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                              املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط                                                       تقرير األمني العام عن أنـشطة مكتـب األمـم             
                                                      أفريقيا وعن املناطق املتضررة بعمليات جيش الرب للمقاومة

    
       مقدمة  -    أوال   

                                                 األمـن الـوارد يف البيـان الـصادر عـن رئيـسه           َّ                                             يقدَّم هـذا التقريـر بنـاء علـى طلـب جملـس           -   ١
                      ّ                   ، الذي طلب فيه اجمللس إيلّ أن أبقيـه          )S/PRST/2011/21   (    ٢٠١١      نوفمرب /               تشرين الثاين    ١٤  يف

               تعلقـة جبـيش                                                             املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا والتطـورات امل                                        على علم بأنشطة مكتب األمم    
ــة ــر علــــى تقريــــري إىل اجمللــــس املــــؤرخ           ويــــبىن  .                      الــــرب للمقاومــ ــذا التقريــ             تــــشرين   ١٠                                                                 هــ

                         ملكتـب يف تنفيـذ واليتـه                                             ، الذي ركـزت فيـه علـى أنـشطة ا           )S/2011/704   (    ٢٠١١      نوفمرب /     الثاين
                                                         املتحــدة يف منطقــة وســط أفريقيــا دون اإلقليميــة بــشأن                                          مــن أجــل تنــسيق عمــل منظومــة األمــم
         ويتـضمن    .                                             ذلـك بنـاء الـسالم ومنـع نـشوب الرتاعـات        يف                                           املسائل املتعلقـة بالـسالم واألمـن، مبـا       

            تقريـري                                                                                                التقرير احلايل ما استجد من أنشطة ملواجهة هتديـد جـيش الـرب للمقاومـة منـذ تقـدمي                  
    ).S/2011/693   (    ٢٠١١      نوفمرب /     الثاين      تشرين  ٤                           السابق عن هذه املسألة املؤرخ 

  
                                                    التطورات الرئيسية يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية  -      ثانيا   
                           التطورات السياسية واألمنية  -    ألف   

                                                                                              تتعلق التطورات السياسية الرئيسية خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض باحلوكمـة الرشـيدة                  -   ٢
                                                                         ّ                                     واالنتخابات واملسائل األمنية وتـأثري األزمـة الليبيـة علـى دول وسـط أفريقيـا، الـيت أثّـرت علـى                      

                                          وقد مثلـت الـصعوبات يف حريـة األشـخاص يف       .                                           مجلة أمور منها اإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية    
                                                                                                                التحرك عـرب بلـدان وسـط أفريقيـا واملـسائل املتعلقـة بـاألمن والنظـام والـسالمة العامـة حتـديات                       

   .                            افية هلذه املنطقة دون اإلقليمية  إض
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                                                                                             وخالل الفترة قيد االستعراض نظمـت االنتخابـات يف ثالثـة مـن بلـدان وسـط أفريقيـا                     -   ٣
ــاين      ــشرين الثـ ــشريعية يف تـ ــية وتـ ــات رئاسـ ــة انتخابـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــأجرت مجهوريـ    /                                                                                                      فـ

          وأجـرت   ،    ٢٠١١        ديـسمرب  /    األول                                        وأجرت غابون انتخابات برملانية يف كـانون     ،    ٢٠١١       نوفمرب  
                                                  وقد أجريت هذه االنتخابـات يف أجـواء سـلمية            .     ٢٠١٢      فرباير /                             تشاد انتخابات حملية يف شباط    

                                                                                                         بشكل عام، غـري أن ذلـك مل حيـل دون وجـود خمـاوف أثارهتـا أطـراف وطنيـة معنيـة وأحـزاب                         
                                                                    ويتعني أن تعاجل السلطات الوطنيـة يف البلـدان الثالثـة هـذه املـسائل        .                         معارضة ومراقبون دوليون  

              ومــن األمــور   .                                                                                 ار جهودهــا لبنــاء عمليــات انتخابيــة جامعــة للكــل وقائمــة علــى التــشارك       يف إطــ
                                                                                                   الباعثة على القلق يف عدة بلدان يف وسط أفريقيا الثغرات ومواطن الضعف يف اإلطـار القـانوين                 

                                                         سـيما القـوانني االنتخابيـة وتـسيري عمـل األجهـزة                                                      االنتخايب ويف طرائق تنظيم االنتخابات، وال     
                                                                                    مل يكن هنـاك توافـق عـام يف اآلراء بـني األطـراف املعنيـة بـشأن تنظـيم                        وما  .           وإدارهتا          االنتخابية

                                                                                                       االنتخابات، تصبح نتائجها دائما موضعا للطعن، ممـا يـؤدي إىل التـوتر، وإىل الـرتاع، يف أسـوأ                   
                                                                                             ولذلك، ميثل مشـول االنتخابـات وشـفافيتها عـامال رئيـسيا للحوكمـة الرشـيدة ومنـع                    .      احلاالت

   .         ناء السالم          الرتاعات وب
                                          ذلـك اآلثـار املترتبـة علـى األزمـة            يف                                                          وقد استمر انعـدام األمـن يف منطقـة الـساحل، مبـا              -   ٤
ّ                                                 ليبيــا، حيــدث تــأثريا اجتماعيــا واقتــصاديا ســلبيا كــبريا علــى عــّدة بلــدان يف وســط أفريقيــا     يف                                                      .  

         لعـابرة     َّ                                                                              وشكَّل انتشار األسلحة وحتركات اجلماعات اإلجراميـة واجلماعـات اإلرهابيـة املنظمـة ا        
   .                                                       للحدود الوطنية هتديدا رئيسيا للسالم واالستقرار يف تلك الدول

                                                                                               وناقشت بلدان وسط أفريقيـا تلـك التحـديات خـالل الـدورة العاديـة اخلامـسة عـشرة                     -   ٥
 (                                                                        ملؤمتر رؤساء الدول واحلكومات يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيـا          

 

                    ، املعقـود يـومي      )١
                                             وسعت أيضا بعـض دول وسـط أفريقيـا إىل            .             ، يف جنامينا     ٠١٢ ٢      يناير /     الثاين         كانون   ١٦  و   ١٥

ّ                                                        إشراك جرياهنا يف غرب أفريقيا من أجل وضع تدابري تصّد مجاعيـة للتهديـدات الـيت تـؤثر علـى                                                                   
       رئــيس                                                               ويف هــذا الــصدد، اجتمــع رئــيس النيجــر حممــد إيــسوفو مــع  .                          املنطقــتني دون اإلقليميــتني

                                   وباملثـل، تـصدرت مـسألة التـصدي       .            جنامينـا      يف     ٢٠١٢      أبريل /                                تشاد إدريس دييب إتنو يف نيسان     
ــع عــشرة لرؤســاء دول         ــة الراب ــؤمتر القم ــال م ــن اإلقليمــي جــدول أعم ــدام األم                                                                                                      اجلمــاعي النع

   .    ٢٠١٢      أبريل /     نيسان   ٣٠         جنامينا يف                                    وحكومات جلنة حوض حبرية تشاد، املعقود يف

__________ 
                                                                                                                الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا هي أنغـوال وبورونـدي وتـشاد ومجهوريـة أفريقيـا                      )١ (  

ــا االســتو                     ائية والكــامريون                                                                                                الوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وســان تــومي وبرينــسييب وغــابون وغيني
  .        والكونغو
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              ل اإلقليمـي،                                                                                         وقامت بلدان وسـط أفريقيـا، يف إطـار جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز التكامـ                   -   ٦
       وظلــت   .                                                                                        بوضــع آليــات لتحــرك األشــخاص والبــضائع حبريــة عــرب هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة   

                                                                                                 التوترات املرتبطة بتحركات رعايا الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا               
   ض،                                                                                            واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا عرب احلدود قائمـة خـالل الفتـرة قيـد االسـتعرا         

                             وظل املكتب اإلقليمـي يـثري        .                                                                  غري أن حادثا واحدا على األقل قد وقع وأسفر عن فقدان أرواح           
                                                                                          هذه املسألة مع السلطات املعنية، مشجعا على إجراء مشاورات متعددة األطراف ومـشاورات             

ُ                           وُعقـدت يف هـذا الـصدد،         .                                                                           ثنائية بني الدول األعـضاء لـرتع فتيـل التـوترات وتـسوية اخلالفـات                
         وتـشاد،                                                                                          تـرة املـشمولة بـالتقرير، اجتماعـات للجـان خمتلطـة مـشتركة بـني الكـامريون                         خالل الف 

   .                   االستوائية والكامريون                                                           وبني غابون وغينيا االستوائية، وبني الكامريون وغابون، وبني غينيا
           األفريقيـة                                                                                      وأبرزت االستضافة املشتركة لغينيـا االسـتوائية وغـابون لبطولـة كـأس األمـم                -   ٧

                                                    الـدور اإلجيـايب للرياضـة يف تعزيـز الـسالم                ٢٠١٢                                    ين لكرة القـدم يف مطلـع عـام                       الثامنة والعشر 
                                                                        وقـد اسـتغل االحتـاد األفريقـي واالحتـاد األفريقـي لكـرة القـدم هـذه            .                          واألمن يف القارة األفريقية  

                                         وهـي مـسعى لتعزيـز التفـاهم بـني            “                       اجعلوا السالم حقيقـة    ”                                  املناسبة للترويج حلملة حتت شعار      
                                                                             اهات إجيابية فيما بني الشباب وتشجيع املنافـسة الـصحية وروح التنـافس                               الشعوب وتكوين اجت  

                                                                                 واستهدفت احلملة أيضا اإلسراع بتنفيذ التزامات الدول جتاه خمتلف صكوك االحتـاد              .       الشريف
   .                            األفريقي املتعلقة بالسالم واألمن

  
                               التطورات االجتماعية واالقتصادية  -    باء   

                                                          قتصادية ألفريقيا عن احلالة االقتصادية يف وسط أفريقيـا                                         أشار التقرير السنوي للجنة اال      -   ٨
(ECA/SRO-CA/ICE/XXVIII/12/PD/01.a)         إىل أن متوسط معدل النمو االقتـصادي يف هـذه ،                                                  

ــة دون اإلقليميــة بلــغ    ــة يف عــام   يف    ٥,٢                                املنطق ــق معــدل منــو قــدره         ٢٠١١                 املائ                                           ، وتنبــأ بتحقي
                                         عـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية لـدول                                  وسجلت بعـض الـدول األ       .     ٢٠١٢              املائة يف عام    يف    ٥,٨

ــا معــدالت منــو بأرقــام مزدوجــة بلغــت    ــة أو أكثــر، ال  يف   ١٠                                                        وســط أفريقي                  ســيما البلــدان                      املائ
                                                                                             وينبغـي أن يـسمح هـذا النمـو االقتـصادي القـوي لـدول املنطقـة دون اإلقليميـة                      .                املنتجة للـنفط  

                                ع تعزيـز التنميـة للجميـع                                                                            بتوليد فرص لسكاهنا وإعطاء دفعة لربامج التخفيف من حدة الفقر، م          
   .        دون متييز

َ                                      إال أن ارتفـــاع معـــدالت النمـــو االقتـــصادي يف عـــدة بلـــدان مل يتـــرَجم إىل إجنـــازات    -   ٩                                                    
              ّ                                      البلدان اليت سّجلت معدالت منو اقتـصادي مرتفعـة،            ويف  .                                  ملموسة يف جمال ختفيف وطأة الفقر     

           الــسكان                                                                                    هنـاك حــاالت تــنم عـن مفارقــات حيــث زاد مـستوى الفقــر، وخــصوصا بـني شــرائح    
                                                     ويزيـد مـن حـدة الـصعوبات االقتـصادية الـيت              .                                                   األكثر فقرا يف املناطق الريفية واملناطق احلـضرية       
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                                                                                                       تعانيهــا الــشرائح األكثــر فقــرا يف اجملتمــع، وخــصوصا يف املنــاطق احلــضرية الــسريعة النمــو،          
  ت                                                                                               مستويات غالء املعيشة يف بعض املدن الرئيسية يف وسط أفريقيـا هـي مـن أعلـى املـستويا                     أن

   .                 على الصعيد العاملي
  

                                 حقوق اإلنسان واالعتبارات اجلنسانية  -    جيم   
                                                                                            خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، اســتمر اجلــدل بــشأن أمهيــة تعزيــز اســتقالل اهليئــات       -    ١٠

                            يـزال االجتـار باألشـخاص،         وال  .                                                                    الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف خمتلـف بلـدان وسـط أفريقيـا            
  .                                                               قلــق كــبري يف عــدد مــن البلــدان يف املنطقــة دون اإلقليميــة                                 ســيما النــساء واألطفــال، مــصدر  ال

                                                                                                     وعالوة على ذلك، واصلت بلدان وسـط أفريقيـا التـصدي للتحـديات املتعلقـة حبقـوق العمـال                    
                                                                                                        املهاجرين، يف سياق مل تصدق فيه معظم دول هـذه املنطقـة دون اإلقليميـة بعـد علـى االتفاقيـة                     

   .              ن وأفراد أسرهم                                     الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري
                                       ذلـك يف جمـال املـشاركة الـسياسية،          يف                                                   يزال التمييـز حبـق اجلماعـات الـضعيفة، مبـا             وال  -    ١١

ــق كــبري   ــضمان        .                     مــصدر قل ــشجعة ل ــودا م ــو، جه ــدان، وخــصوصا الكونغ ــذلت بعــض البل                                                                           وب
                                                                                                  اإلدماج االجتماعي للشعوب األصـلية، بتحـسني فـرص حـصوهلا علـى التعلـيم واسـتفادهتا مـن                   

                                                تزال سبل وصول الشعوب األصـلية إىل املـوارد                                       أما يف بلدان كثرية أخرى فال       .   ية            املرافق الصح 
                                                                        وكــان التقــدم احملــرز يف اإلصــالحات التــشريعية املتعلقــة باألشــخاص ذوي    .                 والفــرص حمــدودة

                                                                                                         اإلعاقــة يف العديــد مــن البلــدان إمــا حمــدودا أو منعــدما، باســتثناء قــانون وطــين بــشأن حقــوق     
   .        الكامريون                    األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

ــاين           وال  -    ١٢ ــة يع ــة دون اإلقليمي ــسان يف املنطق ــوق اإلن ــة حلق ــات الوطني ــم اهليئ ــزال معظ                                                                                          ي
ــل  ــة هلــذه اهليئــات حمــدودة       .                           الــضعف وقــصور التموي ــذلك، كانــت اإلجنــازات الكلي                                                                       ونتيجــة ل

                                                                                                       وقــدرهتا علــى متابعــة وتنفيــذ توصــيات جملــس حقــوق اإلنــسان بعــد انتــهاء الــدورة األوىل           
                                                                               ت الدورية الشاملة منخفضة، وكذلك توصيات سـائر آليـات حقـوق اإلنـسان                       االستعراضا   من

                                                                            وواصـل املركـز دون اإلقليمـي حلقـوق اإلنـسان والدميقراطيـة يف وسـط                  .                          التابعة لألمـم املتحـدة    
                                              املتحدة حلقوق اإلنسان، العمل مـع املؤسـسات                                                      أفريقيا، وهو مكتب فرعي تابع ملفوضية األمم      

   .                                  التنسيق واالمتثال للمعايري الدولية                         الوطنية حلقوق اإلنسان لضمان
  

                    التهديدات عرب احلدود  -     دال  
                                                                          استمرت أنشطة اجلماعات املسلحة والتدفقات غري املـشروعة لألسـلحة واحملـاربني إىل       -    ١٣

                                                                         سـيما يف أعقـاب األزمـة الليبيـة، وتـأثريات تنظيمـات إرهابيـة                                                   هذه املنطقـة دون اإلقليميـة، وال      
          كـانون    ٢٣   ويف   .                                                          ثل حتـديا خطـريا للـسالم واألمـن يف وسـط أفريقيـا                     حرام، مت                  مثل تنظيم بوكو  
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         املواقــع                                                                    ، شــنت تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى عمليــات مــشتركة ضــد    ٢٠١٢        ينــاير /       الثــاين
  .                                                                                        العسكرية للجبهة الشعبية لإلصالح، وهي مجاعة مسلحة نشطة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى            

   .                                    متاما على التهديدات اليت متثلها اجلبهة                                  ُ    وكانت العملية ناجحة نسبيا لكنها مل ُتجهز
                                                                                                ويــشهد بعــض بلــدان املنطقــة دون اإلقليميــة حالــة متناميــة مــن انعــدام األمــن وانعــدام     -    ١٤

                            ونظرا للصالت الـيت تـربط        .                                                              االستقرار بسبب تدفق أسلحة متطورة ومجاعات مسلحة من ليبيا        
                              اعدة يف بالد املغرب اإلسـالمي                                                                   بعض هذه اجلماعات املسلحة بتنظيمات إرهابية مثل تنظيم الق        

                                                                        حرام يف مشال نيجرييا، ميكن أن تؤدي هذه الظاهرة إىل زعزعة اسـتقرار املنطقـة                ومجاعة بوكو 
   .                 دون اإلقليمية كلها

ــة بوكــو    -    ١٥ ــد قامــت مجاع ــة                                  وق ــا خــارج احلــدود الوطني ــصعيد هجماهت ــؤخرا بت                                                               حــرام م
                               إىل زعزعـة اسـتقرار اجملتمعـات                                                            لنيجرييا، وخصوصا يف الكامريون، حيث قامـت بأعمـال أدت       

                أبريــل أعلنــت  /          ويف نيــسان  .                                                                         احملليــة املوجــودة علــى جــانيب احلــدود وإربــاك التجــارة بــني البلــدين
   .                                                                          الكامريون، ردا على ذلك، أهنا ستكثف وجود قواهتا األمنية على طول احلدود مع نيجرييا

  
             وسط أفريقيا  يف                                أنشطة مكتب األمم املتحدة اإلقليمي   -      ثالثا   
             استعراض عام  -   ف  أل  

                 وسـط أفريقيـا       يف                                                                    خالل الفترة قيد االستعراض، واصل مكتب األمم املتحدة اإلقليمـي             -    ١٦
                          اإلنـذار املبكـر ومنـع         يف جمال                                                     تعزيز قدرات اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا             على         العمل  

       تحـدة                               تـآزر مـع مكاتـب األمـم امل      ال                                       ركز املكتب يف عمله على بناء صـالت          و  .              نشوب الرتاعات 
ــة      ــة كفال ــا، بغي ــة يف وســط أفريقي ــشريكة العامل ــسقة مــن جانــب    امل         ســتجابة   اال                                                                     واملنظمــات ال                     ت

   .             وسط أفريقيا     منطقة                                      منظومة األمم املتحدة للتحديات اليت تواجه 
                                                                                          ومشلت بعض األنشطة ذات األولوية للمكتـب خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير تقـدمي                   -    ١٧

                                                          قتــصادية لــدول وســط أفريقيــا للتــصدي للتحــديات                                               الــدعم للــدول األعــضاء يف اجلماعــة اال   
                تعزيـز األمـن           علـى                                                                                     الرئيسية يف جمال بناء السالم يف وسط أفريقيا، والعمل مـع الـدول األعـضاء                

         لتهديـد                                                                                              البحري يف خليج غينيا، ودعم اجلهود الدولية اليت يقودهـا االحتـاد األفريقـي للتـصدي ل               
   .                   جيش الرب للمقاومة         الذي ميثله

                                                        سائل الـــسالم واألمـــن يف منطقـــة وســـط أفريقيـــا دون     ملـــ                     تنـــسيق املكتـــب         يف ســـياق و  -    ١٨
          ويف هـذا     .         املنطقـة      يف                                                                        تشاور على نطـاق واسـع مـع كيانـات األمـم املتحـدة املوجـودة                         اإلقليمية

              أول اجتمـــاع   ،     ٢٠١١         ديـــسمرب  /               كـــانون األول  ٢١                                           الـــصدد، عقـــد املكتـــب يف داكـــار، يف    
                                                وركـز االجتمـاع علـى املـسائل الـيت هتـم              .  ا                                                    تشاوري له مع مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـ         
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ــ                   جتــار باملخــدرات،            مكافحــة اال       جهــود                                   ، مبــا فيهــا األمــن واإلرهــاب، و  ني               دون اإلقليمــي  بني      املكت
         علـى    ة      ليبيـ   ال                            الـشباب، وأثـر األزمـة                             الـيت تـؤثر علـى                بطالـة     ال                                       وأعمال القرصنة يف خلـيج غينيـا، و       

   .                     املنطقتني دون اإلقليميتني
                                                                        التعــاون بــني مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا واجلماعــة                   أمثلــة                  بالبنــاء علــى  و  -    ١٩

                                        اآلراء بشأن الطرائـق الـيت ميكـن          ني                                                            االقتصادية لدول غرب أفريقيا، تبادل املكتبان دون اإلقليمي       
                                                          وســط أفريقيــا أن يــساعد علــى تعزيــز قــدرات اجلماعــة   يف                                       هبــا ملكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي 

                                                            ق املكتبــان علــى تعميــق التعــاون بينــهما وحتــسني تبــادل       واتفــ  .                                   االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا
ــشاملة،    ــسائل ال ــشأن امل ــا                  حيــث حــددا                                          املعلومــات ب ــيج غيني                                                مكافحــة أعمــال القرصــنة يف خل

          توصـيات   ال                       ً                        كمـا اتفقـا علـى العمـل معـاً بـشأن               .  ا          وفوريـ           ا حمـددا         تعاونـ                              باعتبارها مـسألة تتطلـب    
                                منطقـــة الـــساحل يف كـــانون               يبيـــة علـــى                               املعنيـــة بتـــأثري األزمـــة الل         تقيـــيم   ال          بعثـــة                 الـــصادرة عـــن

                                                                            ، وبشأن حتديد املبادرات املـشتركة احملتملـة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب                   ٢٠١١       ديسمرب   /    األول
   .                                                 والتدفق غري املشروع لألسلحة عرب املنطقتني دون اإلقليميتني

                                                                                           كمــا التقــى ممثلــي اخلــاص لوســط أفريقيــا، علــى هــامش اجتماعاتــه مــع مكتــب األمــم    -    ٢٠
       تغطـي         الـيت                  يف داكـار              املوجـودة                                                         رب أفريقيا، مبمثلي مكاتب األمم املتحـدة اإلقليميـة                    املتحدة لغ 

                                                                                  وخـالل مناقـشاته مـع ممثلـي مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ومنظمـة                    .                   غرب ووسط أفريقيا  
                                                                            برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ســعى إىل إجيــاد ســبل لتعزيــز التــآزر     و                         األمــم املتحــدة للطفولــة
                                                                               ء منظومــة األمــم املتحــدة يف تنفيــذ الواليــة املنوطــة مبكتــب األمــم املتحــدة                        والتعــاون مــع شــركا

   .           وسط أفريقيا  يف         اإلقليمي 
                                                                                                   ومن بـني التحـديات الرئيـسية املـشتركة الـيت تواجـه منظومـة األمـم املتحـدة يف وسـط                        -    ٢١

                                           جتــار باملخــدرات واجلرميــة عــرب الوطنيــة،             الــشباب، واال                   الــيت تــؤثر علــى         بطالــة   ال                  أفريقيــا مــشكلة 
                                                                                                وضرورة حتسني احلوكمة على نطاق املنطقة دون اإلقليمية، وإعـادة إدمـاج املقـاتلني الـسابقني                

                    كمــا تعكــف األمــم   .                                               رتاعــات وتلبيــة احتياجــات جمتمعــات النــازحني  ال                          يف البلــدان اخلارجــة مــن 
                                                                                                 املتحــدة علــى املــساعدة علــى تعزيــز قــدرات اإلدارات العامــة ودعــم املنظمــات دون اإلقليميــة، 

                 حلاالت اإلنـسانية           واجهة ا         أهبها مل  ت                                                        اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا لتعزيز درجة             فيها   مبا
                          وسـط أفريقيـا جهـوده         يف                                                  وسيواصـل مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي             .                         على الـصعيد اإلقليمـي    

                           توحيـد جهـود التعـاون         ل          مـن أجـ                                                                    جلمع ممثلي مكاتب األمم املتحـدة اإلقليميـة بـصورة منتظمـة             
   .    ٢٠١١       يف عام     بدأت     اليت 
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                                                                                             تعزيـــــز القـــــدرات داخـــــل املنظمـــــات دون اإلقليميـــــة للتـــــصدي لتحـــــديات    -    باء   
             السالم واألمن

                                قيادهتـا خـالل الفتـرة قيــد       ا يف                                                    اجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيــا تغـيري           شـهدت   -    ٢٢
ّ                       االستعراض، حيث انُتِخب السيد َنّسور غيلينغدوكسيا         َ         ِ   .                    ً     ً                    وايدو من تـشاد أمينـاً عامـاً للجماعـة         أ                ُ 

ِ                  ً                                   إلضافة إىل ذلك، انُتِخب رئيس تشاد رئيساً للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا   وبا  ُ                .   
                                                                     واألمني العـام للجماعـة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا،               ،             ممثلي اخلاص           كل من      وقام  -    ٢٣
      وسـط     يف                                       مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي          و          اجلماعـة                             تنـشيط التعـاون بـني              هتدف إىل         جهود    يف

ّ            ، ُحــّددت فيــه     ٢٠١٢       مــايو  /      أيــار  ٣    يف ي              تعــاون إطــار   اق      اتفــ                    أفريقيــا، بتوقيــع   ُ                  جمــاالت األولويــة   
                                   مكافحة انتشار األسـلحة الـصغرية            جهود                                                     للشراكة، مثل احلوكمة السياسية، ودعم الوساطة، و      

   .                                                 واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة، وتعزيز القدرات املؤسسية
                                 وسط أفريقيـا مـسائل الـسالم          يف                                         موظفو مكتب األمم املتحدة اإلقليمي           ناقش         وباملثل،    -    ٢٤

   .                                                                         واألمن يف منطقة البحريات الكربى مع أمانة املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى
  

                                  الدبلوماسية الوقائية وبناء السالم  -    جيم   
                                                   وسـط أفريقيـا االجتمـاعني الـوزاريني الثالـث             يف                                            نظم مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي            -    ٢٥

                                                                               الثني للجنــة األمــم املتحــدة االستــشارية الدائمــة املعنيــة باملــسائل األمنيــة                            والــثالثني والرابــع والــث
 (            وسط أفريقيا   يف

 

ِ                                وُعِقد االجتماع الثالـث والثالثـون يف    .                           خالل الفترة قيد االستعراض  )٢  ُ          الفتـرة    
ِ                                        يف بــانغي، وُعِقــد االجتمــاع الرابــع والثالثــون يف     ٢٠١١        ديــسمرب  /              كــانون األول ٩     إىل  ٥     مــن   ُ            

ــن   ــرة م ــار  ١٨     إىل   ١٤               الفت ــايو  /        أي ــورا      ٢٠١٢       م ــان األوضــاع     .            يف بومجب                                  واســتعرض االجتماع
ــة   ــة دون اإلقليمي ــة يف املنطق ــسياسية واألمني ــذ خمتلــف     ؛                                                ال ــا تقييمــاً للتقــدم احملــرز يف تنفي               ً                                          وأجري

                                                                                           الصكوك والربوتوكوالت، مبا يف ذلك مدونة قواعد السلوك لقوات الـدفاع واألمـن يف وسـط                
                                                     مكافحــة اإلجــرام، واستعرضــا تنفيــذ قــرارات جملــس        جهــود     يف                 ً                    أفريقيــا، وتقييمــاً للتقــدم احملــرز

ــن  ــسالم     )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨  و  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠   و  )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥         األمــ ــرأة والــ ــشأن املــ                                 بــ
                                                                   املتعلـق بـاملرأة ونـزع الـسالح وعـدم االنتـشار وحتديـد                 ٦٩ /  ٦٥                                 واألمن، وقرار اجلمعية العامـة    

      هـود        ً                            إعالناً بشأن خريطـة طريـق جل        ني                       االجتماع الرابع والثالث               املشاركون يف           واعتمد    .       األسلحة
   .                    اخلفيفة يف وسط أفريقيا       األسلحة                                      مكافحة اإلرهاب وانتشار األسلحة الصغرية و

__________ 
                                                                                                             البلدان األعضاء يف اللجنة االستشارية هي أنغوال وبورونـدي وتـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة                  )٢ (  

  .                                                                                        الكونغو الدميقراطية ورواندا وسان تومي وبرينسييب وغابون وغينيا االستوائية والكامريون والكونغو
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                                                                                             ومما يدعو إىل التشجع أن الدول األعضاء يف جلنـة األمـم املتحـدة االستـشارية الدائمـة                    -    ٢٦
                              وسـط أفريقيـا ملراقبـة                          علـى اتفاقيـة      ّ                  وقّعـت مجيعهـا اآلن                                                املعنية باملسائل األمنية يف وسط أفريقيـا        

                                                                                                  األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وذخائرهــا ومجيــع القطــع واملكونــات الــيت ميكــن أن          
ّ            ، ولكن مل ُيصّدق عليها بعد ) “               اتفاقية كينشاسا ”   (            حها وتركيبها  صال إ       صنعها و         تستخدم يف   ُ         .   

  
                                                                                         أعمال القرصـنة والـسطو املـسلح يف عـرض البحـر املرتكبـة قبالـة سـواحل دول                     -    دال   

         ج غينيا   خلي
ُ        ً             ، قدَّْمُت تقريراً إىل جملس          ٢٠١٢       فرباير   /       شباط   ٢٩   يف    -    ٢٧                              بشأن بعثة تقييم القرصـنة           األمن      َّْ 
ــا الــــيت أ   يف        ٢٠١١          نــــوفمرب  /                     تــــشرين الثــــاين  ٢٤     إىل  ٧                       هتا يف الفتــــرة مــــن        وفــــد                             خلــــيج غينيــ

(S/2012/45) .  حثثت مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومكتب األمم املتحدة اإلقليمـي              قد و                                                                           
ــاً يف       وســط  يف  ــا علــى العمــل مع ــر                         ً             أفريقي ــواردة يف التقري ــذ التوصــيات ال        إحــدى        متثلــت  و  .                                           تنفي

                                                                              أن يعمل املكتبان اإلقليميان على مساعدة الـدول األعـضاء املتـضررة يف               يف                    التوصيات الرئيسية   
   .                                  قليمية ملكافحة القرصنة يف خليج غينيا  اإل          ستراتيجية  ال   ا        األبعاد                تنظيم قمة لتحديد

ــا   يف                           ألمــم املتحــدة اإلقليمــي                  شــارك مكتــب ا  و  -    ٢٨ ــشأن            يف اجتمــاع        أيــضا                وســط أفريقي           ب
      ٢٠١٢       مــارس  /      آذار  ٢٩     و  ٢٨         يــومي      عقــد                                                    التــصديق علــى تــدابري الــسالمة واألمــن البحــريني  

                                             اتفاقات تنفيذيـة لـسالمة وأمـن اجملـالني           :              حلول إقليمية  ”           املعنون     وضوع  امل                  كوتونو، يف إطار      يف
                           يف استـضافته اجلماعـة       ت                    االجتماع الذي اشترك            وقد هدف     .  “                            البحريني لغرب ووسط أفريقيا   

                                                                                                           االقتصادية لدول وسـط أفريقيـا واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، إىل تعزيـز اجلهـود                     
      أجـل                                                                                                        اليت تبذهلا املنظمتان دون اإلقليميتان لتوطيـد التعـاون البحـري علـى الـصعيد العملـي مـن                  

   .  ها    ووسط                           اجه البلدان يف غرب أفريقيا                                           التعامل بفعالية مع حتديات السالم واألمن اليت تو
َ                                                               اليت ُنِظَرت يف املنطقة دون اإلقليمية للتعامل مع انعـدام األمـن                      االقتراحات           وكان أحد     -    ٢٩  ِ  ُ     

      كمـا    .                                                                                             البحري هو إنشاء مركز تنسيق متعـدد اجلنـسيات للـسالمة واألمـن البحـريني يف مـاالبو                 
        لألمـن                                 لتـشغيل املركـز اإلقليمـي                                                                           تعكف البلدان يف املنطقـة دون اإلقليميـة علـى الـسعي بنـشاط             

                       ، شـرعت بعـض الـدول                    إضـافة إىل ذلـك   و  .        الكونغو   بـ                                              البحري يف وسط أفريقيا يف بوانـت نـوار          
                                          مثــل الكــامريون والكونغــو وغينيــا     ،                                                           األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا     

    صدي                                                                                                 االســـتوائية وغـــابون، يف صـــياغة اســـتراتيجيات وطنيـــة ملكافحـــة القرصـــنة، هبـــدف التـــ  
   .                             للتحديات املتزايدة اليت تواجهها

ــرة مــن       -    ٣٠ ــل يف الفت ــد يف ليربفي ــم املتحــدة وُعِق ــه األم ِ                                              ويف أعقــاب اجتمــاع بدأت  ُ    إىل    ٢٩                                    
ُ  ِّ َ                       مــايو، ُشــكِّلَت جلنــة توجيهيــة ل /      أيــار   ٣١                                                   األعمــال التحــضريية ملــؤمتر قمــة رؤســاء الــدول        تــويل       

  .                                     عـرض البحـر يف خلـيج غينيـا                                                                      واحلكومات املعين بأعمال القرصنة البحرية والـسطو املـسلح يف         
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                                                                                                   وهــي تتــألف مــن خــرباء مــن اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، واجلماعــة االقتــصادية  
                                                                                                   لــدول غــرب أفريقيــا، وجلنــة خلــيج غينيــا، واالحتــاد األفريقــي، ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب  

            ات اللجنــة                     وســتكون أوىل أولويــ  .                وســط أفريقيــا  يف                                              أفريقيــا، ومكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي 
         األخـرى                                                                                                  التوجيهية أن تدعو إىل عقد اجتماع للخـرباء مـن بلـدان خلـيج غينيـا ومـن األطـراف                     

   .                                             باملوضوع لوضع املسودة األوىل لالستراتيجية اإلقليمية        املهتمة
  

                   جيش الرب للمقاومة  -      رابعا   
               احلالة الراهنة  -    ألف   

                    علـى املـدنيني يف             عتـداءات                                            خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اال           ،                    تصاعدت مـن جديـد      -    ٣١
                                                                                                       املناطق املتضررة من جـيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو                    

      ً     حادثـاً     ٥٣       ُ ِ                  ، حيث أُبِلغ عن وقـوع           ٢٠١١           ً                  شهدت اخنفاضاً يف أواخر عام                           الدميقراطية، بعد أن  
                  قراطيـة وحـدها،                         جبمهورية الكونغو الدمي        أورينتال         يف مقاطعة  و  .     ٢٠١٢                     يف الربع األول من عام  

     ُِ              وقـد قُِتــل ثالثــة    .                                                     مــن جانـب جــيش الـرب للمقاومــة علـى املــدنيني         ً   اعتـداءً    ٣٣               مت اإلبـالغ عــن 
ِ     مدنيني واخُتِطف             مـدين    ٤     ٠٠٠      لـى     ً                                   طفالً، وجرى تـشريد مـا يزيـد ع           ١٦     ً            شخصاً، بينهم      ٥١         ُ 

              جـيش الـرب    ُ           ُزعـم أن            ً   اعتـداءً     ٢٠                                            ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، مت اإلبالغ عن          .     لذلك       نتيجة  
      ووردت   .                                                                         يف اجلنـوب الـشرقي، ال سـيما بـالقرب مـن مـدينيت زمييـو ومبـوكي                         قام هبـا            مقاومة    لل

                ً                    ات، الـيت أدت أيـضاً إىل نـزوح                  االعتـداء                  أثناء تلـك       ٤٨                                   إفادات مبقتل ستة أشخاص واختطاف      
                            مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         مـن       ٢٠١٢       مـارس   /      يف آذار     ً    الجئـاً    ٣٣                             السكان، مبا يف ذلك انتقـال     

                              ورغـم عـدم ورود إفـادات         .                              مجهورية الكونغو الدميقراطيـة                أورينتال يف          قاطعة                     إىل إقليم بوندو مب   
                 وصـل إىل واليـيت      فقد               جنوب السودان،                                 ات جديدة من جيش الرب للمقاومة يف      اعتداء       بوقوع  
   ات         اعتـداء      ً      ً                      الجئاً جديـداً هـاربني مـن          ١     ٣١٦            لبلد حوايل   با   ة        االستوائي         ة ووسط              االستوائي    غرب

   .                                           ة أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية                         جيش الرب للمقاومة يف مجهوري
          شــــخص    ٤٤٥     ٠٠٠                                           ، كــــان هنــــاك مــــا يزيــــد علــــى     ٢٠١٢         مــــارس  /      آذار  ٣١   ويف   -    ٣٢
                                                     جـيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة أفريقيـا                        بسبب عمليات                            مشردين أو يعيشون كالجئني         إما

ــسودان    ــوب الـ ــة وجنـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــطى ومجهوريـ ــد   .                                                                     الوسـ ــا         ويوجـ ــدَّر ب     مـ ــاء ز ُ   َّ       ُيقـ         هـ
       وهـو                                           يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                   أورينتـال               يف مقاطعة     ا        داخلي   ين   شرد      من امل      ٣٤١    ٠٠٠

       وكـان    .         شـخص   ٦     ٤٠٠            ا جمموعـه      مب     ٢٠١١       ديسمرب   /                 يف كانون األول           املسجل               يقل عن العدد  
             يف مجهوريــة  ني     الجــئ       مــن ال   ٥     ٠٠٠                ومــا جمموعــه  ا         داخليــ  ين   شرد         مــن املــ    ٢٠     ٤٠٠      حنــو       هنــاك 

                                                            من املشردين إىل مواطنـهم األصـلية يف يـامبيو ونـزارا            ١٣     ٠٠٠    حنو    اد        وقد ع   .                أفريقيا الوسطى 
                  حيـث أدى عـدم    ،                  جنـوب الـسودان   ،           االسـتوائية       غـرب                                      وإيكسو ومونـدري ومريـدي يف واليـة     
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         حنـــو  أن    إال  .                               إىل حتـــسن احلالـــة األمنيـــة                      اعتـــداءات جديـــدة                            ب جـــيش الـــرب للمقاومـــة        ارتكـــا
        جنـــوب                        دات إنـــسانية هلـــم يف                                                       شـــخص ظلـــوا مـــشردين وحباجـــة إىل تقـــدمي مـــساع   ٥٧    ٠٠٠

ــسودان ــضاً     .          ال ــاك أي ــاً و   ١٧     ٤١٩      حنــو              ً         وكــان هن ــاً كنغولي ــن  ١     ١٢٨       ً        ً        الجئ ــاً م ــا       ً         الجئ           أفريقي
   .                                              الوسطى يف الوالية االستوائية الغربية جبنوب السودان

  
                 االستجابة املنسقة  -     باء  

  و                                  ، قــام ممثلــي اخلــاص وفرانسيــسك    ٢٠١٢        ينــاير  /                 كــانون الثــاين ٧     إىل  ٣                يف الفتــرة مــن   -    ٣٣
                      بزيـارة مـشتركة      ،                                                                           ماديرا، املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي املعين بقضية جيش الـرب للمقاومـة           

        لتـصدي   ا                                                      جيش الرب للمقاومة لتقييم التقدم احملرز يف جهـود                      من عمليات                         إىل البلدان املتضررة    
                                                وحـصال مـن مجيـع األطـراف املعنيـة الـيت جـرى          .                                    الذي يشكله جـيش الـرب للمقاومـة             للتهديد  
                                                                       بتنفيـذ مبـادرة التعـاون اإلقليمـي الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي               جمـدد                          معها على التـزام             التشاور

   .                    ضد جيش الرب للمقاومة
           تـشرين     ٢٢                                                                          وأذن جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف اجتماعه املعقـود يف               -    ٣٤
         جوبـا يف              فل أقـيم يف         رمسيا يف ح       استهلت       اليت  ،                           بالشروع يف تنفيذ املبادرة      ٢٠١١       نوفمرب   /     الثاين
ــ  .     ٢٠١٢       مــارس  /      آذار  ٢٤ ــا        لوســط          اخلــاص  ي            وحــضر ممثل        تــشمل  و  .             نيابــة عــين          املناســبة           أفريقي

          يترأســها  و           يف بــانغي،         مقرهــا                أمانــة عامــة          تتبعهــا                         آليــة تنــسيق مــشتركة   :           مــا يلــي                  عناصــر املبــادرة 
             تـضررة مـن                    البلدان األربعة امل   يف        دفاع    ال                وتضم وزراء     ،              االحتاد األفريقي  ب             لسالم واألمن    ا      مفوض  

               هبـم البلـدان          تـسهم           جنـدي   ٥     ٠٠٠                                               جيش الرب للمقاومة؛ وفرقة عمل إقليميـة تـضم             عمليات  
    يف  ،                                 ذلــك مركــز العمليــات املــشتركة  يف                                                             املتــضررة؛ واملقــر الرئيــسي لفرقــة العمــل اإلقليميــة مبــا

ــامبيو  ــسودان  جب         ي ــة     .                 نــوب ال ــة ثالث ــة العمــل اإلقليمي ــشمل فرق ــار لل                                           وت    ،                   قطاعــات يف دونغــو          مق
   .                    جنـوب الـسودان     ،           ونـزارا   ،                                مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       ،          وأوبـو   ،                        الكونغو الدميقراطيـة         مجهورية

                                                    خدماهتا اللوجستية ومعداهتا وعملياهتا علـى عـاتق                        تشغيلها وتوفري                               وتقع املسؤولية عن تكاليف     
          معلومـات                  وثيـق مبركـز             بـشكل                          ربط هـذه املؤسـسات       ُ تُـ                ومن املقرر أن    .    صلة  ال              احلكومات ذات   

                                                                              اتية املــشتركة تدعمــه بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف                       لعمليــات االســتخبار ل
ــة  ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا                                    مجهوريـ ــيت مقّرهـ ّ          ، الـ ــو            ــة الكونغـ ــرق مجهوريـ ــال شـ ــو، مشـ                                                    يف دونغـ

   .          الدميقراطية
ــة    -    ٣٥ ــدان األربع ــو        (                            وأكــدت البل ــة الكونغ ــا الوســطى ومجهوري ــة أفريقي ــدا ومجهوري                                                               أوغن

ــسودان   ــوب ال ــة وجن ــضررة  )                                الدميقراطي ــات              املت ــن عملي ــتعدادها                   م ــة اس ــرب للمقاوم                                        جــيش ال
       وعلـى    .                        ملختلف عناصـر املبـادرة        العمل                                                    للمسامهة بقوات يف فرقة العمل اإلقليمية وتوفري أماكن    

                                 أبرزت حتـديات تواجـه التنفيـذ،         فإهنا                  السلطات الوطنية،              اليت تبديها       سياسية  ال     رادة   اإل           الرغم من   
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               عاشـة لـتمكني     اإل           نقل وحصص     ال        تدريب و   ال       عدات و   امل       وارد و                مزيد من امل                        مبا يف ذلك احلاجة إىل    
   .        للمقاومة                                            القوات من القيام بعمليات فعالة ضد جيش الرب

ــ   وال   -    ٣٦ ــة     زال     تـ ــة،                 حتـــديات أخـــرى ّ     مثّـ                 تكـــون جيـــوش                              تـــشمل ضـــرورة ضـــمان أن             ماثلـ
                               التهديـد الـذي يـشكله جـيش            لـدرء                                                         وحكومات البلدان املتضررة مستعدة متاما للعمـل املـشترك     

                           نفـسها إىل متويـل كـاف                  املبـادرة                وتفتقـر     .                  السياسي والعمليايت           الصعيدين                 لمقاومة، على          الرب ل 
                                             املـوارد الـضرورية، لـن يكـون االحتـاد                   تـوافر               ومـن دون      .                       لإلنفاق على عملياهتـا                     وميكن التنبؤ به    

                            وأشــارت حكومــات البلــدان   .              بــشكل كامــل                 املهمــة الكــبرية                                       األفريقــي قــادرا علــى تنفيــذ هــذه 
          بعمليـات                               تنميـة يف املنـاطق املتـضررة      لل                                        ىل ضـرورة ضـمان بـرامج طويلـة األجـل                      املتضررة أيضا إ  

                                              غيـاب سـلطة الدولـة وتفـشي الفقـر            ،                                                                جيش الرب للمقاومة مـن أجـل معاجلـة قـضايا مـن قبيـل              
                       ويعمـل جـيش الـرب        .                             تبقيهـا يف حيـز الوجـود                                    تغذي نشوء اجلماعات املسلحة و         اليت             والبطالة،  

ــاطق    ــل املن ــن أق ــة يف واحــدة م ــا،                                             للمقاوم ــوا يف أفريقي ــا                         من ــك افتقاره ــا يف ذل ــل                            مب                  وســائل النق
                            وينبغـي للبلـدان األربعـة      .                                          لالتـصاالت وفـرص العمـل اجملديـة للـشباب                         البنيـة التحتيـة              األساسية و 

                                                                                                املتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة وشركائها حتديد أولويات برامج التنميـة يف املنـاطق               
   .                      ن االستقرار الطويل األجل                                 املتضررة يف إطار اجلهود املبذولة لضما

ــن           حــسبما  و  -    ٣٧ ــس األم ــب جمل ــه الرئاســي   يف                      طل ــؤرخ                     بيان ــاين   ١٤        امل ــشرين الث ــوفمرب  /                  ت         ن
٢٠١١      ) S/PRST/2011/21(           وسـط أفريقيـا، بالتعـاون         يف                                             ، قام مكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي                              

                                                                                                مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، بالعمل مـع كيانـات األمـم املتحـدة يف املنطقـة                     مع
                                                                      جيش الرب للمقاومة ومع االحتاد األفريقـي مـن أجـل وضـع اسـتراتيجية                عمليات               املتضررة من   

                   اجملــاالت اإلنــسانية                                        تتنــاول تقــدمي املــساعدات الدوليــة يف  ،                        جــيش الــرب للمقاومــة     إزاء           إقليميــة 
       وهتـدف    .                          جـيش الـرب للمقاومـة                بعمليـات                                                    ية واملتعلقة ببناء السالم إىل املناطق املتضررة              واإلمنائ

         القـدرة           زيـادة                                  إىل حتـسني محايـة املـدنيني، و                      الـيت ترمـي                                                   أيضا إىل تعزيز اآلليات العـابرة للحـدود         
                  تتنـاول قـضايا           كمـا     .        ة هلـا         سـتجاب   اال                                   وصـول املـساعدة اإلنـسانية و              كفالـة                         على اإلنذار املبكـر، و    

ــ ــن          تتعل ــدين م ــاج العائ ــادة إدم ــدم إلع ــدعم املق ــاتلني                                                          ق بال ــا واملخــتطفني واملق ــشردين داخلي                                            امل
                                                                                             وتوصــي باختــاذ إجــراءات دوليــة لتعزيــز قــدرة البلــدان املتــضررة علــى بــسط ســلطة    ،         الــسابقني

   .             موجودا فيها                 جيش الرب للمقاومة     يكون                              الدولة يف مجيع أحناء املناطق اليت 
      وسـط     يف                                                 ، عقـد مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي                ٢٠١١         ديـسمرب  /                 ومنذ كانون األول    -    ٣٨

                     البلـدان املتـضررة      يف           املوجـودة                 األمم املتحدة           كيانات                                           أفريقيا اجتماعات مع االحتاد األفريقي، و     
              اجتمــاع مــن                 وقــد عقــد أول   .                                                                    والــشركاء الــدوليني هبــدف بنــاء توافــق آراء بــشأن االســتراتيجية

ــاعني  ــة            اجتم ــات املعني ــن ا                     للجه ــشتركة م ــدعوة م ــم املتحــدة                             ب ــب األم ــي ومكت                                             الحتــاد األفريق
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  .  ا                                          يف مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابـ            ٢٠١٢       فرباير   /       شباط   ٢٩                 وسط أفريقيا يف       يف           اإلقليمي  
                                                                                             ممثلون للدول املتضررة والشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف والـدول املعنيـة، مبـا يف                ه    وحضر

                 وعقـد اجتمـاع      .                         فريقي واألمـم املتحـدة                                      جملس األمن ومسؤولون من االحتاد األ        يف              ذلك أعضاء   
  .     ٢٠١٢        مـــارس  /    آذار   ٢٣  و   ٢٢        يـــومي              أوغنـــدا، يف  ب                                            ثـــان علـــى مـــستوى اخلـــرباء يف عنتـــييب  
        اجلهـات                                                      وسط أفريقيا أيـضا مـع طائفـة واسـعة مـن                يف                                        ويتشاور مكتب األمم املتحدة اإلقليمي      

                         املتـضررة، وذلـك يف                                                                          ، مبـا يف ذلـك منظمـات اجملتمـع املـدين الناشـطة يف املنـاطق                             املعنية األخرى 
       والـيت                                    وضـعها يف صـيغتها النهائيـة                                              وتركـز االسـتراتيجية الـيت جيـري           .            سـتراتيجية   اال     وضع        سياق  

   :                       على مخسة أهداف رئيسية هي           يف وقت قريب                   ستقدم إىل جملس األمن 
                                                                                 مبـــادرة التعـــاون اإلقليمـــي الـــيت يقودهـــا االحتـــاد األفريقـــي وتنفيـــذها          تفعيـــل    ) أ (  
       كامل؛     بشكل

                                     اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية املدنيني؛      تعزيز    ) ب (  
                                                                         التوسع يف األنشطة اليت جيري االضطالع هبـا حاليـا يف جمـاالت نـزع الـسالح               ) ج (  

                                                                                                       والتسريح وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني واإلعـادة إىل الـوطن لتغطيـة مجيـع املنـاطق املتـضررة                  
                    جيش الرب للمقاومة؛        بعمليات 
ــى     ) د (   ــشجيع عل ــة          اســتجا       إجيــاد                  الت ــسانية ومحاي ــسقة يف جمــايل املــساعدة اإلن                                                   بة من

                    جيش الرب للمقاومة؛        بعمليات                            الطفل يف مجيع املناطق املتضررة 
                           جـــيش الـــرب للمقاومـــة            بعمليـــات                                            تقـــدمي الـــدعم إىل احلكومـــات املتـــضررة     )  هـ (  

                                                                                                  جماالت بناء السالم وحقوق اإلنسان وسيادة القـانون والتنميـة، لتمكينـها مـن بـسط سـلطة                    يف
   .       أراضيها             يف مجيع أحناء       الدولة
             جــيش الــرب           بعمليــات                       يف البلــدان املتــضررة           املوجــودة                 األمــم املتحــدة          كيانــات         وتقــوم   -    ٣٩

                                                                                                 للمقاومة، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى                
                          قراطيـة وبعثـة األمـم                                                                                        وبعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدمي               

                                                            أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، بوضـع اسـتراتيجية                  مـن                                            املتحدة يف جنوب السودان مـع شـركاء         
       وهتـدف    .                                                                                     إقليمية لرتع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة التـوطني وإعـادة اإلدمـاج          

             ة إىل الــوطن                               رتع الــسالح والتــسريح واإلعــاد               ذات الــصلة بــ         بــادرات   امل                           هــذه العمليــة إىل توســيع 
              جــيش الــرب            بعمليــات                                      يف مجيــع أحنــاء املنــاطق املتــضررة                                            وإعــادة التــوطني وإعــادة اإلدمــاج   

ــا   ــة، وفقــ ــان  ل                        للمقاومــ ــي جمل          لبيــ ــؤرخ                الرئاســ ــن املــ ــس األمــ ــاين   ١٤                            لــ ــشرين الثــ ــوفمرب  /                      تــ           نــ
) S/PRST/2011/21 .(      دعـم مـسؤويل احلكومـات الوطنيـة واحملليـة يف                        مـن أجـل                     وتعمل البعثات                                                  

                                                                                 شامل لرتع السالح والتسريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة التـوطني وإعـادة                                وضع هنج إقليمي    
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                                                   الـسلطات الوطنيـة يف وضـع إجـراءات إلعـادة                     مـساعدة                               ويشمل جزء من هذا العمل        .       اإلدماج
                                                         يف جنـوب الـسودان ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى إىل                        املوجـودين                                    املقاتلني األجانـب أو اهلـاربني       

                       أو املقـاتلني الـسابقني    /                                        مج تأهيل وإعادة إدماج اهلاربني البالغني و               وقد ظل برنا    .       األصلية        بلداهنم  
        ً     ميثــل شــاغالً                                                                                  يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الــسودان 

   . ه             ال بد من معاجلت      ً رئيسياً 
  

                   جيش الرب للمقاومة        بعمليات                                الدعم اإلنساين إىل املناطق املتضررة      تقدمي   -    جيم   
                                                                                 وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة مــساعدات إنــسانية واســعة        تقــدم  -    ٤٠

ــة املتــضررة   ــا             بعمليــات                                          النطــاق إىل اجملتمعــات احمللي ــة أفريقي                                                جــيش الــرب للمقاومــة يف مجهوري
                                   الطبيعة النائيـة وغـري اآلمنـة             تسهم   و  .                                                     الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان     

         احملافظـة                                            ستدامة إليـصال املـساعدات اإلنـسانية و                                        صـعوبة تـوفري الـسبل املـ                  يف زيـادة               هلذه املناطق   
                             يف اجملـال اإلنـساين يف مجهوريــة              العـاملون                  قــدر الـشركاء   ي و  .                                       عليهـا وترفـع كلفتـها بـشكل بـالغ     

ــ ّ         مل يتــسّن هلــم       ٢٠١٢        أبريــل  /       نيــسان  ١    يف  ه،                           الكونغــو الدميقراطيــة أن     يف   ٢٥      حنــو            الوصــول إىل      
                                       يف املائــة مــن املــشردين داخليــا يف    ٤٥     و                أويلــي العليــا         مقاطعــة   يف                                 املائــة مــن املــشردين داخليــا  

        شـبكات                     تتـسم مبحدوديـة                                                     نظرا الرتفاع تكـاليف العمليـات يف منـاطق             ،               أويلي السفلى         مقاطعة  
                                                أفريقيـا خـالل بعثاتـه املـشتركة إىل البلـدان           لوسط                    وقد قام ممثلي اخلاص    .             انعدام األمن  و     طرق    ال

                                                              اد األفريقــي املعــين جبــيش الــرب للمقاومــة، بزيــارة عــدد                              مــع املبعــوث اخلــاص لالحتــ            املتــضررة
                                                ونظرا لعدم وجود مـا يكفـي مـن املـوارد             .                             وي الالجئني واملشردين داخليا    أ               املخيمات اليت ت     من

   .                    العيش يف ظروف قاسية              املشردين داخليا            واصل كثري من  ي  ،        املتأصلة                 وللتحديات األمنية 
                      فتـرة االثـين عـشر                                     اإلنـسانيتني علـى مـدار                            احلمايـة واملـساعدة                       زادت وترية جهـود          وقد    -    ٤١

ــهرا         مقــدار                                      ارتفــع مبقــدار الــضعف تقريبــا                                             ففــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،      .  ة         املاضــي      ش
ّ     املقّدمة          غذائية    ال        ساعدات    امل       ٢٠١٠                   طـن يف عـام          ١١٣     ٤٠٠         مـن     ،           العـاملي          األغذيـة               من برنـامج       

  .                    ش الــرب للمقاومــة    جــي          بعمليــات                      يف املنــاطق املتــضررة   ،     ٢٠١١        يف عــام       طــن    ٢٢٣    ٧٠٠   إىل 
                                                                                                ووسعت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني أنـشطتها يف جمـال احلمايـة وضـمنت توزيـع                   

ــة    ــتيكية وأفرشـ ــة البالسـ ــا يف ذلـــك األغطيـ ــية، مبـ ــوارئ األساسـ ــواد الطـ ــوم                                                                                  مـ                 والبطانيـــات           النـ
                                                              وقدمت وكاالت األمم املتحدة ومنظمـات غـري حكوميـة أخـرى              .      الطهي                    والناموسيات وأواين   

                      املعنيـون الوطنيـون          ويرى    .                                                              غاثة ورعاية طبية وأدوات زراعية وعززت نظم اإلنذار املبكر               مواد إ 
ــدولي ــة أفريقيــا               ضــرورة     ون         وال ــيما يف مجهوري ــذه املــساعدة، وال س ــاق ه                                                                               مواصــلة توســيع نط

ــة       ــساعدة اإلمنائي ــة، واســتكماهلا باإلنعــاش املبكــر وامل ــو الدميقراطي ــة الكونغ                                                                                                    الوســطى ومجهوري
   .          طويلة األجل  ال
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                        الدعم املقدم من الشركاء  -    دال   
                                                                                         واصــل الــشركاء تقــدمي دعــم كــبري إىل اجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى هتديــد جــيش    -    ٤٢

ــة علــى                                          هــذه اجلماعــة، وال ســيما يف القطــاع           عمليــات                                                      الــرب للمقاومــة ومعاجلــة اآلثــار املترتب
            مـن مجلـة      .                 هـذا اجملـال        يف                                                         وكان االحتاد األورويب والواليات املتحـدة أكـرب املـسامهني           .       اإلنساين

                                          أملانيــا وإيطاليــا والــدامنرك والــسويد                       الــذي قــدموا الــدعم                                          الــشركاء الثنــائيني الرئيــسيني اآلخــرين 
   .                   والنرويج واليابان               يرلندا الشمالية                    لربيطانيا العظمى وأ             اململكة املتحدة و

ــدم االحتــاد األورويب    -    ٤٣ ــغ                        وق ــوث اخلــاص         ١,٣٥       مبل ــب املبع ــشاء مكت ــورو إلن ــون ي                                                     ملي
ــة      سألة                             حتــاد األفريقــي املعــين مبــ    لال ــرب للمقاوم ــادرة التعــاون    ا و                          جــيش ال ــذ مب                                         ملــساعدة يف تنفي

                      وقــدم االحتــاد األورويب   .                                                                         اإلقليمــي الــيت يقودهــا االحتــاد األفريقــي ضــد جــيش الــرب للمقاومــة 
                                                                             إىل البلدان املتضررة، مبا يف ذلك من خالل املـسامهات يف الـربامج الراميـة إىل                أيضا   ايل  امل   ه   دعم
                    االتـصال الالسـلكي     ب                                                                              جيع االنشقاق عن جيش الـرب للمقاومـة، وإنـشاء نظـم إنـذار مبكـر                   تش

   .                           حلماية اجملتمعات احمللية الضعيفة
                                                                                            ويقوم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه بتنفيذ عدد مـن بـرامج املـساعدة اإلمنائيـة                  -    ٤٤

                            ســيادة القــانون وبنــاء                                          جــيش الــرب للمقاومــة، هتــدف إىل تعزيــز          بعمليــات                       يف البلــدان املتــضررة 
                                                                                                      القــدرة علــى احلوكمــة احملليــة وإعــادة دمــج األعــضاء الــسابقني يف جــيش الــرب للمقاومــة           

        ملرحلـة      ً    مخـسياً                                                                      ويف مشـال أوغنـدا، يـدعم االحتـاد األورويب برناجمـا إمنائيـا                 .                جمتمعاهتم األصلية   يف
              مــن تعرضــوا                                                  مليــون يــورو يــساعد يف تيــسري عــودة معظــم      ٨٧,٦       مببلــغ                        بعــد انتــهاء الــرتاع      مــا

                    مـساعدة إنـسانية            كـذلك                          وقدم االحتـاد األورويب       .                    جيش الرب للمقاومة                        للتشرد جراء عمليات    
   .    ٢٠١١                            ماليني يورو هلذا الغرض يف عام  ٩          مببلغ قدره         وأسهم          إىل املنطقة

           مستــشار    ١٠٠                                     ، بــدأت الواليــات املتحــدة نــشر        ٢٠١١         أكتــوبر  /               ويف تــشرين األول  -    ٤٥
                      من أشكال الـدعم      ه                                      م اللوجسيت واالستخبارايت والتدرييب وغري                                 عسكري يف املنطقة لتقدمي الدع    

ــة     ــرب للمقاومـ ــيش الـ ــد جـ ــات ضـ ــشاركة يف عمليـ ــة املـ ــوش الوطنيـ ــ  .                                                                                   إىل اجليـ ــؤالء    شر  ُ  وُنـ         هـ
                                                          ا الواليات املتحدة يف إطار قـانون نـزع سـالح جـيش                 تبذهل            اجلهود اليت             كجزء من              املستشارون  

       مــايو  /      أيــار                          نغرس الواليــات املتحــدة يف                                                             الــرب للمقاومــة وإنعــاش مشــال أوغنــدا، الــذي أقــره كــو
            العاملـة يف             الوطنيـة                 مع اجليوش           مشاطرهتا                                           ويقوم املستشارون أيضا بتنسيق املعلومات و       .     ٢٠١٠

                                                    ، أعلنت حكومة الواليات املتحدة، بعـد اسـتعراض             ٢٠١٢       أبريل   /         ويف نيسان   .                املناطق املتضررة 
          البلــدان                ن العــسكريني يف                        علــى وجــود املستــشاري         ســتبقي         ، أهنــا               مــن اجلهــود        يومــا   ١٥٠        لفتــرة 

   .        املقررة                                       املتضررة إىل ما بعد فترة األشهر الستة األوىل
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                                          مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء                                                 وواصــلت الواليــات املتحــدة تقــدمي الــدعم إىل    -    ٤٦
ــطى، و  ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــسالم يف مجهوريـ ــتقرار                                                الـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ                                                            بعثـ

                                                                         قراطيــة، وبعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان مــن أجــل تعزيــز                         مجهوريــة الكونغــو الدمي  يف
          ويف إطــار   .                        جــيش الـرب للمقاومــة               مــن عمليـات              املتــضررة         املنـاطق   يف                      الــيت تـضطلع هبــا       هـود   اجل

                                                                                                                اجلهود الراميـة إىل محايـة املـدنيني، تقـوم وزارة اخلارجيـة ووكالـة التنميـة الدوليـة يف الواليـات                      
                                                                       ، مبـا يف ذلـك أجهـزة االتـصال الالسـلكي العاليـة التـرددات                                                   املتحدة بتمويـل شـبكات االتـصال      

                          أويلـي الـسفلى وأويلـي             مقـاطعيت                                                               وأبراج اهلواتف اخللوية، من أجـل تعزيـز احلمايـة اجملتمعيـة يف      
                                                             وقامـت الواليـات املتحـدة بوصـفها أكـرب جهـة ماحنـة                .                                مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة              العليا يف 

                                   جـيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة             بعمليات                كان املتضررين                                      ثنائية للمساعدة اإلنسانية إىل الس    
  ،     ٢٠١١                                                                                          أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الــسودان يف الــسنة املاليــة  

ــر مــن   ــذ       ١٨                     بتقــدمي أكث ــة وتنفي ــساعدة الغذائي ــوفري امل ــدعم ت ــون دوالر ل ــادرات                                                             ملي        األمــن           مب
   .              أنشطة اإلغاثة        إضافة إىل           اب املعيشة،                                          الغذائي واحلماية اإلنسانية والصحة وتوفري أسب

  
        حمددة       بلدان           املضطلع هبا يف       األنشطة   -     هاء  

                       مجهورية أفريقيا الوسطى    
                                                                                      أنــشأت احلكومــة وشــركاؤها، مبــا يف ذلــك األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي وفرنــسا   -    ٤٧

              هــا اجلماعــة                                                                                      والواليــات املتحــدة وبعثــة توطيــد الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى الــيت تقود 
                                                                     اجلهـود املبذولـة لتنـسيق أعماهلـا، فريقـا عـامال معنيـا                        يف إطـار                                    االقتصادية لدول وسط أفريقيـا،      

ُ                                                                                 يش الرب للمقاومة، وُعني مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                    جب                    
         تكامـل     امل                         وزار ممثلـون عـن املكتـب     .                                                       الوسطى جهة اتصال بشأن مسألة جـيش الـرب للمقاومـة      

                    كجزء مـن اجلهـود       )             دونغو وغوما  (                                                          نظراءهم يف األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية         
                                    وأتاحـت الزيـارة أيـضا فرصـة          .                                                                  الرامية إىل حتسني التنسيق بني البعثات وتعزيز تبادل املعلومـات         

                                                                                   وبعثـــة منظمـــة األمـــم املتحــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف مجهوريـــة الكونغـــو            املتكامـــل          للمكتــب  
          االنـشقاق                                                                                    الدميقراطية لتبادل أفضل املمارسات، وال سيما يف جمال اإلعادة إىل الوطن وتشجيع             

                                     ، بالتعـاون مـع بعثـة منظمـة                     املتكامـل                 وقـام املكتـب     .                      فيما بني أفـراده                          جيش الرب للمقاومة     عن
                                                                                                        األمــم املتحـــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيـــة وبعثـــة األمـــم املتحـــدة   

                                                   أفضل السبل لدعم حكومـة مجهوريـة أفريقيـا              بشأن                                وب السودان، باستكشاف خيارات       جن  يف
   .                                    ن جيش الرب للمقاومة إىل أوطاهنم األصلية ع                                     الوسطى يف وضع آلية لتيسري إعادة املنشقني 
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                           مجهورية الكونغو الدميقراطية    
               الدميقراطيـة                                                                               واصلت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو              -    ٤٨

                                                                                        تنفيذ التدابري العسكرية وغري العسكرية للتصدي لتهديد جيش الرب للمقاومة، وذلـك بالتنـسيق    
ــة، وب    ــة الكونغــو الدميقراطي ــشاور مــع شــركاء آخــرين                                                                مــع القــوات املــسلحة جلمهوري       وبــني   .                                 الت

ــاير  /                 كــانون الثــاين ٢    و     ٢٠١١        ديــسمرب  /            كــانون األول   ١٨ ــة والقــوات      ٢٠١٢        ين                              ، أجــرت البعث
ــ ــة      سلحة     امل ــا                  الكونغولي ــي العلي ــسفلى وأويل ــي ال ــاطعيت أويل ــشتركة يف مق ــات عــسكرية م   .                                                                              عملي

                           العمليـة تعزيـز األمـن           استهدفت                                                             خالل إنشاء قواعد أمامية إضافية والقيام بدوريات مكثفة،             ومن
                       وباإلضـافة إىل ذلـك،       .       فتـرة             تلـك ال                                                              يف املناطق املتضررة من أعمال جيش الرب للمقاومـة خـالل          

                           البعثــة مخــس عمليــات         نفــذت  ،     ٢٠١٢        أبريــل  /         نيــسان  ١٦           ينــاير إىل  /         ن الثــاين        كــانو  ٢٨      ومــن
   .                   مقاطعة أويلي العليا                                                   لتعزيز محاية املدنيني يف املناطق الواقعة حتت التهديد يف    حمددة       عسكرية 

   “                مرحبــا بالــسالم ”               حتــت شــعار                          ، أطلقــت البعثــة عمليــة    ٢٠١٢        فربايــر  /        شــباط ٦   ويف   -    ٤٩
                                                               سالح والتــسريح واإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة التــوطني وإعــادة        رتع الــ             املتعلقــة بــ                دعمــا لرباجمهــا 

ــة    ــاتلني مـــن جـــيش الـــرب للمقاومـ   .                                                                                                  اإلدمـــاج، هتـــدف إىل تـــشجيع انـــشقاق واستـــسالم املقـ
ــة عــام          ومــن ــة حــىت هناي ــستمر العملي ــع أن ت ــسان    .     ٢٠١٢                                                   املتوق ــك، ويف ني    /                                 وعــالوة علــى ذل

                                  بوتــا وأنغــو يف مقاطعــة أويلــي                                                      ، نــشرت البعثــة قواعــد أماميــة جديــدة يف مــنطقيت     ٢٠١٢        أبريـل  
         القبـضة     ”          عمليـة       ليـة                                                  ، أجـرت البعثـة والقـوات املـسلحة الكونغو             ٢٠١٢      مايو   /        ويف أيار   .       السفلى
   ويف   .                                                                                     لردع أنشطة جيش الرب للمقاومة يف مقاطعة أويلي العليا، بواليـة أوريونتـال              “       احلديدية

              جـيش الـرب            ضـد                            القيام بعمليات عسكرية      لية                                          غضون ذلك، واصلت القوات املسلحة الكونغو     
   .               ه غارامبا الوطين    تنـز            للمقاومة يف م

                    اجملتمعـات احملليـة    يف                                                                   ويف جمال اإلنذار املبكر، واصلت البعثة دعـم إنـشاء شـبكات إنـذار          -    ٥٠
                                                        اجملتمعـات احملليـة مـن إبـالغ الـسلطات احملليـة                    لـتمكني                                           مقاطعيت أويلي العليا وأويلي الـسفلى،         يف
           من أجهزة     ٤٠             ، مت تركيب        ٢٠١٢      مايو   /       أيار  ٤    من         اعتبارا   و  .                                 أو البعثة هبجوم وشيك أو فعلي      / و
        جــيش          بعمليــات                                                داخــل اجملتمعــات احملليــة يف املنــاطق املتــضررة             ات العاليــة          التــردد   ذات        الســلكي   ال

                                                              وتقــوم الوحــدات اهلندســية للبعثــة أيــضا بإصــالح طريقــي   .                                        الــرب للمقاومــة كجــزء مــن املبــادرة
   .                                 احلركة وتيسري التجارة داخل املنطقة                دوربا من أجل حتسني  -               دورو وفارادجي  -      دونغو
ــالتقرير، اخنفــض     -    ٥١ ــشمولة ب ــرة امل ــستوى                                               وخــالل الفت ــسلحة            م ــوات امل ــني الق ــاون ب                                      التع

                                          مجيـع الوحـدات القتاليـة األوغنديـة                     مـع مغـادرة                                          وقوات الـدفاع الـشعيب األوغنديـة،                    الكونغولية  
        ي عقـد     دور             الل اجتمـاع      خـ  و               ومـع ذلـك،       .     ٢٠١١                                             مجهورية الكونغو الدميقراطية يف هناية عـام        

     بـني                                       ، شاركت فيه البعثة بصفة مراقب،         ٢٠١٢      مارس   /       آذار   ١٥      و     ١٤         يومي     يف  ،          يف كينشاسا 
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                                                                                              وزيري الدفاع ورئيسي األركان العامة ورئيسي االسـتخبارات العـسكرية جلمهوريـة الكونغـو              
             لقـة جبـيش                                                                                                الدميقراطية وأوغندا اتفق البلدان على ضرورة تعزيز التعـاون وتبـادل املعلومـات املتع             

   .             الرب للمقاومة
  

              جنوب السودان    
                                                                                         خالل الفترة قيد االستعراض، واصلت بعثة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان تقـدمي                   -    ٥٢

         مجهوريــة                                                                      اســتراتيجية بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف                لتوســيع نطــاق        الــدعم 
                     شـبكات اإلذاعـة يف           ربـط  (      اومة                                                              الكونغو الدميقراطية للتواصل اإلقليمي بشأن جيش الرب للمق       

      ومشـل     ).                  جنـوب الـسودان    و                                                                      أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         
                                                       بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف             تولـت                                 املساعدة إىل اجلهـود الـيت                 ذلك تقدمي 

  ىل  إ         العـودة   ”              اعـي لـربامج                          توسيع نطاق البـث اإلذ              قيادهتا من أجل                           مجهورية الكونغو الدميقراطية  
                                               االسـتراتيجية جلـيش الـرب للمقاومـة يف                                 إىل نقـاط العبـور              االستوائية     غرب         مناطق       من    “     الوطن
                                                                                          االسـتوائية، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وتيـسري                         غـرب        والية

                       واصـل مكتـب منـسق       و  .                                                  االسـتراتيجيات اإلقليميـة لإلعـادة إىل الـوطن               تعزيز                    انشقاق املقاتلني و  
                             االسـتوائية تيـسري توزيـع             غـرب                                                                         الوالية التابع لبعثة األمم املتحدة يف جنـوب الـسودان يف واليـة              

                                                                                                            مواد التوعية لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                   
                  لقيـام بـدوريات                                                  وتواصل بعثة األمم املتحدة يف جنوب الـسودان ا        .                          بشأن جيش الرب للمقاومة   

   .                   جيش الرب للمقاومة       بعمليات                                             عسكرية متكاملة ومجع املعلومات يف املناطق املتضررة  /     مدنية
                                                                                            ولئن مل يتم وضع آليات رمسية حىت اآلن مـن أجـل إعـادة البـالغني الفـارين مـن جـيش                   -    ٥٣

ــة األمــم املتحــدة يف جنــوب          مــن                    الــرب للمقاومــة   ــسودانيني إىل أوطــاهنم، واصــلت بعث                                                                           غــري ال
                                                   جنـوب الـسودان ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون         يف                                          سودان التعاون مع الـسلطات الوطنيـة         ال

                                                                                                  الالجــئني وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   
                                                ويف غــضون ذلــك، تواصــل بعثــة األمــم املتحــدة   .                                           أجــل تيــسري اإلعــادة الدوريــة إىل الــوطن     مــن
                            بـشأن إعـادة أفـراد             رمسي            بروتوكول       لصياغة                              العمل مع الشركاء الرئيسيني                    جنوب السودان     يف

   .                           جيش الرب للمقاومة إىل أوطاهنم
  

        أوغندا    
       حـدوث                 وقـد لـوحظ       .  ة                                         االنتعـاش يف مشـال أوغنـدا، مـشجع                حنـو       جتـاه   اال         ت مسرية    كان  -    ٥٤

       سـوى                   حيـث مل يتبـق                                                                                 تقدم كبري، مبا يف ذلك من خالل عودة وإعادة إدماج املـشردين سـابقا،               
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                    اإلنتـاج الزراعـي               قـد زاد     و  .                              خميما للمـشردين داخليـا        ٢٥١        أصل           فقط من          عاملة             أربعة خميمات 
   .                    قدرات احلكومة احمللية ت    وحتسن
          الفـوارق                   ، مبا يف ذلـك                     مسرية التقدم         أن حترف                          زال هناك عوامل ميكنها      ت              ومع ذلك، ال      -    ٥٥

                         طالـة يف صـفوف الـشباب                                                                     االقتصادية واالختالالت يف حيازة األراضي، وارتفـاع مـستويات الب         
  .                 فوائـد الـسالم    ب                                                                   بـني الـسكان الـذين حتـدوهم آمـال كـبرية يف االنتفـاع                          فيمـا                  واإلحباط املتزايد 

                                             مثاين وكاالت وصناديق وبرامج تابعـة لألمـم                  تنفذه                                        ومن خالل مشروع صندوق لبناء السالم،     
      ساعدة        املـ                        ، مـن خـالل تقـدمي                                            التـصدي لـبعض تلـك التحـديات         ُ                      ُتبذل جهود مـن أجـل        ،      املتحدة

                                                             اإلدمــاج لألســر املعيــشية يف املنطقــة الــيت تترأســها نــساء          كفالــة    و ،                          املتخصــصة إلعــادة اإلدمــاج
                                    ويقـدم الربنـامج أيـضا الـدعم          .                             والعائدين واملقاتلني السابقني          داخليا                            واألسر املعيشية للمشردين    

ــرتبطني       ــذين كــانوا م ــدعم مجــع مشــل األطفــال ال ــة، وي ــة املؤقت                                                                                                       النفــسي واالجتمــاعي، والرعاي
   .                   املتضررين من العنف        اآلخرين                       باجلماعات املسلحة واألطفال

                                                                   ألمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان وصــندوق بنــاء الــسالم    ا                  وســاعدت مفوضــية   -    ٥٦
        وتـدعم    .                                                                                  آليـات العدالـة االنتقاليـة وفقـا للمعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                      إنـشاء            كومة على     احل

                                                    ت من أجل الوسـاطة وبنـاء الـسالم وحـل الرتاعـات                                                  املشاريع، من بني أمور أخرى، بناء القدرا      
           يف إطــار               دون اإلقليميــة        ملنطقــة  ا          لــصاحل                       كومــة للعمــل اإلجيــايب   احل      خطــة    و        احمللــي        الــصعيد      علــى 

   . )    ٢٠١٥-    ٢٠١٢ (                                                خطتها إلحالل السالم واالنتعاش والتنمية يف مشال أوغندا 
ــة                                             ، عقــد كــل مــن مفوضــية حقــوق اإلنــسان      ٢٠١١        نــوفمرب  /                  ويف تــشرين الثــاين  -    ٥٧           وهيئ
                  التـابع جلامعـة                                                                                       املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة ومـشروع قـانون الالجـئني                        األمم

                           ، وانــصب التركيــز علــى    ٢٠٠٠         لعــام                                                    اجتماعــا تــشاوريا وطنيــا بــشأن قــانون العفــو           مــاكريري 
         علـى                               الـيت ميكـن أن تترتـب            ثـار   اآل                                                          احلق يف العدالة لضحايا نزاع جيش الرب للمقاومـة و               كفالة

ــسان       حقــوق  ــضحايا         ســياق   ويف   .              عفــو شــامل               عــن مــنح          اإلن                                            االجتمــاع، تبادلــت منظمــات ال
ــرأة          ومنظمــات  ــرب             امل ــها جــيش ال ــيت ارتكب ــاجلرائم ال ــق ب ــدول جتارهبــا فيمــا يتعل                                                                                       وســلطات ال

                                                                            وجهات نظرها بشأن قانون العفو وبرنامج نزع السالح والتـسريح وإعـادة                     وتبادلت            للمقاومة  
                                             وممثلـو الـضحايا علـى وجـه اخلـصوص                  املـرأة                 ورأت منظمـات      .                                اإلدماج الذي تنفذه جلنة العفو    

                                                                       ملساءلة وقول احلقيقة، وأن قانون العفو يتطلب على األقـل مراجعـة             ا           الدولة           أن تكفل             أنه ال بد    
   .                 ومزيدا من املناقشة

                 جامعـة غولـو،        و                                                   ، نظمـت منظومـة األمـم املتحـدة يف أوغنـدا               ٢٠١٢       أبريل   /         ويف نيسان   -    ٥٨
ــدا مجــع علمــاء وممارســني وطنــيني                                   مــؤمتر أحبــاث بــشأن تــصورات   ــاء الــسالم يف مشــال أوغن                                                                  بن

                                                                املؤمتر تقوية جامعة غولو كمؤسسة رئيسية لبناء الـسالم يف                  واستهدف  .                     ودوليني يف هذا اجملال   
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                               النـسخة الثانيـة مـن خطـة                  سـتدرج يف                سياسـاتية                     على عدة توصـيات                      واتفق املشاركون     .       املنطقة
    ).    ٢٠١٥-    ٢٠١٢ (           مشال أوغندا                           للسالم واالنتعاش والتنمية يف         احلكومة

  
        مالحظات  -       خامسا 

ــذهلا     هــود  اجل                              إنــين أشــعر بالتــشجع إزاء   -    ٥٩                                              عــدد متزايــد مــن دول املنطقــة لتحــسني                  الــيت يب
                       بلـدان الـيت أجـرت        ال            أثين علـى        إين   و  .                           لسماح مبشاركة شعبية أوسع    ل                              قواعده وإجراءاته االنتخابية    

                                   ، وأدعو دول املنطقة إىل معاجلـة               السياسية       لسلطة   ا     نقل   ل                                       انتخابات سلمية ونفذت عمليات منظمة      
   .                                                                                   الفجوات القانونية واإلدارية املتبقية من أجل ضمان إجراء انتخابات جامعة وشفافة وتشاركية

ــا               ويف حــني إين   -    ٦٠ ــة وســط أفريقي ــى منطق ــين عل ــى م                                        أث ــة عل ــدالت النمــو                         دون اإلقليمي                 ع
         هـذا         حتويـل                           تمثـل التحـدي اآلن يف        ي   ،                        خالل العام املاضـي        ّ  املسّجلة                         االقتصادي املثرية لإلعجاب    

                             ويف هـذا الـصدد، يؤسـفين       .                دون اإلقليميـة            املنطقـة                                                النمو إىل مكاسب ملموسة لغالبية الناس يف      
ّ      حــّدة  يف        حقيقــي            إىل اخنفــاض       بعــد                                                                 أن النمــو االقتــصادي يف العديــد مــن بلــدان املنطقــة مل يــؤد     

                                   املنطقـة إىل التعجيـل ببـذل                       إين أدعـو دول                                      األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              بلـوغ               ومـن أجـل       .      الفقر
   .                     الـسكان دون متييـز              غالبيـة    ل                 يكـون مفيـدا                                           لضمان منـو مـراع ملـصاحل الفقـراء                          يلزم من جهود       ما

                                         علــى أهبــة االســتعداد لــدعم الــدول                وســط أفريقيــا  يف                                  مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي        ويقــف 
         نميــــة                      ُ                                                            ومــــن أجــــل التــــرويج الختــــاذ ُنهــــج تــــشاركية وغــــري متييزيــــة يف الت  .                  هــــذا الــــصدد  يف

                                                                                        واالقتصادية، إين أشجع كـذلك دول املنطقـة علـى تعزيـز هياكـل حقـوق اإلنـسان                            االجتماعية
                                                                                                     لديها، مبا يف ذلك مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، ومواصـلة التمـاس املـساعدة التقنيـة مـن                   

   .                                          مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد
                                            را جلنــة حــوض حبــرية تــشاد باختــاذ تــدابري                                      أرحــب بــالقرار الــذي اختذتــه مــؤخ       أود أن  و  -    ٦١

                                      وأشـجع بلـدان جلنـة األمـم املتحـدة        .                                                      ملكافحة التهديد الذي تـشكله مجاعـة بوكـو حـرام           حمددة
           لبنـاء        معـا         بالعمل                                                                                    االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا على الوفاء بالتزامها          

  .         قليميــة  اإل                           ري املــشروعة يف املنطقــة دون                                                         اســتراتيجية متماســكة ملكافحــة األســلحة والــذخائر غــ 
                                                                                                   ظل األمـم املتحـدة علـى اسـتعداد ملـؤازرة اجلهـود دون اإلقليميـة الراميـة إىل تعزيـز الـسالم                ست و

   .                                                          واألمن، وإىل تعبئة اجملتمع الدويل لتقدمي الدعم الالزم يف هذا الصدد
ــة                                                اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا الـــدول األعـــضاء                                أشـــعرتين بالتـــشجيع أيـــضا        وقـــد   -    ٦٢             يف اجلماعـ

                                                                                                         االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعـة االقتـصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا مـن أجـل وضـع                    
           حبريـة            النـاس       حتـرك                                                                                       آليات لتحقيق التكامل والتعاون عرب احلـدود، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت تعـزز                   

                                                       ومــع ذلــك، وكمــا جــاء يف مالحظــة الــدول األعــضاء     .               دون اإلقليميــة                       مجيــع أحنــاء املنطقــة    يف
      تــؤيت                    إذا أريــد هلــا أن    رع  ّ ّس                                                 ُ                 فــسها، فــإن وتــرية تنفيــذ الربوتوكــوالت ذات الــصلة جيــب أن تـُـ    ن

   .                                               وتعترب هذه اآلليات اللبنات األساسية لتعزيز التعاون  .      مثارها
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         حتــديا      متثــل                                                               القرصــنة والــسطو املــسلح يف عــرض البحــر يف خلــيج غينيــا         أعمــال     ظــل  ت و  -    ٦٣
                                                    جلنة خليج غينيا واجلماعة االقتصادية لـدول وسـط                                    أسجل التعاون املستمر بني              أود أن    و  .     كبريا

                                                                                                أفريقيا واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي، بـدعم مـن مكتـب األمـم           
ــا ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، مــن أجــل تنفيــذ                                                                                                            املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقي

                 قمة لرؤسـاء           مؤمتر           خالل تنظيم                    ، مبا يف ذلك من     )    ٢٠١٢   (    ٢٠٣٩                         توصيات قرار جملس األمن   
                                                أحــث الــدول املتــضررة يف خلــيج غينيــا علــى        إنــين  و  .                     حــول هــذه املــسألة           واحلكومــات         الــدول 

                وأدعـو أيـضا      .              وبفعاليـة              دون إبطـاء                          ه الظـاهرة املقلقـة           هـذ          مواجهـة                              مواصلة جهودها الرامية إىل     
   .            البالغ األمهية              يف هذا املسعى      دعمها                  شركاءها إىل مواصلة 

                          التهديـد الـذي ميثلـه            حتييد       على                            اجلهات املعنية اليت تعمل                            التعاون املتزايد بني           ويشجعين  -    ٦٤
                                                                                   وأدعو اجملتمع الـدويل لـدعم تنفيـذ اسـتراتيجية إقليميـة منـسقة ملواجهـة                  .                    جيش الرب للمقاومة  

ــأثري أنــشطة جــيش الــرب للمقاومــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل جهــود نــزع الــسالح                                                                                                         هتديــد وت
     هـو                                 فتـوفري املـوارد الـضرورية         .                                           لوطن وإعادة التـوطني وإعـادة اإلدمـاج                               والتسريح واإلعادة إىل ا   

ــا                                                                                 قــادرين علــى ضــمان جنــاح اجلهــود اجلاريــة للــسلطات الوطنيــة واالحتــاد                          وحــده الــذي جيعلن
   .                                           األفريقي والشركاء الدوليني اآلخرين يف هذا الصدد

ــام، أود أن أعــرب عــن    -    ٦٥ ــاين                                ويف اخلت ــا،          امتن ــدان وســط أفريقي             واجلماعــة                                      حلكومــات بل
                                                                                               االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واالحتاد األفريقي، وجلنة خليج غينيا، وغريهـا مـن املؤسـسات               
                                                                                                   اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، علــى تعاوهنــا الوثيــق مــع مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط  

          ت األمـم                                                                                        وأود أيضا أن أشيد بالدعم والتعاون اللذين تلقامها املكتـب مـن خمتلـف هيئـا                 .        أفريقيا
                                                     عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم واملكاتـب                     وهي حتديدا                                    املتحدة العاملة يف وسط أفريقيا،      

  .        لمكتـب  ل                              ملـا أسـدته مـن تعـاون                                                                            اإلقليمية واألفرقـة القطريـة والكيانـات األخـرى ذات الـصلة،             
                                                                                           وأخريا، أود أن أعرب عـن تقـديري ملمثلـي اخلـاص ومـوظفي مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي           

   .                                                                       وسط أفريقيا ملا يبذلونه من جهود متواصلة لتعزيز السالم واألمن يف وسط أفريقيا  يف
  
  


