مؤقتا لضمان الأمن في شرق تشاد وإنها لا ينبغي أن تحل محل قوات الأمن النظامية التشادية على الأجل الطويل. وتفتح مسألة المفرزة المناقشة بشأن كيفية ضمان إدارة الأمن بشكل فعال بعد نهاية تنفيذ البرنامج المشترك خلال الفترة 2011/2012. ومن المقرر إجراء استعراض للبرنامج المشترك في وقت لاحق من عام 2011 لبدء استكشاف الطرائق المحتملة لتسليم المسؤولية التامة عن المفرزة في النهاية إلى حكومة تشاد. وينبغي في المستقبل وضع المفرزة في سياق الاحتياج الأوسع نطاقا إلى إصلاح القطاع الأمني في تشاد وتكوين قوات أمن تتسم بالكفاءة المهنية وتخضع للمساءلة بالسبل الديمقراطية.
	حماية الأطفال

	48 - وتماشيا مع تقريري الأخير عن الأطفال والنـزاع المسلح في تشاد المؤرخ 9 شباط/فبراير (S/2011/64)، وكجزء من نقل أنشطة البعثة إلى فريق الأمم المتحدة القطري، استمرت آلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، في أداء عملها تحت قيادة المنسق المقيم وممثل اليونيسيف. وسيكفل رئيسا فرقة العمل المعنية بالرصد والإبلاغ في تشاد الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتقديم تقارير إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنـزاع المسلح، وتنفيذ استنتاجات الفريق العامل وتوصياتي الواردة في التقارير عن حالة الأطفال والنـزاع المسلح في تشاد.
	49 - وبدأت فرقة العمل إعداد معلومات عن تشاد تُدرج في المذكرة الأفقية الشاملة التي تصدر كل شهرين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، بدأت اليونيسيف حوارا مع حكومة تشاد لصياغة خطة عمل رامية إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في قوات الأمن التشادية. وبعد بذل جهود مكثفة في مجال الدعوة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، قدمت وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة المشروع الأول لخطة العمل إلى فرقة العمل المعنية بالرصد والإبلاغ في تشاد في 3 آذار/مارس. ويجري حاليا استعراض مشروع خطة العمل وينتظر أن توقع عليها حكومة تشاد وممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح في وقت لاحق من عام 2011.
	حقوق الإنسان وسيادة القانون وإمكانية اللجوء إلى القضاء

	50 - واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة لتعزيز حقوق الإنسان في تشاد ببناء المدرسة الوطنية للقضاة، في نجامينا، في شباط/فبراير. وتجري عملية تعيين قضاة جدد. وتهدف العملية الجارية لوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مستوى الوعي والقدرات المتصلة بقضايا حقوق الإنسان. واتسمت صياغة خطة العمل بقيادة وزارة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، بالشمولية حيث جمعت المسؤولين الحكوميين المعنيين وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتصميم إجراءات للتصدي للثغرات المحددة في ما يتعلق بتقديم الدعم لتشاد للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وستساعد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال الأشهر القادمة، على وضع الصيغة النهائية لخطة العمل وكفالة تنفيذها الفعال.
	51 - وتساعد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا حكومة تشاد في جهودها الرامية إلى تنشيط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكفالة تقيدها بمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (”مبادئ باريس“)، لا سيما فيما يتعلق باستقلالها عن الفرع التنفيذي للحكومة. وقامت المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا بإعداد مشروع مشترك بشأن ”إمكانية اللجوء إلى القضاء: تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين“ من أجل تعزيز القدرات والخبرات الفنية للموظفين في وزارة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات لتمكين الوزارة من تحسين إنجاز ولايتها في معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق الانتخابات المقرر إجراؤها في تشاد. ومن المقرر تنظيم دورات تدريبية محددة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وستعمل المفوضية فيما بعد مع منظمة الأمم المتحدة لوضع مجموعة أكثر شمولا وتنسيقا من أنشطة التدريب ستساعد في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقوات الأمن والدفاع الوطنية وأعضاء البرلمان المنتخبين حديثا.
	الإجراءات المتعلقة بالألغام

	52 - لا يزال المدنيون في تشاد يواجهون التهديد الذي تشكله الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات فضلا عن الذخائر غير المنفجرة. وتقع أشد المناطق تلوثا في بوركو، وينيدي وتبيستي في الشمال، على الرغم من أن أجزاء أخرى من البلد قد تضررت أيضا. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2010، مُنحت تشاد تمديدا لفترة ثلاث سنوات حتى كانون الثاني/يناير 2014 لإكمال إزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد وفقا للمادة 5 من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية حظر الألغام). ومن أجل الوفاء بهذا الالتزام، تعتزم تشاد مواصلة إجراء المسح التقني الواسع النطاق الذي بدأ في عام 2010 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرين لتحديد حجم التلوث في البلد. وقامت وحدة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة للبعثة، قبل انسحابها، بتوحيد جميع البيانات عن الألغام والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب التي قامت بجمعها منذ عام 2008، وشرعت في نقل هذه البيانات إلى المركز الوطني لإزالة الألغام. وعقب مغادرة البعثة، ونظرا لالتزامات تشاد بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، ينظر كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام واليونيسيف في سبل تعزيز البرنامج الوطني المتعلق بالألغام من خلال مواصلة المسح التقني في جميع أنحاء البلد، وتنفيذ عمليات إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة فضلا عن أنشطة التثقيف بشأن مخاطر الألغام.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن

	53 - أعربت حكومة تشاد عن عزمها البدء في برنامج رسمي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وهو برنامج لم يكن متوافرا حتى الآن. وقد شرعت الحكومة في النصف الثاني من عام 2010 في وضع الصيغة الأولى للبرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وفي أواخر عام 2010، طلبت المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم البرنامج لكفالة امتثاله التام للمعايير الدولية في هذا المجال. بيد أن البرنامج بصيغته الحالية لم يتكيف بما فيه الكفاية مع التحديات التي تواجه البلد حاليا. وعلاوة على ذلك، ونظرا لتحديات إصلاح قطاع الأمن في تشاد والحاجة إلى تخفيض حجم الجيش الوطني التشادي بالقدر الذي يكون فيه متناسبا ومتسقا مع الحالة الأمنية السائدة، فيجب تنقيح برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ويجري حاليا استعراض برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مع أخذ هذه الشواغل في الحسبان.
	سابعا - تصفية أصول البعثة
	54 - على الرغم من أن البعثة قد انسحبت بشكل رسمي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، فقد بدأت التصفية التقنية للبعثة في 1 كانون الثاني/يناير وستنتهي في 30 نيسان/أبريل 2011. وخلال فترة الأربعة أشهر هذه، قامت البعثة بتصفية وإكمال المهام المتصلة بالتصرف في ممتلكات الأمم المتحدة وفقا لخطة التصرف في الأصول التي وافقت عليها إدارة الدعم الميداني في نهاية عام 2010. ويجري حاليا التصرف النهائي في الأصول في جميع أنحاء منطقة البعثة. ومن مجموع مخزون مفردات الأصول البالغ عددها 808 18 مفردة، وتبلغ قيمتها كلها ما قدره 132.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، يجري شحن ما نسبته نحو 55 في المائة منها إلى بعثات الأمم المتحدة الميدانية ومكاتبها الأخرى في جميع أنحاء العالم. وبيع ما نسبته 1 في المائة من الأصول بقيمتها المتبقية إلى كيانات الأمم المتحدة التي لا تزال متمركزة في تشاد. وسيجري التصرف في ما يزيد عن ثلث أصول البعثة محليا عن طريق البيع التجاري أو في شكل خردة. وأخيرا، خصصت نسبة 12.5 في المائة من الأصول للتبرع بها لحكومة تشاد.
	ثامنا - الملاحظات والتوصيات
	55 - قبل اعتماد القرار 1923 (2010)، كان هناك قلق من أن يترتب على انسحاب البعثة أثر سلبي على حالة المدنيين وعلى قدرات المنظمات الإنسانية على العمل في شرق تشاد. وقد مر وقت قصير نسبيا منذ انسحاب البعثة من تشاد في 31 كانون الأول/ديسمبر، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث حتى الآن. وبدلا عن ذلك، تواصل تحسن الحالة الأمنية العامة في البلد بتولي حكومة تشاد مسؤوليتها في توفير الأمن والحماية للسكان المدنيين.
	56 - ومع ذلك، فلا يزال هناك عدد من الأسباب الجذرية للنـزاع في تشاد، مثل التنافس على الموارد الشحيحة، وضعف الحوكمة وعدم احترام حقوق الإنسان بالقدر الكافي، ولا يزال السكان المدنيون يواجهون التهديد بالعنف. وتتوقف الحالة الأمنية في تشاد أيضا على التطورات في المنطقة التي قد تؤثر سلبا على البلد. وينبغي لمجلس الأمن التزام اليقظة إزاء التطورات التي تؤثر على السكان المدنيين في تشاد.
	57 - وقد أُحرز تقدم كبير في تلبية معايير الحماية التي التزمت بها حكومة تشاد (انظر القرار 1923 (2010)). ومع ذلك، فلم تلب عدد من المعايير حتى الآن، وأبرزها تلك المتعلقة بإيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين داخليا. وينبغي أن تظل المعايير هي المقياس الواضح لقياس التقدم المحرز في حماية المدنيين في تشاد. ومن المحتم أن يضع فريق الأمم المتحدة القطري على وجه السرعة الصيغة النهائية لاستراتيجية حماية المدنيين وأن يطور الوسائل التي يمكن من خلالها تحسين قياس التقدم المحرز في هذا الصدد.
	58 - وقد كان لانسحاب البعثة تأثير سلبي ملحوظ على قدرة الأمم المتحدة على الرصد الشامل لحالة المدنيين وحقوق الإنسان في تشاد. وعلى الرغم من أن التحسن في الوضع الأمني يشير إلى انخفاض الهجمات على المدنيين، فلا يمكن التحقق من هذا في ظل عدم وجود وسيلة ملائمة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. وينبغي لفريق الأمم القطري أن يعزز على وجه السرعة قدراته على رصد حقوق الإنسان.
	59 - وينبغي أيضا تعزيز عمليات رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وذلك من أجل الوفاء بالتزامات تقديم التقارير إلى مجلس الأمن. وينبغي أيضا تشجيع حكومة تشاد على اعتماد وتنفيذ مشروع خطة العمل المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم.   
	60 - ويلزم التوصل إلى حلول دائمة لآلاف اللاجئين والمشردين داخليا الذين يعيشون في شرق تشاد. وينبغي لحكومة تشاد أن تضع على وجه الاستعجال، وبدعم من الأمم المتحدة، خطة عملية لمساعدة المشردين داخليا ممن أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم أو التماس حلول دائمة أخرى. وينبغي أيضا لحكومة تشاد إكمال عملية التحقق المنصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإقرار استراتيجية الحلول الدائمة التي جرى وضعها بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	61 - وعلى الرغم من انسحاب البعثة، تواصل المفرزة الأمنية المتكاملة توفير الأمن في مخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخليا وحولها، وتوفير دوريات الحراسة للمنظمات الإنسانية لكي تضطلع بعملياتها. غير أن المفرزة ليست إلا حلا مؤقتا لمشكلة الأمن في شرق تشاد وينبغي إنهاؤها تدريجيا. وتتمثل الأولوية الآن في وضع خطة واضحة لإصلاح قطاع الأمن ونزع سلاح المقاتلين السابقين في تشاد وتسريحهم وإعادة إدماجهم. وتحظى عملية تعزيز قوات أمن تتسم بالمهنية والخضوع للمساءلة بأهمية حيوية لحماية المدنيين.
	62 - ولا يزال آلاف الأشخاص في تشاد في حاجة إلى المساعدات الإنسانية. ونظرا للطابع المزمن للوضع الإنساني فينبغي إيلاء المزيد من التركيز على الإنعاش وبناء السلام تيسيرا للانتقال من الإغاثة نحو التنمية. ولن تتمكن تشاد من تجنب دورة العنف التي أثرت على البلد وعلى سكانه من المدنيين خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للنـزاع من خلال تدخلات إنمائية طويلة الأجل.
	63 - وتوجد حاليا فجوة في تمويل هذه المرحلة الانتقالية الهامة. ويعتبر إعلان أهلية الحصول على دعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام أولوية رئيسية، على الرغم من أن الدعم المقدم من الصندوق سيلبي جزءا صغيرا فقط من احتياجات بناء السلام والإنعاش في تشاد. ومن ثم، ينبغي لفريق الأمم المتحدة القطري وضع استراتيجية لتعبئة الموارد وتشجيع الجهات المانحة على تقديم دعم لتشاد خلال هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة نحو التنمية الطويلة الأجل.
	64 - وتجربة تشاد هي تجربة فريدة إذ لم يكن هناك عقب رحيل بعثة حفظ السلام وجود لأي خلف سياسي أو معني ببناء السلام تابع للأمم المتحدة. ويمكن تعلم دروس هامة من هذه التجربة، ليس أقلها ما يتعلق بقياس التقدم المحرز في حماية المدنيين وكيفية ربط هذا بعملية اتخاذ مجلس الأمن والجهات المعنية الأخرى للقرارات المتعلقة بالسحب التدريجي لبعثة لحفظ السلام. وقد جرى تسليم بعض مهام البعثة إلى فريق الأمم المتحدة القطري بشكل سلس، ولكن يتعين وضع توجيه عام يتعلق بهذه الحالات الانتقالية لتطبيقه في سياقات أخرى.

