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Ziua Interna]ional`
a Trupelor ONU

LUMEA DE AZI
la misiuni ofer` abilit`]i [i viziuni noi de
func]ionare în domeniul mereu în schimbare al
men]inerii p`cii. Adesea, ele pot comunica mai
bine cu femeile localnice, generând un sentiment
de securitate mai mare [i, în acela[i timp, servind
drept exemplu de emancipare a femeii. (Din
mesajul secretarului general ONU, Ban KiMoon, pentru Ziua Interna]ional` a Trupelor
ONU).
Complexitatea misiunilor ONU a evoluat de
la rolul tradi]ional de monitorizare a acordurilor
de încetare a focului între anumite state, la
desf`[urarea de opera]iuni la scar` larg`, de
multe ori în vederea încet`rii r`zboaielor civile.
Noile misiuni au drept obiectiv facilitarea
proceselor politice prin promovarea dialogului
na]ional [i a reconcilierii, protejarea civililor,
asisten]a pentru dezarmare, demobilizarea [i
reintegrarea combatan]ilor, sprijinirea
organiz`rii alegerilor democratice, protejarea [i
promovarea drepturilor omului, promovarea
reformei în domeniul securit`]ii interne [i
asisten]a pentru respectarea [i aplicarea legii.
În anul 2008, pe timpul misiunilor ONU au
murit, în numele p`cii, 132 de persoane, dintre
care zece femei.

În anul 2000, Consiliul de Securitate al
Na]iunilor Unite a adoptat Rezolu]ia 1325 privind
Femeile, Pacea [i Securitatea. Pentru prima dat`,
Consiliul a admis într-o rezolu]ie c` femeile sunt
victimele principale ale conflictelor armate [i c`
ar trebui s` joace un rol important în prevenirea
[i rezolvarea acestora.
Printre recomand`rile sale, rezolu]ia face
apel la extinderea prezen]ei femeilor în cadrul
misiunilor de men]inere a p`cii ale ONU.

De atunci, Na]iunile Unite au depus eforturi
sus]inute nu numai spre a implica mai multe
angajate local în men]inerea [i construirea p`cii,
dar [i pentru a recruta mai multe femei în
propriile opera]iuni. Scopul nu este atingerea
egalit`]ii sexelor doar de dragul egalit`]ii;
imperativ este s` atragem contribu]ia unic` [i
remarcabil` pe care o pot avea femeile. Femeile
ce poart` c`[ti albastre, cele care monitorizeaz`
respectarea drepturilor omului [i care particip`
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Adunarea General` a Organiza]iei Na]iunilor Unite a decis ca ziua de
29 mai a fiec`rui an s` fie marcat` drept Ziua Interna]ional` a Trupelor
ONU de Men]inere a P`cii pentru a aduce un omagiu femeilor [i b`rba]ilor
care au activat în cadrul acestor trupe, dând dovad` de profesionalism,
devotament [i curaj.
În ultimele [ase decenii, opera]iunile de men]inere a p`cii ale
Organizatiei Natiunilor Unite au evoluat, devenind unele dintre cele mai
importante instrumente ale comunit`]ii interna]ionale. La ora actual`,
peste 110 mii de militari, ofi]eri de poli]ie [i civili ac]ioneaz` în cadrul a
16 misiuni de men]inere a p`cii în întreaga lume, începând cu solurile
aride ale Darfurului, mun]ii Republicii Democratice Congo pân` la
malurile insulelor Haiti. Sunt implicate 120 de state care contribuie cu
personal militar, de poli]ie [i civil.

Pentru comemorarea eroilor c`zu]i, cu
prilejul Zilei For]elor de Men]inere a P`cii se
organizeaz` o serie de evenimente, cum ar fi Ziua
Por]ilor Deschise, la Muzeul Militar Na]ional,
unde se vor putea vizita, pe lâng` un stand cu
materiale de informare cu privire la ONU [i cele
trei expozi]ii vernisate recent, Militarul în
societate, Amprente din perioada comunist`
(1965-1989) [i Expozi]ia muzeului de Istorie
Militar` din Budapesta. De asemenea, Înaltul
Comisariat ONU pentru Refugia]i, Centrul de
Informare ONU pentru România [i Academia de
Poli]ie Alexandru Ioan Cuza vor organiza, tot în
data de 29 mai, o mas` rotund` cu tema Rolul
for]elor de mentinere a p`cii în protec]ia popula]iei
civile, la sediul Academiei de Poli]ie, unde, pe
lâng` cele dou` ministere care contribuie cu
personal [i logistic`, adic` Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale [i Ministerul Administra]iei [i
Internelor, vor participa [i reprezentan]i ai
Pre[edin]iei României, SPP, CSAT, ata[a]i
militari ai celor cinci membri permanen]i ai
Consiliului de Securitate ONU [i ai statelor
membre UE, participan]i la opera]ii de men]inere
a p`cii. (C.M.)

Din aprilie 1991 [i pân` în prezent, România a participat la misiuni ONU de
men]inere a p`cii cu peste 7000 militari [i poli]i[ti civili (observatori militari, ofi]eri de
stat major, ofi]eri de leg`tur`, poli]ie militar`, trupe de infanterie, spitale de campanie)
situându-se timp de 2 ani (septembrie 1995-iulie 1997) pe locurile 8-12 în lista celor 7576 state membre contributoare la opera]iuni ONU de men]inere a p`cii, cu efective
desf`[urate simultan de peste 900 c`[ti albastre.

Amenin]area rachetelor
Pe 20 mai, în timpul unei vizite în provincia
Semnan, pre[edintele iranian Mahmud
Ahamadinejad anun]a lansarea reu[it` a unei
rachete sol-sol cu o raz` de ac]iune de 2.000 de
kilometri. Conform afirma]iilor ministrului
ap`r`rii, Mostafa Mohammad Nadjar, racheta
Sejil 2 (dou` trepte; dou` motoare care utilizeaz`
combustibil solid combinat), la a c`rei
construc]ie s-a folosit tehnologia cea mai
avansat`, a fost lansat` cu succes [i a lovit cu
precizie ]inta.
Teheranul anun]ase înc` din noiembrie, anul
trecut, efectuarea unui test cu o rachet` sol-sol
de nou` genera]ie, cu raz` medie de ac]iune, de
tip Sejil, îns` nu oferise detalii referitoare la
aceasta. Sejil este un termen coranic referitor la
buc`]ile de piatr` aruncate de p`s`rile trimise
de divinitate pentru a învinge armata de elefan]i
a regelui Yemenului, care dorea s` distrug`
Mecca în urm` cu 14 secole.
În plan strategic, acest nou experiment nu
schimb` cu nimic punctul nostru de vedere,
deoarece Iranul a mai testat rachete cu raz` de
ac]iune de 1.500 de kilometri, dar ar trebui s`
îngrijoreze ]`rile europene, aprecia ministrul
adjunct de externe israelian, Danny Ayalon.
Potrivit acestuia, Iranul încearc` s` pun` la punct
[i o rachet` balistic` având o raz` de ac]iune de
10.000 de kilometri, care ar putea atinge coasta
de est a Statelor Unite.

Departamentul de Stat american, care a
publicat recent Raportul anual privind
terorismul, plasa Iranul, acuzat c` ar fi statul
terorist cel mai activ, dar [i Siria, Cuba [i Sudanul,
pe lista neagr` a statelor care sprijin` terorismul.
Departamentul de Stat acuz` în special
Teheranul c` sprijin` mi[carea radical` a Hamas,
gruparea libanez` Hezbollah, extremi[tii din Irak
[i talibanii din Afganistan.
La jum`tatea lunii mai, pre[edintele
american, Barack Obama, trimitea un mesaj
premierului Benjamin Netanyahu, în care îi cerea
ca Israelul s` nu surprind` Statele Unite cu o
opera]iune militar` împotriva Iranului. Posibil ca
mesajul liderului american s` tr`deze
îngrijorarea acestuia c` Israelul [i-ar putea pierde
r`bdarea [i ar putea ac]iona împotriva Iranului,
punând Statele Unite în fa]a unei situa]ii
imprevizibile.
Înainte de alegerile legislative din Israel,
Netanyahu promitea c`, dac` va fi ales, Iranul
nu va ajunge s` de]in` arme nucleare [i c` va
face tot ceea ce trebuie pentru îndeplinirea
acestei promisiuni. Oficialii israelieni î[i exprim`
acordul cu posibilul dialog între Washington [i
Teheran, îns` limitat în timp [i cu deschidere [i
spre alte op]iuni decât cele diplomatice, în cazul
în care Iranul nu renun]` la programul nuclear.

# Marilena GEORGESCU
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Transfer de autoritate
La 15 martie 2009, în cadrul misiunii de men]inere a
p`cii din estul Ciadului [i nordul Republicii
Centrafricane, a avut loc ceremonia de transfer a
autorit`]ii între for]ele Uniunii Europene [i cele
apar]inând Organiza]iei Na]iunilor Unite.

I

ni]ial, în conformitate cu
Rezolu]ia 1861 a Consiliului
de Securitate, din 14 ianuarie
2009, MINUCART (misiunea ONU
din Ciad [i Republica Centrafrican`)
a fost autorizat` pentru 12 luni. Dup`
toate probabilit`]ile, se va prelungi
pentru o perioad` nedeterminat`.
Misiunea nu beneficiaz` înc` de
un Stat Major pentru Opera]ii, ca în
perioada EUFOR. Pentru moment,
toate sarcinile sunt coordonate de
Statul Major din Abeche, estul
Ciadului, [i de Statul Major din
N’Djamena, capitala Republicii Centrafricane. În func]ia de comandant
MINUCART a fost numit generalulmaior Elhadji Kandji, din Senegal, cu
o bogat` experien]` în opera]iile de
men]inere a p`cii, iar în cea de adjunct,
generalul de brigad` Gerald Aherne,
din Irlanda. Func]ia de [ef de Stat
Major al Misiunii a fost încredin]at`
reprezentantului Suediei.
Începând cu jum`tatea lunii martie
a acestui an, cei aproximativ 2.000 de
militari din EUFOR, apar]inând
Albaniei, Croa]iei, Finlandei, Fran]ei,
Irlandei, Poloniei [i Rusiei, î[i vor
continua misiunea sub egida ONU.
Finlanda a hot`rât suplimentarea
num`rului de militari disloca]i cu înc`
100 de solda]i, contingentul finlandez
urmând a fi localizat în sectorul de sud,
sub comanda Irlandei.
Sunt interesate s` participe la
misiune [i unele ]`ri africane, cum ar
fi Ghana, Malawi, Senegal [i Togo, ce
se vor al`tura for]elor ONU în cursul
acestui an. {i Norvegia inten]ioneaz`
s` ia parte la MINUCART, în prezent,
având responsabilitatea de a organiza
dou` spitale de campanie în Abeche.
Sunt îns` [i state care au ac]ionat în
cadrul EUFOR, dar au decis s` se
retrag` complet sau par]ial. În acest
sens, Austria, Belgia, Olanda [i
Slovenia au hot`rât s` î[i retrag`
militarii din Ciad pe parcursul acestui
an, Suedia retr`gându-se deja în 2008.
Alte state inten]ioneaz` s` î[i
reduc` treptat for]ele, urmând ca
militarii acestora s` fie înlocui]i de cei
ai ]`rilor africane. Spre exemplu,
Fran]a, care avea ini]ial 1.750 de
militari în EUFOR, iar în prezent
ac]ioneaz` în Forchana cu un batalion
de sprijin MINUCART, format din
250 de militari, î[i va retrage efectivele
pe m`sur` ce acestea vor fi înlocuite
de militari din Ghana. O situa]ie
similar` are loc în Birao, Republica
Centrafrican`, unde o companie
francez` va ac]iona pân` la sosirea
batalionului togolez. Lipsa unui spital
de campanie a impus prelungirea
misiunii italiene, care pân` acum s-a
desf`[urat sub egida EUFOR.

Polonia, al c`rui contingent urma s`
î[i încheie activitatea în octombrie
2009, î[i va amâna retragerea pân` la
sosirea militarilor din Malawi.
MINUCART a preluat de la
EUFOR [apte baze complet echipate
în: N’Djamena, Abeche, Birao, Iriba,
Forchana, Goz Beida [i Guereda.
Asigurarea securit`]ii aeroportului
civil din capitala Centrafrican`,
construit de Uniunea European`, cu
aproximativ 25 de milioane de euro, a
fost transferat` de EUFOR autorit`]ilor din Ciad, potrivit unei
în]elegeri anterioare. Este posibil ca
40% din aceast` sum` s` fie
rambursat` Uniunii Europene de c`tre

MINUCART
Principalele obiective
z asigurarea securit`]ii civililor, personalului
ONU, instala]iilor [i echipamentelor, pentru buna
desf`[urare a misiunii Poli]iei ONU [i a
opera]iilor umanitare;
z asigurarea securit`]ii rutelor pentru
furnizarea ajutoarelor umanitare [i a celor
principale, folosite de MINUCART;
z asigurarea securit`]ii personalului ONU [i
MINUCART , precum [i a celor implica]i în
distribuirea ajutoarelor umanitare;
z escortarea convoaielor umanitare;
z executarea opera]iilor de deminare.
Fazele Misiunii de men]inere a p`cii din Ciad
[i Republica Centrafrican`
z tranzi]ie;
z stabilizare;
z retragere.

ONU. Similar, Na]iunile Unite au
preluat majoritatea contractelor
încheiate de Uniunea European` cu
firmele civile furnizoare.
În privin]a organiz`rii, misiunea
ONU difer` de cea EUFOR. În afara
Statelor Majore care asigur` comanda
[i controlul for]elor, MINUCART
dispune de un reprezentant politic, în
persoana portughezului Angelo Da
Silva, care, împreun` cu o echip` de
civili, î[i desf`[oar` activitatea în
N’Djamena. În plus, lipsa unor state
majore opera]ionale [i separarea
elementului de sprijin de cel
opera]ional constituie principalele
diferen]e între misiunile desf`[urate
sub egida EUFOR [i ONU. Teatrul

de opera]ii , similar celui EUFOR, a
fost divizat în patru sectoare. Trei
dintre ele se afl` în Ciad, cel de al
patrulea, în Republica Centrafrican`:
z sectorul de nord, cu Statul Major în
Ibira [i a doua baz`, în Bahai; z sectorul central, cu Statul Major în
Forchana [i a doua baz`, în Guereda;
z sectorul de sud, cu Statul Major în
Goz Beida [i a doua baz`, în Koukou
Ankarana; z sectorul din Republica
Centrafrican`, cu Statul Major în
Birao.
Efectivele dislocate în cadrul
MINUCART, mai numeroase decât
cele care au ac]ionat sub egida Uniunii
Europene, num`r` 5.200 de militari.
Suplimentar, pe teritoriul Republicii
Centrafricane vor ac]iona al]i 300 de
militari. Pe linie strategic`, obiectivul
comandantului este asigurarea unui
climat de securitate, care se va ob]ine
prin desf`[urarea la timp a unei for]e
militare impar]iale, credibile, pentru
a permite instituirea legii [i ordinii,
conducerea [i îndeplinirea misiunii
umanitare. Pentru a spori securitatea
[i a l`rgi aria de acoperire, dar [i
pentru a descuraja rebelii, desf`[urarea for]elor în Ciad a fost structurat`
pe baze militare de jum`tate de
batalion.
Pentru descurajarea rebelilor, se
impune prezen]a unor for]e mobile [i
rapide. În Republica Centrafrican`,

unde relieful ridic` mari probleme
pentru deplasarea în teren, esen]ial`
r`mâne mobilitatea aerian`.

P

rima faz` a misiunii,
tranzi]ia, a început odat`
cu adoptarea Rezolu]iei
1834 a Consiliului de Securitate, din
28 septembrie 2008. Aceasta include
transferul de autoritate de la
EUFOR la ONU [i se încheie cu
atingerea Capacit`]ii Complete de
Operare, FOC (Full Operating
Capacity). Principalul obiectiv este
asigurarea securit`]ii, stabilirea
comenzii [i desf`[urarea unei structuri
de leg`tur` extensive.
Cea de a doua faz`, stabilizarea,
începe odat` cu dobândirea Capacit`]ii
Complete de Operare [i dureaz` pân`
la încheierea opera]iilor ONU, situa]ie
în care asigurarea securit`]ii nu ridic`
probleme mari. În paralel, are loc
înfiin]area [i instruirea Deta[amentului Integrat de Securitate, DIS
(Détéchement Intégre de Securite),
destinat men]inerii ordinii în
campusurile refugia]ilor.
A treia faz`, retragerea, va debuta
în momentul în care securitatea
asigurat` de MINUCART va putea fi

men]inut`, o alt` for]` urmând s` î[i
asume responsabilitatea noilor
opera]ii. Pân` în prezent, nu s-a stabilit
înc` un calendar în acest sens.

U

na din provoc`rile cu care
se confrunt` militarii
MINUCART, în afara
celor de natur` logistic` [i opera]ional`,
const` în stabilirea unor bune rela]ii cu
autorit`]ile din Ciad, axate, în principal,
pe controlul armamentului decât pe
ajutor umanitar. În acela[i timp, situa]ia
din Sudan are o influen]` semnificativ`
asupra misiunii MINUCART.
Cre[terea num`rului refugia]ilor din
Darfur impune sporirea activit`]ilor
umanitare [i a celor destinate asigur`rii
securit`]ii.
Multe din sarcinile EUFOR vor
fi continuate de MINUCART, printre
acestea, sprijinirea organiza]iilor
interna]ionale [i neguvernamentale,
dar, cu siguran]`, bazele militare,
echipamentele preluate de la for]ele
Uniunii Europene [i, nu în ultimul
rând, înv`]`mintele desprinse pe
parcursul misiunii acestora vor
simplifica considerabil sarcina for]elor
ONU [i, f`r` îndoial`, vor permite ca
misiunea s` fie mai eficient`.

# Locotenent-colonel Marek BRYLONEK,
asistent militar al comandantului adjunct opera]ional EUFOR CHAD/CAR

