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 اإلقليمـي  املتحـدة  األمـم  مكتـب  أنـشطة  عـن  العـام  األمني تقريرمشروع      
ــط يف ــا وســ ــن أفريقيــ ــاطق وعــ ــضررة املنــ ــيش   املتــ ــات جــ ــن عمليــ  مــ

  للمقاومة الرب
  

  مقدمة  - أوال  
 رئيـسه  عـن  الـصادر  البيـان  يف الـوارد  األمـن  جملـس  طلـب  علـى  بنـاء  التقريـر  هـذا  يقدَّم  - ١

 أن مـين  األمـن  جملس فيه   طلب الذي و ،)S/PRST/2012/18 (٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩ بتاريخ
 تنفيـذ  يف احملـرز  والتقـدم  أفريقيـا  يف وسـط     اإلقليمـي  املتحـدة  األمـم  مكتـب  أنـشطة أُطلعه علـى    
 جـيش  أنـشطة    شكله تـ  الـذي  لتهديـد  الراميـة إىل التـصدي ل      اإلقليميـة  املتحـدة  األمـم  استراتيجية

 وغريهـا  املنطقـة  يف األمـم املتحـدة      بعثـات تبـذهلا    الـيت    واجلهود ، ومواجهة أثرها  للمقاومة الرب
 الجتاهـات  تقييمـا ل   التقريـر ويتضمن هـذا    . الغرض هلذا املعنية حتقيقا    املتحدة األمم وكاالت من

 املكتـب   واليـة  تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  وآخـر مـستجدات      ،وسـط أفريقيـا    يف الرئيـسية  السياسية
 ومـا ُيحدثـه مـن    للمقاومـة  الـرب  جـيش الـذي ميثلـه     التهديـد  ملواجهة اجلارية اجلهوداإلقليمي و 

 املـؤرخ   ي، وذلـك منـذ صـدور تقريـر        اإلقليميـة  املتحـدة  األمـم  استراتيجية تنفيذ سيما وال ،أثر
  ).S/2012/421( ٢٠١٢يونيه / حزيران١١
  

   أفريقيا وسط يف الرئيسية التطورات  - ثانيا  
  عيد السياسة والسالم واألمنص على التطورات  - ألف  

 غــسطس أ/ آبيف عامــة انتخابــات أنغــوال  أجــرت االســتعراض، قيــد  الفتــرة خــالل  - ٢
 أجــواء يف االنتخابــات هـذه  أجريــتوقـد  . يوليــه/متـوز  يف برملانيــة انتخابـات  الكونغــوأجـرت  و

  .القانونية بالطرق اخلالفية القضاياسلمية بوجه عام، ومتت معاجلة 
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 والتـــشريعات املؤســـسات حإصـــال بعمليـــة أفريقيـــا وســـط دول مـــن عـــددواضـــطلع   - ٣
 وغـابون،   الكـامريون  يفو. والشفافية باملصداقية تتسم انتخابات إجراء ضمان هبدف االنتخابية

 الوطنيـة،  االنتخابيـة  اللجـان  عمـل  سـري    مثـل  جمـاالت  يف ودسـتورية    انتخابيـة  إصـالحات جتري  
  .لناخبني لالبيومترية وتنفيذ عمليات التسجيل الناخبني قوائم وتنقيح

ــلتووا  - ٤ ــدول صــ ــز الــ ــود تعزيــ ــة اجلهــ ــل تــــشجيع إىل الراميــ  يفو. اإلقليمــــي التكامــ
ــه/متــوز ٢٥ ــة عــشرة ل قــدُع ،يولي ــدورة احلادي ــصادية اجلماعــة دول رؤســاءت ال ــة االقت  والنقدي

 مجهوريـة  و الكـامريون  هـي    أعضاء دول ست رؤساءوحضر املؤمتر   .  برازافيل يف أفريقيا لوسط
الكونغـو   مـن    موسـى  ريبـي  نيعُـ و.  وغـابون  االسـتوائية  غينيـا  و الكونغو و وتشاد الوسطى أفريقيا
 نتــسيمي مــن نطــوان أحمــل ليحــل أفريقيــا، لوســط والنقديــة االقتــصادية اجلماعــة للجنــةا رئيــس

  .عام ملدة اجلماعة ئاسة لشغل منصب رغابونومت اختيار . الكامريون
 للحـدود  العابرة القضايا ملعاجلة مبادرات عدة   تنفيذ مت االستعراض، قيد الفترة وخالل  - ٥

 االهتمـام  ذات القـضايا  بـشأن    اتفاقـات  وتوقيـع  الثنائيـة  املختلطـة  اللجـان  اجتماعـات منها عقد   
 الوســطى أفريقيــا مجهوريــة وقعــت، الــسياق هــذا يفو.  املنطقــة دون اإلقليميــةلبلــدان املــشترك
، الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف الـسالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتب من بدعم وتشاد،

 ملتمـردي   الـسابق  لـزعيم  إىل تـشاد ل    الطوعيـة  للعـودة  الطريـق  مهـد  سـبتمرب / أيلول يف اتفاقعلى  
 اإلقليمــي التعــاون تعزيـز وســعيا ل. ومقاتليـه  ، الديــهبابــا القـادر  عبــد ، لإلصـالح الــشعبية اجلبهـة 
 وغـابون   الكامريون بني   املختلطة اللجان اجتماعاتت  قدُع ، بني الدول  دود احل عرب الثقة وبناء
  .والكامريون االستوائية وغينيا

 هتديـدا  يـشكالن   اإلرهابية األنشطة وتصاعد حدة    الساحل منطقة يف األزمةوما زالت     - ٦
ا مرتبطـ  سـلحة  األ انتـشار  كـون  ي قـد و . وسط أفريقيـا   يف واالستقرار واألمن لسالم على ا  خطريا

 .بالسالحبل العصابات املنظمة املدججة  غري املشروع من قوالصيد اإلجرامية األنشطة زيادةب
  

  واالقتصادية االجتماعية التطورات  - باء  
 ، أوىل جهـة  مـن ف.  متعارضـة  اجتاهات واالقتصادية االجتماعية التنميةاجتاهات  ال تزال     - ٧

 معـدالت  حتقيـق  يف   البلـدان  مـن  العديـد واسـتمر   . واعدة آفاق له   قوي اقتصادي منو هناك كان
 الـشباب  يف صـفوف     البطالـة  زال تـ  ال أخـرى،  ناحيـة  مـن و). املائـة  يف ٥ على   تزيد (مرتفعة منو
 وســط يف التــضخم معــدالتزالــت   والاملعيــشة، تكــاليف مرتفعــة وكــذلك الفقــر معــدالتو

  .أفريقيا يف املتوسط من أعلى أفريقيا
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 األكثـر  أن مصدر القلق     )S/2012/421 (السابق تقريري يف أكدت ذلك، على وعالوة  - ٨
 وســط يف البلــدان مــن العديــد يف اجليــدة الكلــي االقتــصاد صــحة أن حقيقــة يكمــن يف اإحلاحــ

 جمـال   يفكما أن التقدم احملـرز      . والفقراء األغنياء بني الفجوة اتساع مع تترافق زالت ماأفريقيا  
 يـسري خبطـوات بطيئـة تـثري         لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  تنفيذيف اجلهود املبذولة ل   و الفقر من احلد
  . املتضررةالبلدان الستقرار هتديدا تشكل أن ميكن فإهنا احلالة، هذه تعاجل مل إذاو. قلقال
  

  وضع املرأةو اإلنسان حقوق  - جيم  
 سـيما  وال البلـدان،  بعـض  يف اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات  سائدة من    املخاوف تزال ال  - ٩
 الـصحف  غـالق  مـن إ   انبلـد  بـضعة    يف مقلق اجتاه هناكو. املرأة وحقوق اإلعالم حرية جمال يف

 فـإن  ذلـك،  إىل وباإلضـافة . الـسياسية  ملعارضـة  املتحالفـة مـع ا     تلـك  وخاصـة  اإلذاعـة،  وحمطات
ولكــن . الوطنيــة الــسلطات للتخويــف علــى يــد أو إمــا تعرضــوا للــسجن الــصحفيني مــن عــددا
 علــى اإلعــالم وســائل وتــزداد قــدرة ، مــشجعةالبلــدان معظــم  يفاإلعــالم حالــة حريــة زالتــ ال

  .الوطنية القضايا مناقشة يف حبرية امهةاملس
ــا أقــل مــشاركة للمــرأة والــشباب يف مواقــع صــنع القــرار علــى        - ١٠ وســجل وســط أفريقي

وأبرز االستثناءات هـي روانـدا وبورونـدي        .  يف املائة  ٢٠مستوى أفريقيا، حيث بلغ متوسطها      
وهناك حاجـة   . على التوايل  يف املائة    ٣٢ يف املائة و     ٥٦حيث تصل نسبة النساء يف الربملان إىل        

إىل تكثيف جهود الدعوة إلقناع احلكومات بالوفاء بالتزاماهتا الدوليـة يف إطـار اتفاقيـة القـضاء                 
بشأن املرأة والـسالم    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وقرار جملس األمن          
  .واألمن ومنهاج عمل املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة

وال تزال النساء والفتيات يعانني من انتشار ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث،                - ١١
ــة       ــة االجتماعيـ ــيم واحلالـ ــق يف التعلـ ــن احلـ ــان مـ ــر، واحلرمـ ــسري يف وقـــت مبكـ ــزواج القـ والـ

وتشمل التحديات األخرى معدالت وقيـات األمهـات        . واالقتصادية السيئة بوجه عام لألرامل    
ــشاد  ــة١ ٥٠٠(يف ت ــاة لكــل   حال ــود حــي ١٠٠ ٠٠٠ وف ــدي ) مول  لكــل ١ ١٠٠(، وبورون

)  مولــود حــي١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٩٨٠(ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى )  مولــود حــي١٠٠ ٠٠٠
  .) مولود حي١٠٠ ٠٠٠ لكل ٧٥٠(ورواندا 
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  أفريقيا وسط يف اإلقليمي املتحدة األمم مكتب أنشطة  - ثالثا  
  املتحدة األمم منظومة شركاء بني التنسيق تعزيز  - ألف  

 تنـسيق  تنفيـذ واليتـه املتعلقـة ب       أفريقيـا  يف وسـط     اإلقليمـي  املتحـدة  األمم مكتب واصل  - ١٢
 وســط يف املتحــدة األمــم منظومــة شــركاء بــني واألمــن الــسالم جمــال يف املتحــدة األمــم أنــشطة
 اخلاصــني لممــثلني لالثانيــةة اإلقليميــ الدراســية احللقــة كتــب املعقــد الــسياق، هــذا ويف. أفريقيــا
 إىل ١٠ يف الفتــرة مــن اإلقليمــيني، واملــديرين املقــيمني املتحــدة األمــم منــسقي والعــام، لألمــني
  .ليربفيل يف أكتوبر/تشرين األول ١٢
 التقـدم  لتقيـيم  وسـط أفريقيـا      يف املتحـدة  األمـم  هيئـات    لرؤساء فرصة االجتماع وأتاح  - ١٣

 يف ليربفيــل يف عقــد الــذيلــسابق كاتبــهم منــذ اجتمــاعهم ا م بــني والتعــاون التنــسيق يف احملــرز
ــوبرأ/ولألا تـــشرين ــتراتيجيات رســـم أيـــضا بنيلمـــشارك االجتمـــاع لمســـحو. ٢٠١١ كتـ  اسـ
 اجلديــدة التهديــدات مــع التعامــل مــا يتعلــق بيف وخاصــة ، األمــم املتحــدةأداء لتوحيــد مــشتركة
 وأثـره    يف وسـط أفريقيـا،     األمـين  الوضـع  تطـور  االجتمـاع  تنـاول  ذلك، على وعالوة. والناشئة

 املـشاركون   واعتمد. املتحدة األمم موظفي سالمة على املنظمة وما له من تداعيات       عمل على
 وســط يف املتحــدة األمــم هيئــات بــني التنــسيق مــن للمزيــد حتتــاج جمــاالتحــددوا و توصــيات
 املـستدامة،  والتنميـة  اإلعـالم،  وحريـة  الـشباب،  وتوظيـف  ، الرتاعـات  نشوب منع، منها   أفريقيا
  .منتظم بشكل التوصيات تنفيذ رصدوسيجري . والدميقراطية نساناإل وحقوق

  
  اإلقليمية دون واملنظمات األعضاء الدولة قدر تعزيز  - باء  

 االقتــصادية اجلماعــة وأمانــة يف وســط أفريقيــا اإلقليمــي املتحــدة األمــم مكتــب واصــل  - ١٤
 يف الـسالم  وتوطيـد اعـات    الرت ملنـع  اإلقليميـة  اجلهود لدعم شراكتهما تعزيز أفريقيا وسط لدول
 سلط يـ  مايو/يار أ يف وقع للتعاون إطاري اتفاق تنفيذوشرعا يف   . )١(اجلماعة يف األعضاء الدول
ــضوء ــى ال ــاون جمــاالت عل ــة التع ــات واحلكــم؛ :التالي ــة؛ العملي ــساعي الوســاطة واالنتخابي  وامل
 غـري  اخلفيفـة  سـلحة واأل الصغرية األسلحة انتشار مكافحة جهود   ذلك يف مبا األمن، و احلميدة؛
  .املؤسسية القدرات وتعزيز التدريب واملشروعة؛

 وسـط  لـدول  االقتـصادية  للجماعـة  العـام  واألمـني  اخلـاص  ممثلي عقد   الصدد، هذا ويف  - ١٥
 ومناقـشة  املـشتركة  األنشطة لتخطيط بالتقرير املشمولة الفترة خالل اجتماعات منتظمة    أفريقيا
 مـستوى  علـى  شـهرية  اجتماعـات  االجتماعـات وأعقبت هـذه    . املشترك االهتمام ذات القضايا

__________ 
أنغــوال وبورونــدي وتــشاد ومجهوريــة أفريقيــا :  اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا هــيالــدول األعــضاء يف  )١(  

  .الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسان تومي وبرينسييب وغابون وغينيا االستوائية والكامريون والكونغو
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 االتفـاق  تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  وتقيـيم  ، املتخذة للقرارات العملي تنفيذ ال ملناقشة العاملني كبار
 تعــاونوســط أفريقيــا مرحلــة   يفاإلقليمــي املتحــدة األمــم مكتــبواســتهل . للتعــاون اإلطــاري

 اجلماعـة  مـع ، وعـزز شـراكته      للعمـل  جديـدا  جمـاال هـا    باعتبار احلميدة واملساعي الوساطة بشأن
ــصادية يف  ــة القــضايااالقت ــاألمن، املتعلق ــسطو القرصــنة وخاصــة ب ــسلح وال ــام البحــر، يف امل  وق

  . احلكم اإلقليميإطار لتعزيز االقتصادية اجلماعة مع نصرة مشتركة بادراتمب
لدول وسط أفريقيـا، بـدعم   وعلى حنو أكثر حتديدا، نظم املكتب واجلماعة االقتصادية         - ١٦

، حلقة عمل بشأن عمليـات الوسـاطة وتيـسري           التابعة لألمانة العامة   من إدارة الشؤون السياسية   
وكــان . نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٤ إىل ١٢يف ليربفيــل، غــابون، يف الفتــرة مــن ُعقــدت احلــوار 

وسـط أفريقيـا     مهارات موظفي اجلماعة االقتصادية لـدول        حتسني: الغرض من حلقة العمل هو    
واملكتــب؛ وحتديــد الفــرص الــساحنة احملتملــة لزيــادة التعــاون؛ ووضــع اســتراتيجية مــشتركة          

وأتاحت حلقة العمل أيضا فرصة ملناقشة التوجيهات من أجل الوسـاطة الفعالـة الـيت               . للوساطة
  . أعدهتا إدارة الشؤون السياسية وللشروع يف تنفيذها يف املنطقة

مل مـن املـشاركة الفعالـة مـن جانـب ممـثلني رفيعـي املـستوى مـن                   واستفادت حلقة الع    - ١٧
ــا ومــن املكتــب     ــدول وســط أفريقي ــصادية ل وأوصــى املــشاركون بوضــع إطــار   . اجلماعــة االقت

لــسياسات الوســاطة وإنــشاء آليــة للوســاطة يف املنطقــة دون اإلقليميــة، تتــوىل وضــعها اجلماعــة   
 اجلماعـة   هـذه  تعتمدها الـدول األعـضاء يف  االقتصادية لدول وسط أفريقيا بدعم من املكتب مث  

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، طلـــب املـــشاركون إىل اجلماعـــة االقتـــصادية أن حتـــدد       . االقتـــصادية
وأخـريا،  . بغـرض تعزيـز قـدرهتا يف جمـال الوسـاطة     فيهـا  املؤسسات الشريكة يف الدول األعضاء  

ال الوسـاطة ختـضع   اتفق املكتب واجلماعـة االقتـصادية علـى وضـع خطـة عمـل مـشتركة يف جمـ                
اجلماعـة االقتـصادية لـدول    /للرصد يف إطار االجتماعات املنتظمـة لكبـار املـسؤولني يف املكتـب          

  .وسط أفريقيا
 مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول هوفيمــا يتعلــق باملــسائل األمنيــة، واصــل املكتــب تعاونــ  - ١٨

املعنية مبسائل األمن يف وسـط      وسط أفريقيا بصفته أمانة جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة          
هـي تقـوم علـى    ف. لجنـة الوتشارك اجلماعة االقتـصادية مـشاركة نـشطة يف اجتماعـات         . أفريقيا

 احلالـة اجلغرافيـة الـسياسية       ملناقـشة الوثيقة التحليلية اليت تـستخدم كأسـاس        بإعداد  سبيل املثال،   
  .واألمنية يف وسط أفريقيا

وفقـا لالتفـاق    ادية تنفيـذ مبـادرات مـشتركة للـدعوة          وواصل املكتب واجلماعة االقتص     - ١٩
، مبا يف ذلك محلة لتوعية الدول األعضاء يف اجلماعة بالتزاماهتا مبوجـب             اإلطاري بشأن التعاون  

وشــجعا أيــضا الــدول األعــضاء علــى     . امليثــاق األفريقــي للدميقراطيــة واالنتخابــات واحلكــم    
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إلقليمي، مثل اتفاقية وسـط أفريقيـا ملراقبـة         التصديق على الصكوك الرئيسية على الصعيد دون ا       
األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وذخائرهــا ومجيــع القطــع واملكونــات الــيت ميكــن أن          

وواصل ممثلـي اخلـاص   . )اتفاقية كنشاسا  (ُتستخدم يف صنع هذه األسلحة وتصليحها وتركيبها      
ل االجتماعـات الـيت عقـدها    التأكيد على احلاجة إىل التصديق على هذه االتفاقيـة، وذلـك خـال         

الكــامريون مــع رئــيس اجتماعيــه وأثــار هــذه املــسألة أيــضا خــالل . مــع قــادة وســفراء اجلماعــة
ــول ــا، يف  ب ــشرين األول١٩بي ــوبر/ ت ــودورو أ  ، وأكت ــا االســتوائية، تي ــيس غيني ــا  رئ ــانغ نغومي وبي

  . ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١١مباسوغو يف 
 اجلماعــة االقتــصادية، عــزز املكتــب عالقاتــه مــع منظمــات وباإلضــافة إىل التعــاون مــع  - ٢٠

ويف هـذا الـصدد، أشـرك املكتـب يف أنـشطته أمانـة          .  أخرى تغطي منطقة وسـط أفريقيـا       إقليميٍة
ــاون     ــز التعـ ــربى، بغـــرض تعزيـ ــبحريات الكـ ــة الـ ــدويل املعـــين مبنطقـ ــؤمتر الـ / آب ٦ويف . )٢(املـ

ر الـدويل بتوقيـع االتفـاق اإلطـاري بـشأن           أغسطس، قام ممثلي اخلاص واألمني التنفيـذي للمـؤمت        
املــؤمتر الــدويل املعــين وحكومــات رؤســاء دول ل مــؤمتر القمــة االســتثنائيعلــى هــامش التعــاون 

واتفـق مكتـب األمـم      .  املعقـود يف كمبـاال     يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية    األمنية  احلالة  ب
وجيـري  . اعات، واحلوكمة، والوسـاطة   املتحدة واملؤمتر على التعاون يف جماالت منع نشوب الرت        

  .زمنيا حاليا وضع الصيغة النهائية لربنامج عمل مشترك يتضمن إجراءات حمددة وجدوال
ــأكتــوبر، التقــى ممثلــي اخلــاص  / تــشرين األول٢ويف   - ٢١ ــة اجلماعــة  ب الرئيس اجلديــد للجن

قة دون اإلقليميـة وجمـاالت   االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا يف ليربفيل، وناقشا احلالة يف املنط      
التعاون بني املكتب وجلنـة اجلماعـة االقتـصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا، وقـررا وضـع الـصيغة                     

  . التعاون بني الطرفنيالتفاق إطاري بشأنالنهائية 
وقع ممثلي اخلاص ورئيس االحتاد األفريقي لكـرة القـدم،          نوفمرب  /الثاين  تشرين ١٠يف  و  - ٢٢

ا للــشراكة بــشأن اســتخدام الرياضــة، وخباصــة كــرة القــدم، كــأداة لتعزيــز عيــسى حيــاتو، إطــار
مـن أجـل الـسالم    لكـرة القـدم   مبـاراة  ’’وقدم االحتاد الدعم للمكتب يف تنظيم    . السالم واألمن 

كجزء من أنشطة االحتفال بالذكرى السنوية العشرين للجنة األمـم          ‘‘ يف وسط أفريقيا  واألمن  
  .واليت يرد بياهنا أدناه املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا، املتحدة االستشارية الدائمة

  

__________ 
 أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة أنغــوال وأوغنــدا وبورونــدي ومجهوريــة: الــدول األعــضاء يف املــؤمتر الــدويل هــي  )٢(  

 .الكونغو الدميقراطية ومجهورية ترتانيا املتحدة وجنوب السودان ورواندا وزامبيا والسودان والكونغو وكينيا
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  الدبلوماسية الوقائية وبناء السالم  - جيم  
قدم املكتب بصفته أمانة جلنة األمم املتحـدة االستـشارية الدائمـة املعنيـة مبـسائل األمـن                 - ٢٣

ــثالثني للَّ       ــوزاري اخلــامس وال ــاع ال ــدعم لتنظــيم االجتم ــا ال ــاالت  يف وســط أفريقي ــة واحتف جن
ــن      ــرة مــ ــل، يف الفتــ ــودة يف برازافيــ ــا، املعقــ ــة هبــ ــسنوية العــــشرين اخلاصــ  إىل ٣الــــذكرى الــ

  . ديسمرب/األول كانون ٧
ونــاقش املــشاركون يف االجتمــاع الــوزاري اخلــامس والــثالثني عــدة أمــور منــها احلالــة   - ٢٤

تفاقية كينـشاسا وغريهـا مـن       اجلغرافية السياسية يف املنطقة دون اإلقليمية وحالة التصديق على ا         
 الــذكرى الــسنوية العــشرين حتــت موضــوع  ى إحيــاءوجــر. املــسائل املتــصلة بالــسالم واألمــن 

مــسامهات ومنظـــورات جلنــة األمــم املتحـــدة    : عقــدان مــن بنــاء الـــسالم يف وســط أفريقيــا     ’’
ة، وُعقـدت سلـسلة مـن األنـشط       . ‘‘االستشارية الدائمة املعنيـة مبـسائل األمـن يف وسـط أفريقيـا            

  .املذكورة آنفاواألمن، يف ذلك مباراة كرة القدم من أجل السالم  مبا
وســاعد املكتــب، بالــشراكة مــع املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب ومركــز     - ٢٥

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهـاب، الـدول األعـضاء يف جلنـة األمـم املتحـدة االستـشارية الدائمـة                   
مكافحـة اإلرهـاب   جلهـود   سـط أفريقيـا علـى حتويـل خريطـة الطريـق             املعنية مبـسائل األمـن يف و      

، اليت اعتمدهتا يف اجتماعهـا      يف وسط أفريقيا  الصغرية واألسلحة اخلفيفة    وعدم انتشار األسلحة    
 إىل اسـتراتيجية    ،٢٠١١ديـسمرب   /األول الوزاري الثالث والثالثني املعقـود يف بـانغي يف كـانون          

  .تنفيذية دون إقليمية
كل أكثــر حتديــدا، تركــز خريطــة الطريــق علــى تعزيــز آليــات اجلمــارك والــشرطة  وبــش  - ٢٦

ــوطين ودون اإلقليمــي      ــصُُّعد ال ــصلة علــى ال وآليــات التعــاون االقتــصادي واالجتمــاعي ذات ال
ــدويل  ــوج بوضــع اســتراتيجية     . واإلقليمــي وال ــك، يرمــي املــشروع إىل أن ُيت وباإلضــافة إىل ذل

ة األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة يف وســط أفريقيــا،  متكاملــة ملكافحــة اإلرهــاب ومراقبــ
الوقــت نفــسه الوفــاء  ســيمكن الــدول املعنيــة مــن العمــل علــى تنفيــذ خريطــة الطريــق، ويف   ممــا

) ٢٠٠١ (١٣٧٣بااللتزامات القانونية واإلدارية ذات الصلة الواردة يف قـرارات جملـس األمـن              
ائز األربـــع الســـتراتيجية األمـــم ، عـــالوة علـــى الركـــ)٢٠١١ (١٩٦٣ و) ٢٠٠٤ (١٦٢٤ و

ويف إطار هذه العملية، نظـم املكتـب، بالتعـاون مـع املديريـة              . املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب   
ــة مكافحــة اإلرهــاب ومركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب، حلقــة عمــل       ــة للجن التنفيذي

مس والـثالثني للجنـة   هامش االجتماع الوزاري اخلـا  ديسمرب، على/ كانون األول٢  و ١ يومي
األمم املتحدة االستـشارية الدائمـة املعنيـة مبـسائل األمـن يف وسـط أفريقيـا، مجعـت بـني مراكـز                       
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 الـيت سـتكون مـسؤولة عـن تنفيـذ           ،لجنـة ال الدول األعـضاء يف    من   دولةالتنسيق الوطنية يف كل     
  .ومراقبة املشاريع احملددة ملكافحة اإلرهاب

أكتـوبر، زار ممثلـي اخلـاص ياونـدي، لعقـد           / تـشرين األول   ٢٠ إىل   ١٦ويف الفترة مـن       - ٢٧
. اجتماعات مع السلطات الوطنية، وممثلي الشركاء اخلارجيني للبلـد واجلهـات املعنيـة األخـرى         

وعقد خالل زيارته، اجتماعا مـع الـرئيس وناقـشا واليـة املكتـب وبرنـامج عملـه، والتحـديات           
ــة،    ــة دون اإلقليمي ــيت تواجــه املنطق ــة ال ــا،   األمني ــيج غيني والتكامــل اإلقليمــي، والقرصــنة يف خل

وباإلضــافة إىل ذلــك، تبــادال اآلراء بــشأن مــسألة شــبه جزيــرة   . والبطالــة يف صــفوف الــشباب
  . باكاسي والتهديد الذي تشكله مجاعة بوكو حرام

ــن       - ٢٨ ــرة م ــاالبو، يف الفت ــضا م ــي اخلــاص أي ــاين ١٣ إىل ٩وزار ممثل ــشرين الث ــوفمرب/ ت . ن
املـسائل املتـصلة حبالـة تنفيـذ واليـة املكتـب،          االجتماع الذي عقده مـع الـرئيس       وناقش، خالل 

  .والقرصنة والسطو املسلح يف البحر، والتكامل اإلقليمي
  

  غينيا  خليجيفأعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر املرتكبة   - دال  
 وكـان ، خطـرية ادا بلغت أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خلـيج غينيـا أبعـ         - ٢٩
.  أثر سليب على األمن اإلنساين واالقتصادي واالجتمـاعي والبيئـي يف وسـط وغـرب أفريقيـا                 هلا

وُتفـــاِقم األنـــشطة البحريـــة غـــري املـــشروعة عـــرب احلـــدود الوطنيـــة، وال ســـيما صـــيد األمســـاك   
. دول اإلقليميـة املُنظَّم، والتلوث البيئي وإلقاء النفايات السامة، التحديات الـيت تواجههـا الـ      غري

ــع ــن   ودفـ ــديات جملـــس األمـ ــذه التحـ ــد هـ ــرار  إىل تعقيـ ــاذ القـ ــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٣٩ اختـ ، املـ
فربايـــر، لتـــشجيع الـــنُّهج الوطنيـــة واإلقليميـــة وعـــرب اإلقليميـــة ملعاجلـــة انعـــدام         /شـــباط ٢٩
  .البحري األمن
الـذي يـدعو إىل      جملـس األمـن      لطلـب ومن أجل التصدي هلذه التحـديات واالسـتجابة           - ٣٠

خلـيج غينيـا    وحكومـات   عقـد مـؤمتر قمـة رؤسـاء دول          ل دعم الدول واملنظمات دون اإلقليميـة     
بشأن القرصنة واألمن البحري، نظم مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسـط أفريقيـا اجتماعـا          

ــشاركة يف هــذه   ــسية امل ــل يف   لرؤســاء املنظمــات الرئي ــة يف ليربفي ــار٣١العملي ــايو/ أي وضــم . م
 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، واجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط               االجتماع رؤساء 

  املـشاركون  واتفـق . غـرب أفريقيـا   ملنطقـة   أفريقيا، وجلنة خلـيج غينيـا، ومكتـب األمـم املتحـدة             
على اختاذ إجراءات مـشتركة لـضمان وضـع اسـتراتيجية إقليميـة ملكافحـة القرصـنة واألشـكال                   

 .ليج غينيا، وعقد مؤمتر قمة بشأن هذه املسألةخ األخرى للجرائم البحرية يف
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يونيـه  / حزيـران  ٢١  و ٢٠يومي  ملؤمتر القمة   وعقدت جلنة تقنية مسؤولة عن التحضري         - ٣١
أكتــوبر، / تــشرين األول٢٣ويف . ٢٠١٣أوائــل عــام   بــأن تعقــد القمــة يفتيف أبوجــا، وأوصــ

 توناقـش .  يف ليربفيـل اجتماعـا ) ٢٠١٢ (٢٠٣٩ اللجنة التوجيهية املعنية بتنفيذ القـرار    عقدت
ــسان   ــة يف ني ــل /تنظــيم قمــة إقليمي ـــفق. ، يف الكــامريون٢٠١٣أبري ــد اجتمــاع  توات ــى عق  عل

 .٢٠١٣مارس /وزاري يف بنن يف آذار
  

 جيش الرب للمقاومة  -رابعا   
 احلالة الراهنة  -ألف   

هوريـة  واصل جـيش الـرب للمقاومـة نـشر اخلـوف يف املنـاطق احلدوديـة النائيـة مـن مج              - ٣٢
ــسانية      ــساعدات اإلنـ ــول املـ ــة وصـ ــطى وعرقلـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــة ومجهوريـ ــو الدميقراطيـ الكونغـ

، أبلــغ الــشركاء يف جمـــال   ٢٠١٢عـــام ومنــذ بدايــة   . للمــشردين واجملتمعــات احملليــة املـــضيفة   
، مـن   قـام هبـا    جـيش الـرب للمقاومـة        هجوماً ُيفتـرض أن    ١٨٠عن حدوث   املساعدة اإلنسانية   

ــها  ــاً ٤٢بينـ ــطى و    يفهجومـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــاً ١٣٨ مجهوريـ ــو  هجومـ ــة الكونغـ  يف مجهوريـ
 يف مجهوريــة الكونغــو  ١٩ مــدنيا، منــهم  ٣٩وأدت تلــك اهلجمــات إىل مقتــل   . الدميقراطيــة

 شخــصا، ١٩٣وقــد اخُتـــطف مــا جمموعــه  . يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  ٢٠ الدميقراطيــة و
وميثـل  . وريـة الكونغـو الدميقراطيـة      مـن مجه   ١٠٩ مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، و           ٨٤منهم  

 .املختطفني األطفال ثلث عدد

 ألف شخص من ديارهم يف املناطق املتضررة من جيش الـرب            ٤٤٣ حىت اآلن تشرد  و  - ٣٣
 الغـذاء واملـأوى والرعايـة الـصحية     لتأمنيعديد منهم على املساعدة الدولية     الللمقاومة، ويعتمد   

 ألـف   ٣٤٧ ما يقدر بنحـو      تشردلكونغو الدميقراطية،   ويف مجهورية ا  . واملياه والصرف الصحي  
ــسفلى    ــي ال ــا وأويل ــي العلي ــاطعيت أويل ــا الوســطى،  . شــخص يف مق ــة أفريقي ــشردويف مجهوري  ت

 . آالف الجئ كونغويل موجودين يف خميمات مبومو العليا٦ألف شخص، إضافة إىل  ٢١

عومـة جلـيش الـرب      حىت اآلن مل ترد تقارير عن هجمـات مز        و ٢٠١٢ومنذ بداية عام      - ٣٤
 ألـف   ٢١وقد مسح حتـسن الوضـع األمـين بعـودة مـا يقـرب مـن                 . للمقاومة يف جنوب السودان   

زال  ومـع ذلـك، مـا     .  مقاطعـات يـامبيو ونـزارا وإيـزو ومونـدري ومريـدي ومتبـورا              إىلشخص  
ويستـضيف جنـوب    .  ألـف شـخص مـشـرد نتيجـة هلجمـات جـيش الـرب للمقاومـة                ٤٩هناك  

 .  الجئا من أفريقيا الوسطى١ ١٤٣ونغوليا و  الجئا ك١٨ ٠٣٧السودان 

 مـن  اً متزايـد اًهنـاك قلقـ  إن ورغم أن احلالة األمنية يف جنـوب الـسودان قـد حتـسنت، فـ              - ٣٥
وجود جيش الرب للمقاومة يف منطقة كافيا كينجي املتنازع عليها على احلـدود مـع مجهوريـة                
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ا، مجهوريـة أفريقيـا الوســطى،    الالجئـون الــسودانيون يف سـام أواجنـ   ووصـف . أفريقيـا الوسـطى  
 . وجود قاعدة جليش الرب للمقاومة يف جنوب غارمادورا، وكذلك عدة منشقني مؤخرا

  
 تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية  -باء   

واصــل مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا تنــسيق اجلهــود الراميــة إىل      - ٣٦
األمــم ســيما تنفيــذ اســتراتيجية   اومــة، والالتــصدي للتهديــد الــذي يــشكله جــيش الــرب للمق  

، الـيت    وأثرهـا  جـيش الـرب للمقاومـة     للتصدي للتهديـد الـذي تـشكله أنـشطة          اإلقليمية  املتحدة  
 .يونيه/ حزيران٢٩ أقرها جملس األمن يف

ــه، عقــد ممثلــي اخلــاص اجتماعــا مــع الــشركاء    / متــوز٢٧ إىل ٢٥ويف الفتــرة مــن   - ٣٧ يولي
ــوطنيني واإلقليمــيني والــ  ــذ     ال ــق مــشتركة لتنفي ــدا، لوضــع خارطــة طري ــييب، أوغن دوليني يف عنت

ــة  وشــارك يف رئاســة االجتمــاع فرانسيــسكو مــاديرا، املبعــوث اخلــاص    . االســتراتيجية اإلقليمي
وحـدد املـشاركون األولويـات القـصرية        . لالحتاد األفريقي بشأن مسألة جـيش الـرب للمقاومـة         

نـشطة الـيت سـتنفذ يف حـدود املـوارد املتاحـة وتلـك               واملتوسطة والطويلة األجل، مبا يف ذلك األ      
وعالوة علـى ذلـك، اتفـق املـشاركون علـى عقـد اجتمـاع               . اليت سوف حتتاج إىل متويل إضايف     

تنسيقي عـام كـل سـتة أشـهر لتقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االسـتراتيجية اإلقليميـة، وال سـيما             
تــزم مكتـب األمــم املتحـدة اإلقليمــي يف   ويف هــذا الـسياق، يع . األهـداف االســتراتيجية اخلمـسة  

وسط أفريقيا واالحتاد األفريقي عقد منتدى مشترك لتعبئة املوارد جلمع أموال إضافية من أجـل               
 .تنفيذ االستراتيجية

  
 ملبــادرة االحتــاد األفريقــي للتعــاون  نيالتفعيــل والتنفيــذ الكــامل : ١االســتراتيجي اهلــدف     

 اإلقليمي ضد جيش الرب للمقاومة 

جتماع، حددت جهات التنسيق بشأن جيش الرب للمقاومـة تفعيـل مبـادرة             الخالل ا   - ٣٨
وبـشكل  . االحتاد األفريقي للتعاون اإلقليمي ضد جيش الرب للمقاومة باعتباره أولويـة عاجلـة            

أكثر حتديدا، مت االتفـاق علـى أن األمـم املتحـدة جيـب أن تـشجع البلـدان املتـضررة مـن جـيش             
تقدمي القوات الالزمة، وحتدد الفرص املتاحة ملـشاركة حكومـات البلـدان            الرب للمقاومة على    

املتــضررة مــن أجــل التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن هنــج موحــد جتــاه مــسألة جــيش الــرب   
بـادرة، مت االتفـاق     املوكخطوة تالية، وبناء علـى تقيـيم االحتياجـات املقدمـة لقـوات              . للمقاومة

تقـدمي املـساعدة     و عم االحتاد األفريقي يف تعبئة املـساعدة الدوليـة        على أن تقوم األمم املتحدة بد     
 .املتاحة يف حدود املوارد
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 اآلراء علــى أســاس النــشر  يفوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مت التوصــل إىل توافــق  - ٣٩
سـبتمرب، إىل يـامبيو، جنـوب       / أيلـول  ١٨وقد سـافر ممثلـي اخلـاص، يف         . بادرةاملالتدرجيي لدعم   

األوغنديــة املــسلحة قــوات ال جنــدي مــن ٢ ٠٠٠دان، للمــشاركة يف االحتفــال بتــسليم  الــسو
ــن  ٥٠٠ و ــدي م ــسلحة   جن ــوات امل ــسودانالق ــوة ال ــةية إىل الق ــابق، يف  . اإلقليمي ــت س ويف وق

وتعهـدت  .  جنـديا مـن القـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى            ٣٦٠سبتمرب، مت تسليم    /أيلول ١٢
ومــع ذلــك، فــإن االتفــاق بــشأن  . املــشاركة يف هنايــة املطــاف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ب 

. املطاردة عرب احلدود إىل داخل مجهورية الكونغو الدميقراطية مل يوضع بعـد يف صـيغته النهائيـة                
يواجهـون   ،يامبيون حاليا يف    ينشورامل ،موظفي االحتاد األفريقي    من ٣٠ظل  وإضافة إىل ذلك،    

 .الل الفترة املشمولة بالتقريرحتديات كبرية يف جمال االتصاالت خ

مكتـب   نـوفمرب، قـدم   / تشرين الثاين  ٢أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٩وخالل الفترة من      - ٤٠
اسـتعراض الوثـائق    يف  األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي الدعم إىل مفوضية االحتـاد األفريقـي             

ــة القــوة الرئيــسية لعمليــات  ــه االســتراتيجي، مفهــوم العمليــات: مبــا يف ذلــكاإلقليمي ، والتوجي
 .وقواعد املشاركة، واملعايري الدنيا ملعاملة املقاتلني السابقني

وقُـدمت هذه الوثائق إىل مفوض االحتاد األفريقـي لـشؤون الـسالم واألمـن العتمادهـا                  - ٤١
 ومن مث رفعها إىل آلية التنـسيق املـشتركة لالسـتعراض واالعتمـاد النـهائيني يف اجتماعهـا املقبـل           

ليـة مـن املبعـوث    هذه اآلوتتألف  . ديسمرب/ كانون األول  ١٧ إىل   ١٥ملقرر عقده يف بانغي من      ا
ــشأن    ــسألة اخلــاص لالحتــاد األفريقــي ب ــدان    م ــدفاع يف البل ــة، ووزراء ال ــرب للمقاوم جــيش ال
 .د األفريقي لشؤون السالم واألمنويرأسها مفوض االحتا. املتضررة من جيش الرب للمقاومة

اإلقليمية تفاصيل عن سري عمل القوة، مبا يف ذلـك          القوة   يقدم مفهوم عمل     وينبغي أن   - ٤٢
ولذلك فـإن موافقـة آليـة التنـسيق املـشتركة علـى             . القيادة والسيطرة، واالحتياجات اللوجستية   

مفهوم العمليات تشكل عامال رئيسيا لكي تـستطيع األمـم املتحـدة حتديـد نـوع املـساعدة الـيت             
ــدميها، يف حــد   ــوارد املتاحــة، إىل  ســيمكنها تق ــوة ود امل ــةالق ــضا شــرط الزم   . اإلقليمي وهــي أي

 .القوةللحصول على املزيد من الدعم التمويلي من االحتاد األورويب إىل 

وأخريا، مت االتفاق يف اجتماع عنتـييب أيـضا علـى ضـرورة املـضي قـدما يف اسـتراتيجية                   - ٤٣
صـحاب املـصلحة عـن التقـدم احملـرز يف           لالتصال والدعوة تشمل تبادل املعلومات بانتظام مـع أ        

ــة   ــشكله     اجلهــود املبذول ــذي ت ــد ال ــصدي للتهدي ــن أجــل الت ــة  م ــرب للمقاوم ــشطة جــيش ال  أن
ويف هذا الصدد، أنشأت األمم املتحدة موقعا شبكيا يعـد مبثابـة مركـز لتبـادل                . ومواجهة أثرها 

وأنتجــت شــريط فيــديو يــسلط الــضوء علــى مــسامهة  .  جــيش الــرب للمقاومــةعــناملعلومــات 
وباإلضـافة إىل ذلـك، يعمـل مكتـب األمـم           . جـيش الـرب للمقاومـة      يف جهود مكافحة     املنظمة
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مـع مفوضـية    املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا ومكتب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي                 
ــة الســتراتيجية االتــصال بــشأن  علــى وضــع الــصيغة النه االحتــاد األفريقــي  ــادرةاملائي ــزم . ب ويعت

ــا تنظــيم اجتمــاع ملــسؤويل شــؤون اإلعــالم       مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقي
باالحتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة الســـتعراض مـــشروع االســـتراتيجية يف الربـــع األول مـــن  

 .٢٠١٣ عام

 من اجلهات الفاعلة بـشأن مـسألة جـيش         وواصل ممثلي اخلاص العمل مع طائفة واسعة        - ٤٤
يونيـه، علـى    /ويف حزيـران  . الرب للمقاومة، ومن بينها اجملتمع املدين واملنظمات غـري احلكوميـة          

، قبـل ممثلـي اخلـاص    بـشأن هـذه املـسألة   هامش اإلحاطة األخـرية الـيت قـدمت إىل جملـس األمـن           
ية الرامية إىل إلقـاء القـبض        ماليني شخص، دعما للجهود الدول     ٣,٧تعهدا موقعا من أكثر من      

ــادة           ــة، وإع ــرب للمقاوم ــزع ســالح جــيش ال ــه، ون ــابعني ل ــادة الت ــف كــوين والق ــى جوزي عل
، شـارك ممثلـي اخلـاص يف مـؤمتر     نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ١٨و   ١٧ويف  . أوطاهنماملختطَـفني إىل   

 يف “ئينيمنظمـة األطفـال غـري املـر    ”القمة العاملي بشأن جيش الرب للمقاومـة، والـذي نظمتـه         
املناقـشات الراميـة إىل تعزيـز التنـسيق           آالف ناشـط يف    ٦وشارك أكثـر مـن      . واشنطن العاصمة 

  . مواجهة فعالةلتهديد الذي ميثله جيش الرب للمقاومةا مواجهةواإلجراءات الرامية إىل 
  

  اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية املدنينيتكثيف : ٢االستراتيجي اهلدف     
ن جبيش الرب للمقاومة يف اجتمـاعهم املعقـود يف عنتـييب            وو االتصال املعني  اتفق مسؤول   - ٤٥

مجهوريــة أفريقيــا  علــى ضــرورة إيــالء األولويــة ألنــشطة توعيــة الــسكان املــدنيني، وال ســيما يف
تعزيز مهـارات وكفـاءات القـوات املـسلحة املـشارِكة يف العمليـات املـضادة جلـيش                  ، و الوسطى

  . ل اآلثار الواقعة على السكان املدنيني إىل احلد األدىنالرب للمقاومة، وذلك لتقلي
 ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، عمـل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف                    - ٤٦

مـا بـني اجملتمعـات احملليـة سيحـسن           مجهورية أفريقيا الوسطى على تعزيز نظام لإلنذار املبكر يف        
ــبري   ــد كـ ــدنيني  إىل حـ ــة املـ ــود محايـ ــشئت يف     . جهـ ــة أنـ ــة حمليـ ــة أهليـ ــت إذاعـ ــو، دأبـ ويف أوبـ

 جـيش الـرب     ن على بـث ثالثـة بـرامج إذاعيـة متعلقـة باالنـشقاق عـ               ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٧
مج، الـذي يـذاع أيـام االثـنني، إىل توعيـة اجملتمعـات احملليـة                االـرب أحـد هـذه     ويهـدف   . للمقاومة

 وذلـك   ه واالمتنـاع عـن إيـذائهم      اربني منـ   جيش الرب للمقاومة واهل    عنبضرورة دعم املنشقني    
 جـيش الـرب للمقاومـة واهلـاربني         عـن يقتلـون املنـشقني     يف ضوء مزاعم تفيد بأن األهايل كانوا        

ــه يف املاضــــي  ــالتقرير،   . منــ ــشمولة بــ ــرة املــ ــالل الفتــ ــة   وخــ ــري احلكوميــ ــة غــ ــدمت املنظمــ قــ
”Cooperazione Internationale“) مـن جـيش   الدعم النفسي خلمـسة هـاربني  ) التعاون الدويل 

  .األصلية أسرهم ، ويسَّرت إدماجهم يفأطفالالرب للمقاومة، من بينهم ثالثة 
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ــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق      - ٤٧ ــة، اتبعـــت بعثـــة منظمـ ويف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـ
وواصـلت البعثـة    . االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية هنجاً متكامالً إزاء محايـة املـدنيني           

ادة اجملتمــع احمللــي والــسلطات احملليــة، واســتمرت يف القيــام بــدوريات واالحتفــاظ العمــل مــع قــ
. ، هبــدف منــع أي هجمــات حمتملــة جلــيش الــرب للمقاومــة  “منــاطق اخلطــر”بوجــود هلــا يف 

عمليـات االسـتجابة     يفالكونغوليـة   وقامت البعثة أيضاً بتدريب بعـض جنـود القـوات املـسلحة             
هـذا  ويتـيح   .  عن أنشطة جيش الـرب للمقاومـة       تقارير ورود   السريعة املصممة لالستجابة لدى   

اهليكــل األمــين للمنظمــات الدوليــة وغــري احلكوميــة العمــل يف املنطقــة لبنــاء القــدرات اإلداريــة   
ويشمل التدريب املقدَّم لقوات األمـن دروسـاً يف جمـايل           . حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية   

وة علــى ذلــك، واصــلت البعثــة، بالتعــاون مــع منظمــة وعــال. حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون
شـبكة  ”، وهـي منظمـة غـري حكوميـة دوليـة، تنفيـذ مـشروع                “خدمات اإلغاثة الكاثوليكيـة   ”

املنـاطق املتـضررة مـن       ، يهدف إىل تعزيز القدرات احمللية يف جمال اإلنذار املبكر يف          “إنذار أهلية 
ركـز املعلومـات والعمليـات املـشتركة يف     وأخرياً، واصلت البعثة دعـم م  . جيش الرب للمقاومة  

ومل توضــع بْعــد اإلجــراءات واالتفاقــات الرمسيــة املتعلقــة بإنــشاء آليــات رمسيــة لتبــادل   . دونغــو
مجهوريــة أفريقيــا   املعلومــات مــع املركــز املــدمج للعمليــات املــشتركة يف أوبــو ودجيمــاه يف       

  .الوسطى، ويف نزارا يف مجهورية جنوب السودان
  

األنشطة اليت جيري االضطالع هبا حالياً يف جماالت        توسع نطاق   : ٣ ستراتيجي اال اهلدف    
نزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة التـوطني وإعـادة اإلدمـاج لتغطيـة             

  مجيع املناطق املتضررة من عمليات جيش الرب للمقاومة
 ضـرورة  اق عـام بـشأن     إىل اتفـ    جبيش الـرب للمقاومـة     املعنيونالتنسيق  توصل مسؤولو     - ٤٨

أنشطة نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الـوطن وإعـادة التـوطني            توسيع نطاق   التركيز على   
وإعادة اإلدماج يف مجيع املناطق املتضررة من عمليات جيش الرب للمقاومـة، وضـرورة وضـع            

  .سياسات ومبادئ توجيهية متوائمة يف هذا الصدد
 نــدوة رفيعــة املــستوى بــشأن  نــوفمرب يف أديــس أبابــا، / تــشرين الثــاين٣٠ يف وُعِقــَدت  - ٤٩

اجلوانب السياسية واالستراتيجية جلهـود نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة                  
 وقـد سـبق هـذه النـدوة دورات علـى         .التوطني وإعادة اإلدماج املتعلقـة جبـيش الـرب للمقاومـة          

، قـام خالهلـا املختـصون       نـوفمرب /رين الثاين  تش ٢٩ إىل   ٢٦ن  مستوى العمل ُعِقدت يف الفترة م     
باألمم املتحدة بصياغة مبادئ توجيهية، استناداً إىل مسامهات الشركاء الرئيسيني، ومـن بينـهم              

 اإلقليميــة، ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل هاوجيوشــاملنطقــة االحتــاد األفريقــي، وحكومــات 
ظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف           لبناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وبعثـة من          
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وتـوىل تنظـيم    . مجهورية جنوب السودان   مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبعثة األمم املتحدة يف      
كتـب سـيادة القـانون      التـابع مل   ، الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج        هذه املناسـبات قـسم نـزع      

، اون مــع إدارة الــشؤون الــسياسيةإدارة عمليــات حفــظ الــسالم، بالتعــيف واملؤســسات األمنيــة 
  .األملانية  احلكومةتربعت به سخي مبلغبفضل وذلك 
 وباإلضـــافة إىل ذلـــك، شـــرعت بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف   - ٥٠

ــشغيلية موحــدة حمــددة         ــدويل يف وضــع إجــراءات ت ــك ال ــة والبن ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري
اإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدمـاج للمقـاتلني     ألنشطة نزع السالح والتسريح و    
اإلجـراءات هـو تـوفري توجيهـات بـشأن          هـذه   والغرض من   . السابقني يف جيش الرب للمقاومة    

أوطــاهنم انتــشال اهلــاربني واملقــاتلني الــسابقني يف جــيش الــرب للمقاومــة، وعمليــة إعــادهتم إىل  
قيـام  عـة ثانيـة مـن اإلجـراءات التـشغيلية املوحـدة بـشأن               وجـار إعـداد جممو    . وفقاً لوالية البعثـة   

البعثــة، وفقــا لواليتــها، بتبــادل املعلومــات بــشأن نــزع الــسالح والتــسريح واإلعــادة إىل الــوطن 
وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج والتنسيق مع بعثات األمم املتحـدة يف املنطقـة والقـوات التابعـة              

  .للقوة اإلقليمية
 باالنــشقاق عــن جــيش الــرب للمقاومــة، واصــلت البعثــة االضــطالع        وفيمــا يتعلــق   - ٥١

مبجموعة من األنشطة لتشجيع عناصر جـيش الـرب للمقاومـة علـى االنـشقاق هبـدف إعـادهتم                   
وأجريـت أنـشطة للتوعيـة بـرتع الـسالح       . إىل أوطاهنم وإعـادة إدمـاجهم يف جمتمعـاهتم األصـلية          

القنـوات اإلذاعيـة   بوسائل منها عادة إىل الوطن، والتسريح وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني واإل     
خطـورة جـيش الـرب للمقاومـة        إبـراز   األهلية احمللية أو التابعة ملنظمـات اجملتمـع املـدين، هبـدف             
وباإلضـافة إىل ذلـك، واصـلت البعثـة         . وتشجيع عناصر جيش الرب للمقاومـة علـى االنـشقاق         

إف إم يف املناطق املتـضررة مـن جـيش           جةدعم توسيع شبكة التوعية اإلذاعية اإلقليمية على مو       
وقـام أيـضاً مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                     . الرب للمقاومة 

الوسطى وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وبعثـة            
لكـل مـن   الوطنيـة  القـوات املـسلحة      مـع    األمم املتحدة يف مجهورية جنـوب الـسودان، بالتعـاون         

قيـادة  ”ومنظمـة   مجهورية أفريقيا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب الـسودان               
هود نزع السالح والتـسريح واإلعـادة       جبتوزيع منشورات خاصة    ب ،“الواليات املتحدة ألفريقيا  

  . ة من جيش الرب للمقاومةإىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج، يف املناطق املتضرر
جـيش   مـن  وفيما يتعلق بنقاط التجمع لرتع سالح وتسريح املقاتلني الـسابقني واهلـاربني             - ٥٢

 ،“Operation bienvenue à la paix”“ عمليـة أهـالً بالـسالم   ”الـرب للمقاومـة، واصـلت البعثـة     



S/2012/923  
 

12-63767 15 
 

 وجيـري وضـع   . ديـسمرب /ل، ومن املقرر إجنازها حبلول كـانون األو       فرباير/اليت أُطِلقَت يف شباط   
  .خطط لتوسيع نطاق هذه اآللية إىل مجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان

وجرى أيضاً تعزيز جهود التنسيق وتبادل املعلومات على املستوى امليداين بـني بعثـات                - ٥٣
 األمم املتحدة يف املنطقة بشأن مسائل نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإعـادة التـوطني              
ــشتركة         ــات امل ــات والعملي ــها مركــز املعلوم ــن بين ــوات م ــن خــالل قن ــوطن، م ــادة إىل ال واإلع

  . دونغو يف
  

التشجيع على إجياد استجابة منسقة يف جمايل املساعدة اإلنسانية : ٤االستراتيجي  اهلدف      
  ومحاية الطفل يف مجيع املناطق املتضررة من عمليات جيش الرب للمقاومة

تعزيـز التنـسيق عـرب      : لويتني فيما يتعلق هبذا اهلدف للفترة املشمولة بالتقرير       مت حتديد أو    - ٥٤
تعزيـز القـدرة الالزمـة إلجـراء حتلـيالت إقليميـة لألثـر اإلنـساين          واحلدود لالستجابة اإلنـسانية؛     

  .الناجم عن خطر جيش الرب للمقاومة
علــى الــصعيد مهــا يف معظويف هــذا الــصدد، ظلــت جهــود االســتجابة اإلنــسانية تــنظَّم   - ٥٥

القطري على أساس االحتياجـات، أمـا املبـادرات العـابرة للحـدود فقـد زادت مـن أجـل تعزيـز           
ــة  ــتجابة اإلقليمي ــاذ        . االس ــة إلنق ــن اخلــدمات الالزم ــعة م ــة واس ــة طائف ــربامج احلالي وتغطــي ال

ــة، واألد       ــة الطبي ــة، والرعاي ــة، واحلماي ــواد اإلغاث ــذاء، وم ــوفري الغ ــك ت ــا يف ذل وات األرواح، مب
وعلـى صـعيد    . اإلنعـاش االقتـصادي   خطـط   الزراعية، إىل جانب حتسني آليات اإلنـذار املبكـر و         

، يعكف برنامج األغذية العاملي وعدد من املنظمات غـري احلكوميـة علـى وضـع                 بأسرها املنطقة
برامج لالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ للتـصدي ملعانـاة الـسكان املتـضررين مـن جـيش الـرب                   

 ةفــة مــن املنظمــات علــى حتــسني الطاقــوتعمــل أيــضاً طائ. نعــدام األمــن الغــذائيللمقاومــة مــن ا
ــة      ــزارعني واجملتمعــات احمللي ــصغار امل ــوفري ســبل العــيش ل ــة وت ــة الزراعي ــة ودعــم التنمي . اإلنتاجي

وواصلت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مـع شـركائها مـن املنظمـات غـري احلكوميـة                  
لرصــد وتبــادل املعلومــات مــع الــسلطات املدنيــة والعــسكرية يف   االضــطالع بأنــشطة رئيــسية ل 

  .للخطر املناطق املعرضة
 وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، حتــسنت عمليــة تبــادل املعلومــات عــرب احلــدود يف     - ٥٦
بــني الــشركاء يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية، وال ســيما بــني مجهوريــة أفريقيــا الوســطى           مــا

بونيـا ودونغـو    : وتـشمل مراكـز التنـسيق يف املنـاطق احلدوديـة          . قراطيـة ومجهورية الكونغـو الدمي   
ــامبيو يف        ــا الوســطى، وي ــة أفريقي ــو يف مجهوري ــة، وزميي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــو يف مجهوري وأنغ

واستمرت جهود تعزيز نظـم اإلنـذار املبكـر، الـيت بـادرت الكنيـسة               . مجهورية جنوب السودان  
ملنظمات غري احلكومية احمللية، يف املناطق املتـضررة مـن جـيش            الكاثوليكية بتأسيسها ودعمتها ا   
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 بذل اجلهود إلنـشاء هياكـل مماثلـة يف          وجيري . يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    الرب للمقاومة 
مـا بـني اجملتمعـات       وقد عزز النظـام مـن عمليـة تبـادل املعلومـات يف            . مجهورية أفريقيا الوسطى  

 م مناقــشات عــرب احلــدود مــع أفرقــة مفوضــية شــؤون الالجــئني يف  وُتعقَــد أيــضاً بانتظــا . احملليــة
مـواطن   مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية، هبدف تقييم احلالة األمنيـة يف    

  .الالجئني األصلية واحتماالت العودة إىل الوطن
صلية ويف الوقت نفسه، واصل مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية إصـدار منـشورات فـ                  - ٥٧

ق باملعلومــات املــستجدة علــى الــصعيد اإلقليمــي عــن احلالــة اإلنــسانية واالســتجابة هلــا يف املنــاط
بإصــدار حتليــل إقليمــي لالحتياجــات  ذلــك  واســُتكِمل ،املتــضررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة 

نفيـذ  وتولـت بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة ت            . يوليـه /واالستجابات اإلنسانية يف متـوز    
علـى تبـسيط أدوات الرصـد وحتـسني تبـادل           ممـا سـاعد      ودونغـو    و عرب احلدود يف يـامبي     مشاريع

  . البيانات وزمن االستجابة
ويعكف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واليونيـسيف، ومفوضـية شـؤون الالجـئني،        - ٥٨

علــى دعــم آليــة الرصــد واإلبــالغ املتعلقــة بأنــشطة جــيش الــرب للمقاومــة يف مجهوريــة أفريقيــا 
ويتوىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية شؤون الالجئني قيادة فريق عامـل            . لوسطىا

 فرعـي آلليـة الرصـد واإلبــالغ يف املنطقـة اجلنوبيـة الـشرقية مــن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى منــذ         
. ويتعاون الفريق العامل الفرعـي مـع مجيـع املنظمـات غـري احلكوميـة يف املنطقـة                 . أغسطس/آب

 /يف كـانون الثـاين  تنسيق الشؤون اإلنسانية واليونيسيف حالياً لعقد حلقة عمل وخيطط مكتب  
 وذلـك لتحــسني  لفائـدة القـوات املــسلحة يف مجهوريـة أفريقيـا الوســطى وأوغنـدا      ٢٠١٣ينـاير  

  .محاية املدنيني يف املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومة
يـز عمليـة الرصـد واإلبـالغ بـصورة       لليونيـسيف تعز   التـابعون وواصل مسؤولو التنسيق      - ٥٩

وتعكـف  . منهجية عن االنتهاكات اجلسيمة اليت يرتكبها جيش الـرب للمقاومـة ضـد األطفـال              
علــى إقامــة أمــاكن مالئمــة لألطفــال هبــا خــدمات للــدعم    ، يف مجلــة أمــور، نيــسيف أيــضاًاليو

 املـسلحة   األطفال مع أسـرهم ممـن سـبق للجماعـات    مل مشلالنفسي، وعلى املساعدة يف جهود      
، اســتمرت الكيانــات التابعــة لألمــم طعيت أويلــي العليــا وأويلــي الــسفلىويف مقــا. أن اســتغلتهم

تـوفري  املتحدة، واجلهـات الفاعلـة اإلنـسانية، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة، يف                     
اه اخلدمات الـصحية، ومنـها خـدمات صـحة األم والـدعم النفـسي واالجتمـاعي والتعلـيم وامليـ                   

  .واملرافق الصحية، إىل املشردين واجملتمعات احمللية املضيفة
واســتمر انعــدام األمــن واهلياكــل األساســية يــشكل حتــديا خطــريا إليــصال املــساعدات    - ٦٠

. اإلنسانية بفعالية إىل اجلماعات السكانية املتضررة من جيش الرب للمقاومة يف املناطق النائيـة             
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وإضـافة إىل وجـود     . ري مـن اجلـسور ضـعيفة وآيلـة لالهنيـار          عدد كب و،  حمدودةشبكات الطرق   ف
 قيود كبرية يف اجلوانب اللوجستية ويف جمال االتصاالت، استمر انعـدام األمـن واهلجمـات الـيت              
يشنها جيش الرب للمقاومة واجلماعات اإلجرامية على الـسكان يـشكل قيـودا علـى األنـشطة                 

ناطق اقتصرت فيهـا إمكانيـة الـسفر دون حراسـة           ونتيجة لذلك، كان هناك عدد من امل      . اإلنسانية
األمـم املتحـدة    ويف الوقت نفـسه، اسـتكملت بعثـة منظمـة     . عسكرية على بضع منظمات إنسانية    

فـــاراجي  -  طــرق دونغـــو تـــرميملتحقيــق االســـتقرار يف مجهوريــة الكونغـــو الدميقراطيـــة إعــادة    
  . جنيليما -  طريق دونغوميمترإعادة فيما تواصل عملية دورو  - دوربا ودونغو - وفاراجي

ــة   - ٦١ ــتمرت عملي ــات اخلاصــة       واس ــة وامليزاني ــداءات القطري ــوارد مــن خــالل الن ــة امل  تعبئ
ــ ــاين ٥ويف . االتبالوك ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــداءات     ن ــل الن ــصور يف متوي ــاك ق ــزال هن ، كــان ال ي

ــا الوســـطى ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجنـــ    وب اإلنـــسانية املوحـــدة جلمهوريـــة أفريقيـ
 يف املائــة مــن جممــوع االحتياجــات يف كــل مــن مجهوريــة   ٥٩ التمويــل نــسبة وبلــغالــسودان، 

وأدى .  يف املائــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ٥٤أفريقيــا الوســطى وجنــوب الــسودان و  
 بطء التمويل وعدم اتساقه إىل انسحاب بعض املنظمات غري احلكومية مـن املنطقـة وسـاهم يف                

  .ران املوظفني وتعطيل الربامجارتفاع معدل دو
  

تقدمي الدعم إىل احلكومات املتضررة من جيش الرب للمقاومـة    : ٥  االستراتيجي اهلدف    
 والتنمية، حىت تتمكن من بسط يف جماالت بناء السالم وحقوق اإلنسان وسيادة القانون    

   يف مجيع أراضيهاتهاسلط
األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني بتنظـيم        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامت مفوضة         - ٦٢

يف املناطق املتـضررة مـن جـيش الـرب      للسلطات املدنية والعسكريةعن احلماية  دورات تدريبية   
ونظمـت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق          . للمقاومة بشأن حقوق اإلنسان ومحاية املـدنيني      

بيـة عـن حقـوق اإلنـسان ملنظمـات          االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أيـضا دورة تدري        
غري حكومية يف حني يتعهد املكتب القطري ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف أوغنـدا               
قاعدة بيانات متكّن املنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات املعنيـة األخـرى مـن إضـافة املعلومـات                      

  .املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
أحـد   فريقيـا الوسـطى الـذين ينـشقون أو يهربـون أو يؤسـرون يف               مواطنو مجهورية أ   وُيعاد  - ٦٣

 يعاقــبويف الوقــت نفــسه، . البلــدان املتــضررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة إىل جمتمعــاهتم األصــلية 
 يف املادة ذات الـصلة بانتـهاكات        املدرجةالقانون اجلنائي يف مجهورية أفريقيا الوسطى على اجلرائم         

إال أن قـضية  . ل واجلـرائم املرتكبـة ضـد النـساء واألطفـال والتمـرد        حقوق اإلنسان مثل جرائم القتـ     
  . الواقع  االستفادة من عفو حبكمملرتكيب اجلرائممساءلة هؤالء املواطنني غري مطروحة مما يتيح 
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وال توجد حاليا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية خطط حملاكمـة مقـاتلي جـيش الـرب                 - ٦٤
وال جترى حتقيقات قضائية أو تعد لـوائح االهتـام أو تنفـذ          . هناكبة  للمقاومة على اجلرائم املرتك   

وُيعــزى ذلــك . اعتقــاالت بعــد اهلجمــات وال توجــد خطــط العتمــاد آليــات للعدالــة االنتقاليــة 
  . يف النظام القضائيالواضحجزئيا إىل انعدام القدرات 

 وأعـرب   ١٩٤٩ لعـام     جنوب السودان مـؤخرا بالتـصديق علـى اتفاقيـات جنيـف            وقام  - ٦٥
التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان للمفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان خـالل             عن نيته يف    

  .مايو/ أيار٨زيارهتا للبلد يف 
ــار٢٣ويف   - ٦٦ ــايو / أيـ ــصادر يف   ٢٠١٢مـ ــدي الـ ــو األوغنـ ــانون العفـ ــل بقـ ــضى العمـ   انقـ
  يف، والــذي يــنص علــى مــنح العفــو لكــل أوغنــدي ينبــذ ويتخلــى عــن املــشاركة   ٢٠٠٠ عــام

، مددت احلكومـة عمـل جلنـة العفـو لفتـرة إضـافية       مايو/ أيار ٢٥ويف  . التمرد املسلح  احلرب أو 
الوقـت الـراهن، مل تعـد       ويف. شهرا، عدا اجلزء الثاين من القانون، املتعلق مبنح العفـو          ١٢مدهتا  

للجنـة العفـو سـلطة مـنح العفـو وإن كانـت ال تـزال تـؤدي مهامـا أخـرى تـشمل تيـسري إعـادة              
  .اج املقاتلني السابقني والعائدين يف اجملتمعات احملليةإدم
قــوق اإلنــسان، بالتعــاون مــع اللجنــة  األمــم املتحــدة الــسامية حل وقــد قامــت مفوضــية    - ٦٧

. األوغنديــة حلقــوق اإلنــسان، بقيــادة مــشاورات بــشأن تعــويض الــضحايا يف مشــال أوغنــدا        
ــائج هــذه املــشاورات يف  ــار بعــدعينقــشمل ” بعنــوان تقريــر ونــشرت نت  يفآراء الــضحايا :  الغب

ومن املتوقـع أن يـستنار بتوصـيات الـسياسة          . فرباير/شباط يف“ حقهم يف االنتصاف والتعويض   
  .حتديد عنصر التعويضات يف السياسة الوطنية للعدالة االنتقالية املنبثقة من هذا التقرير يف

  
  مالحظات وتوصيات   - خامسا 

. حيان مصدرا للتوتر وميكن أن تؤدي أيـضا إىل العنـف          تكون االنتخابات يف بعض األ      - ٦٨
وقد شجعين أن الـدول يف وسـط أفريقيـا تواصـل العمـل علـى إصـالح قوانينـها االنتخابيـة مـن                        

ويقف مكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف    . أجل تعزيز الشفافية والشمول يف العملية االنتخابية   
يف هـذه املنطقـة دون اإلقليميـة علـى اسـتعداد            وسط أفريقيا وكيانات األمـم املتحـدة املوجـودة          

  . لدعم تلك اجلهود
منطقــة وســط أفريقيــا ال تــزال تعمــل معــا علــى التــصدي  دول وجتــدر اإلشــارة إىل أن   - ٦٩

وإنين أشجعها على مواصلة تعزيز شـراكاهتا واعتمـاد آليـات فعالـة             . للتحديات العابرة للحدود  
ــاء   . ود األشــخاص والبــضائع عــرب احلــد حركــةإلدارة  ــادرات بن كمــا أشــجعها علــى تعزيــز مب

  .السالم عرب حدودها املشتركة كوسيلة لتعزيز التنمية املستدامة الطويلة األجل
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. وقد شجعين استمرار معدالت النمو االقتصادي القوي املسجلة خـالل العـام املاضـي             - ٧٠
موسـة لغالبيـة األشـخاص      إال أنه يتعني أن تترَجم معدالت النمو املـثرية لإلعجـاب إىل نتـائج مل              

وينبغــي أن يكثــف القــادة اإلقليميــون وصــانعو الــسياسات      . يف هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة  
جهــودهم الراميــة إىل اتبــاع سياســات اقتــصادية تكــون شــاملة للجميــع وتكفــل اإلنــصاف يف    

 ، فـإنين أحـث بلـدان    ٢٠١٥وإذ نقترب مـن املوعـد النـهائي، وهـو عـام             . تقاسم الثروة الوطنية  
  .هذه املنطقة دون اإلقليمية على مضاعفة جهودها من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

.  ارتفـــاع معـــدل البطالـــة بـــني الـــشباب يف وســـط أفريقيـــاويـــساورين قلـــق بـــالغ إزاء  - ٧١
وسيواصل مكتب األمم املتحدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا وغـريه مـن شـركاء منظومـة األمـم              

لطات الوطنية بضرورة معاجلة هذه املسألة على وجه الـسرعة ودعـم اجلهـود        املتحدة توعية الس  
  .وضع سياسات فعالة للتصدي هلذا التحدي الرامية إىل

 حـاالت اغتـصاب   توجـد حيـث   ،  عنـف ضـد املـرأة ميثـل مـشكالت خطـرية           وال يزال ال    - ٧٢
يـق املـساواة    علـى أن تفـي بالتزامهـا بتحق        وإنـين أشـجع الـدول     .  ممارسات تقليدية ضارة   وتطبق

  . واحترام حقوق اإلنسان املتعلقة هبا احتراما كامالبني اجلنسني ومتكني املرأة
 تزايد التهديدات لألمن الشخصي ملوظفي األمـم املتحـدة يف هـذه      منويساورين القلق     - ٧٣

املنطقة دون اإلقليمية، حيث هوجم بعضهم وقتل آخرون أثناء أدائهم لواجباهتم خـالل الفتـرة               
دول علــى دعــم كيانــات األمــم املتحــدة املوجــودة يف الــوإنــين أحــث مجيــع . ولة بــالتقريراملــشم

بلداهنا من أجـل التنفيـذ الكامـل للتوصـيات املعتمـدة يف االجتمـاع دون اإلقليمـي الـذي نظمـه                 
  .مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا

ملكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف    وميثل تعزيز قدرات املنظمات دون اإلقليمية أولوية      - ٧٤
وقــد أحــرز ممثلــي اخلــاص تقــدما كــبريا يف إقامــة شــراكات مــع الكيانــات ذات . وســط أفريقيــا

الصلة، مبا يف ذلك االحتاد األفريقي لكرة القـدم واجلماعـة االقتـصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا                   
.  مبنطقــة الــبحريات الكــربىواجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا واملــؤمتر الــدويل املعــين  

وسيواصل مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا تعزيز هـذه العالقـات وكفالـة تنفيـذ               
  .اتفاقات التعاون املوقعة مع تلك الكيانات

وال يــزال انعــدام األمــن البحــري واســتمرار أعمــال القرصــنة يف خلــيج غينيــا يــشكالن   - ٧٥
وأثين على التعاون املـستمر بـني جلنـة خلـيج           .  والتنمية االقتصادية  هتديدا متزايدا للسالم واألمن   

، مـن   غينيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا              
بـدعم مـن   وذلـك  ، )٢٠١١ (٢٠١٨يف قـراره   جملـس األمـن   اليت قـدمها تنفيذ التوصيات أجل  

وأرحـب  .  أفريقيا ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا      مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط     
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بنتائج االجتماع املشترك بني جلنة خليج غينيا واجلماعة االقتصادية لدول وسـط أفريقيـا واجلماعـة                
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا ومكتـب األمـم                    

مبـا يف ذلـك   ، أكتـوبر / تـشرين األول ٢٣ و  ٢٢ يـومي ليربفيـل،   املتحدة لغـرب أفريقيـا، املعقـود يف         
، يليـه مـؤمتر قمـة لرؤسـاء         ٢٠١٣فرباير  /بعقد اجتماع وزاري بشأن خليج غينيا يف شباط       التوصية  
وسيواصل مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا              . أبريل/يف نيسان واحلكومات  الدول  

  .م اجلهود الرامية إىل عقد تلك االجتماعات املهمةومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا دع
الــذي ميثلــه جــيش الــرب للمقاومــة ويف  خطــر للويــشجعين التقــدم احملــرز يف التــصدي   - ٧٦

وقــد ُحــددت . يف هــذا الــصددمنــذ اعتمــاد اســتراتيجية األمــم املتحــدة اإلقليميــة مواجهــة أثــره 
مـا بـني    وجـرى تعزيـز التنـسيق يف   . ى حـد األولويات لتعظيم فعالية املبادرات اجلماعية إىل أقص   

 يف املنطقة دون اإلقليمية، وبني هذه الكيانـات واجلهـات الفاعلـة             العاملةكيانات األمم املتحدة    
وكــان وضــع إجــراءات تــشغيل موحــدة علــى الــصعيد  . ال ســيما االحتــاد األفريقــيواألخــرى، 

دة التـوطني وإعـادة اإلدمـاج       اإلقليمي بشأن نزع السالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـا            
وأشـجع  . جلهـوده الراميـة إىل تفعيـل القـوة اإلقليميـة          وأثين علـى االحتـاد األفريقـي        . إجنازا كبريا 

م، مبساعدة مـن اجملتمـع الـدويل، الـدعم     دالبلدان املتضررة من جيش الرب للمقاومة على أن تق  
كومية، اليت ظلت شـريكا مهمـا       وأشيد مبشاركة املنظمات غري احل    . الالزم للنشر الكامل للقوة   

اجملتمــع الــدويل علــى  وأحـث . يف جهودنـا الراميــة إىل التــصدي لتهديـد جــيش الــرب للمقاومــة  
مواصلة اهتمامه مبسألة جيش الرب للمقاومـة وأن يـوفر الـدعم املـايل الـالزم لالحتـاد األفريقـي                    

  .عملهما واألمم املتحدة حىت يتسىن هلما مواصلة
ــام، أو  - ٧٧ ــا واجلماعــة     ويف اخلت ــدان وســط أفريقي د أن أعــرب عــن تقــديري حلكومــات بل

واملــؤمتر الــدويل املعــين االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي وجلنــة خلــيج غينيــا  
وغريهــا مــن املؤســسات دون اإلقليميــة واإلقليميــة، لتعاوهنــا الوثيــق  مبنطقــة الــبحريات الكــربى 

 خمتلــف  إىلوأتوجــه بالــشكر. اإلقليمــي يف وســط أفريقيــاواملــستمر مــع مكتــب األمــم املتحــدة 
الكيانات يف منظومة األمم املتحدة العاملة يف وسط أفريقيا، مبا يف ذلك رؤساء عمليات األمـم                
املتحدة حلفظ السالم واملكاتـب اإلقليميـة واألفرقـة القُطريـة والكيانـات األخـرى ذات الـصلة،                  

وأخـريا، أود أن    . مـي يف وسـط أفريقيـا وتعاوهنـا معـه          على دعمها مكتـب األمـم املتحـدة اإلقلي        
أعرب عن تقديري ملمثلي اخلاص ومـوظفي مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا                    

غـابون ملـا بـذلوه مـن جهـد متواصـل لتعزيـز         وكذلك ألعضاء فريق األمـم املتحـدة القطـري يف     
  .السالم واألمن يف وسط أفريقيا
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	10 - وسجل وسط أفريقيا أقل مشاركة للمرأة والشباب في مواقع صنع القرار على مستوى أفريقيا، حيث بلغ متوسطها 20 في المائة. وأبرز الاستثناءات هي رواندا وبوروندي حيث تصل نسبة النساء في البرلمان إلى 56 في المائة و 32 في المائة على التوالي. وهناك حاجة إلى تكثيف جهود الدعوة لإقناع الحكومات بالوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.
	11 - ولا تزال النساء والفتيات يعانين من انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري في وقت مبكر، والحرمان من الحق في التعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية السيئة بوجه عام للأرامل. وتشمل التحديات الأخرى معدلات وقيات الأمهات في تشاد (500 1 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي)، وبوروندي (100 1 لكل 000 100 مولود حي) وجمهورية أفريقيا الوسطى (980 لكل 000 100 مولود حي) ورواندا (750 لكل 000 100 مولود حي).
	ثالثا - أنشطة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا
	ألف - تعزيز التنسيق بين شركاء منظومة الأمم المتحدة
	12 - واصل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا تنفيذ ولايته المتعلقة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في مجال السلام والأمن بين شركاء منظومة الأمم المتحدة في وسط أفريقيا. وفي هذا السياق، عقد المكتب الحلقة الدراسية الإقليمية الثانية للممثلين الخاصين للأمين العام، ومنسقي الأمم المتحدة المقيمين والمديرين الإقليميين، في الفترة من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر في ليبرفيل.
	13 - وأتاح الاجتماع فرصة لرؤساء هيئات الأمم المتحدة في وسط أفريقيا لتقييم التقدم المحرز في التنسيق والتعاون بين مكاتبهم منذ اجتماعهم السابق الذي عقد في ليبرفيل في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وسمح الاجتماع للمشاركين أيضا برسم استراتيجيات مشتركة لتوحيد أداء الأمم المتحدة، وخاصة في ما يتعلق بالتعامل مع التهديدات الجديدة والناشئة. وعلاوة على ذلك، تناول الاجتماع تطور الوضع الأمني في وسط أفريقيا، وأثره على عمل المنظمة وما له من تداعيات على سلامة موظفي الأمم المتحدة. واعتمد المشاركون توصيات وحددوا مجالات تحتاج للمزيد من التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة في وسط أفريقيا، منها منع نشوب النزاعات، وتوظيف الشباب، وحرية الإعلام، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان والديمقراطية. وسيجري رصد تنفيذ التوصيات بشكل منتظم.
	باء - تعزيز قدرة الدول الأعضاء والمنظمات دون الإقليمية
	14 - واصل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا وأمانة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا تعزيز شراكتهما لدعم الجهود الإقليمية لمنع النزاعات وتوطيد السلام في الدول الأعضاء في الجماعة(). وشرعا في تنفيذ اتفاق إطاري للتعاون وقع في أيار/مايو يسلط الضوء على مجالات التعاون التالية: الحكم؛ والعمليات الانتخابية؛ والوساطة والمساعي الحميدة؛ والأمن، بما في ذلك جهود مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة؛ والتدريب وتعزيز القدرات المؤسسية.
	15 - وفي هذا الصدد، عقد ممثلي الخاص والأمين العام للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا اجتماعات منتظمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتخطيط الأنشطة المشتركة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعقبت هذه الاجتماعات اجتماعات شهرية على مستوى كبار العاملين لمناقشة التنفيذ العملي للقرارات المتخذة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون. واستهل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا مرحلة تعاون بشأن الوساطة والمساعي الحميدة باعتبارها مجالا جديدا للعمل، وعزز شراكته مع الجماعة الاقتصادية في القضايا المتعلقة بالأمن، وخاصة القرصنة والسطو المسلح في البحر، وقام بمبادرات نصرة مشتركة مع الجماعة الاقتصادية لتعزيز إطار الحكم الإقليمي.
	16 - وعلى نحو أكثر تحديدا، نظم المكتب والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بدعم من إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة، حلقة عمل بشأن عمليات الوساطة وتيسير الحوار عُقدت في ليبرفيل، غابون، في الفترة من 12 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان الغرض من حلقة العمل هو: تحسين مهارات موظفي الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمكتب؛ وتحديد الفرص السانحة المحتملة لزيادة التعاون؛ ووضع استراتيجية مشتركة للوساطة. وأتاحت حلقة العمل أيضا فرصة لمناقشة التوجيهات من أجل الوساطة الفعالة التي أعدتها إدارة الشؤون السياسية وللشروع في تنفيذها في المنطقة. 
	17 - واستفادت حلقة العمل من المشاركة الفعالة من جانب ممثلين رفيعي المستوى من الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ومن المكتب. وأوصى المشاركون بوضع إطار لسياسات الوساطة وإنشاء آلية للوساطة في المنطقة دون الإقليمية، تتولى وضعها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بدعم من المكتب ثم تعتمدها الدول الأعضاء في هذه الجماعة الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، طلب المشاركون إلى الجماعة الاقتصادية أن تحدد المؤسسات الشريكة في الدول الأعضاء فيها بغرض تعزيز قدرتها في مجال الوساطة. وأخيرا، اتفق المكتب والجماعة الاقتصادية على وضع خطة عمل مشتركة في مجال الوساطة تخضع للرصد في إطار الاجتماعات المنتظمة لكبار المسؤولين في المكتب/الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.
	18 - وفيما يتعلق بالمسائل الأمنية، واصل المكتب تعاونه مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بصفته أمانة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا. وتشارك الجماعة الاقتصادية مشاركة نشطة في اجتماعات اللجنة. فهي تقوم على سبيل المثال، بإعداد الوثيقة التحليلية التي تستخدم كأساس لمناقشة الحالة الجغرافية السياسية والأمنية في وسط أفريقيا.
	19 - وواصل المكتب والجماعة الاقتصادية تنفيذ مبادرات مشتركة للدعوة وفقا للاتفاق الإطاري بشأن التعاون، بما في ذلك حملة لتوعية الدول الأعضاء في الجماعة بالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم. وشجعا أيضا الدول الأعضاء على التصديق على الصكوك الرئيسية على الصعيد دون الإقليمي، مثل اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تُستخدم في صنع هذه الأسلحة وتصليحها وتركيبها (اتفاقية كنشاسا). وواصل ممثلي الخاص التأكيد على الحاجة إلى التصديق على هذه الاتفاقية، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها مع قادة وسفراء الجماعة. وأثار هذه المسألة أيضا خلال اجتماعيه مع رئيس الكاميرون بول بيا، في 19 تشرين الأول/أكتوبر، ورئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. 
	20 - وبالإضافة إلى التعاون مع الجماعة الاقتصادية، عزز المكتب علاقاته مع منظمات إقليميةٍ أخرى تغطي منطقة وسط أفريقيا. وفي هذا الصدد، أشرك المكتب في أنشطته أمانة المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، بغرض تعزيز التعاون(). وفي 6 آب/ أغسطس، قام ممثلي الخاص والأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي بتوقيع الاتفاق الإطاري بشأن التعاون على هامش مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات المؤتمر الدولي المعني بالحالة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المعقود في كمبالا. واتفق مكتب الأمم المتحدة والمؤتمر على التعاون في مجالات منع نشوب النزاعات، والحوكمة، والوساطة. ويجري حاليا وضع الصيغة النهائية لبرنامج عمل مشترك يتضمن إجراءات محددة وجدولا زمنيا.
	21 - وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر، التقى ممثلي الخاص بالرئيس الجديد للجنة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في ليبرفيل، وناقشا الحالة في المنطقة دون الإقليمية ومجالات التعاون بين المكتب ولجنة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وقررا وضع الصيغة النهائية لاتفاق إطاري بشأن التعاون بين الطرفين.
	22 - وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر وقع ممثلي الخاص ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عيسى حياتو، إطارا للشراكة بشأن استخدام الرياضة، وبخاصة كرة القدم، كأداة لتعزيز السلام والأمن. وقدم الاتحاد الدعم للمكتب في تنظيم ’’مباراة لكرة القدم من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا‘‘ كجزء من أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، والتي يرد بيانها أدناه.
	جيم - الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام
	23 - قدم المكتب بصفته أمانة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا الدعم لتنظيم الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للَّجنة واحتفالات الذكرى السنوية العشرين الخاصة بها، المعقودة في برازافيل، في الفترة من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر. 
	24 - وناقش المشاركون في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين عدة أمور منها الحالة الجغرافية السياسية في المنطقة دون الإقليمية وحالة التصديق على اتفاقية كينشاسا وغيرها من المسائل المتصلة بالسلام والأمن. وجرى إحياء الذكرى السنوية العشرين تحت موضوع ’’عقدان من بناء السلام في وسط أفريقيا: مساهمات ومنظورات لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا‘‘. وعُقدت سلسلة من الأنشطة، بما في ذلك مباراة كرة القدم من أجل السلام والأمن، المذكورة آنفا.
	25 - وساعد المكتب، بالشراكة مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا على تحويل خريطة الطريق لجهود مكافحة الإرهاب وعدم انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في وسط أفريقيا، التي اعتمدتها في اجتماعها الوزاري الثالث والثلاثين المعقود في بانغي في كانون الأول/ديسمبر 2011، إلى استراتيجية تنفيذية دون إقليمية.
	26 - وبشكل أكثر تحديدا، تركز خريطة الطريق على تعزيز آليات الجمارك والشرطة وآليات التعاون الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة على الصُّعُد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يرمي المشروع إلى أن يُتوج بوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب ومراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في وسط أفريقيا، مما سيمكن الدول المعنية من العمل على تنفيذ خريطة الطريق، وفي الوقت نفسه الوفاء بالالتزامات القانونية والإدارية ذات الصلة الواردة في قرارات مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2004) و 1963 (2011)، علاوة على الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي إطار هذه العملية، نظم المكتب، بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حلقة عمل يومي 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر، على هامش الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، جمعت بين مراكز التنسيق الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء في اللجنة، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ ومراقبة المشاريع المحددة لمكافحة الإرهاب.
	27 - وفي الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر، زار ممثلي الخاص ياوندي، لعقد اجتماعات مع السلطات الوطنية، وممثلي الشركاء الخارجيين للبلد والجهات المعنية الأخرى. وعقد خلال زيارته، اجتماعا مع الرئيس وناقشا ولاية المكتب وبرنامج عمله، والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة دون الإقليمية، والتكامل الإقليمي، والقرصنة في خليج غينيا، والبطالة في صفوف الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، تبادلا الآراء بشأن مسألة شبه جزيرة باكاسي والتهديد الذي تشكله جماعة بوكو حرام. 
	28 - وزار ممثلي الخاص أيضا مالابو، في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وناقش، خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس المسائل المتصلة بحالة تنفيذ ولاية المكتب، والقرصنة والسطو المسلح في البحر، والتكامل الإقليمي.
	دال - أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر المرتكبة في خليج غينيا
	29 - بلغت أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا أبعادا خطيرة، وكان لها أثر سلبي على الأمن الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط وغرب أفريقيا. وتُفاقِم الأنشطة البحرية غير المشروعة عبر الحدود الوطنية، ولا سيما صيد الأسماك غير المُنظَّم، والتلوث البيئي وإلقاء النفايات السامة، التحديات التي تواجهها الدول الإقليمية. ودفع تعقيد هذه التحديات مجلس الأمن إلى اتخاذ القرار 2039 (2012)، المؤرخ 29 شباط/فبراير، لتشجيع النُّهج الوطنية والإقليمية وعبر الإقليمية لمعالجة انعدام الأمن البحري.
	30 - ومن أجل التصدي لهذه التحديات والاستجابة لطلب مجلس الأمن الذي يدعو إلى دعم الدول والمنظمات دون الإقليمية لعقد مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات خليج غينيا بشأن القرصنة والأمن البحري، نظم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا اجتماعا لرؤساء المنظمات الرئيسية المشاركة في هذه العملية في ليبرفيل في 31 أيار/مايو. وضم الاجتماع رؤساء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ولجنة خليج غينيا، ومكتب الأمم المتحدة لمنطقة غرب أفريقيا. واتفق المشاركون على اتخاذ إجراءات مشتركة لضمان وضع استراتيجية إقليمية لمكافحة القرصنة والأشكال الأخرى للجرائم البحرية في خليج غينيا، وعقد مؤتمر قمة بشأن هذه المسألة.
	31 - وعقدت لجنة تقنية مسؤولة عن التحضير لمؤتمر القمة يومي 20 و 21 حزيران/يونيه في أبوجا، وأوصت بأن تعقد القمة في أوائل عام 2013. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، عقدت اللجنة التوجيهية المعنية بتنفيذ القرار 2039 (2012) اجتماعا في ليبرفيل. وناقشت تنظيم قمة إقليمية في نيسان/أبريل 2013، في الكاميرون. واتـفقت على عقد اجتماع وزاري في بنن في آذار/مارس 2013.
	رابعا - جيش الرب للمقاومة
	ألف - الحالة الراهنة
	32 - واصل جيش الرب للمقاومة نشر الخوف في المناطق الحدودية النائية من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمشردين والمجتمعات المحلية المضيفة. ومنذ بداية عام 2012، أبلغ الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية عن حدوث 180 هجوماً يُفترض أن جيش الرب للمقاومة قام بها، من بينها 42 هجوماً في جمهورية أفريقيا الوسطى و 138 هجوماً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 39 مدنيا، منهم 19 في جمهورية الكونغو الديمقراطية و 20 في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد اختُـطف ما مجموعه 193 شخصا، منهم 84 من جمهورية أفريقيا الوسطى، و 109 من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويمثل الأطفال ثلث عدد المختطفين.
	33 - وتشرد حتى الآن 443 ألف شخص من ديارهم في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة، ويعتمد العديد منهم على المساعدة الدولية لتأمين الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشرد ما يقدر بنحو 347 ألف شخص في مقاطعتي أويلي العليا وأويلي السفلى. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، تشرد 21 ألف شخص، إضافة إلى 6 آلاف لاجئ كونغولي موجودين في مخيمات مبومو العليا.
	34 - ومنذ بداية عام 2012 وحتى الآن لم ترد تقارير عن هجمات مزعومة لجيش الرب للمقاومة في جنوب السودان. وقد سمح تحسن الوضع الأمني بعودة ما يقرب من 21 ألف شخص إلى مقاطعات يامبيو ونزارا وإيزو وموندري ومريدي وتمبورا. ومع ذلك، ما زال هناك 49 ألف شخص مشـرد نتيجة لهجمات جيش الرب للمقاومة. ويستضيف جنوب السودان 037 18 لاجئا كونغوليا و 143 1 لاجئا من أفريقيا الوسطى. 
	35 - ورغم أن الحالة الأمنية في جنوب السودان قد تحسنت، فإن هناك قلقاً متزايداً من وجود جيش الرب للمقاومة في منطقة كافيا كينجي المتنازع عليها على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. ووصف اللاجئون السودانيون في سام أوانجا، جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك عدة منشقين مؤخرا، وجود قاعدة لجيش الرب للمقاومة في جنوب غارمادورا. 
	باء - تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية
	36 - واصل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا تنسيق الجهود الرامية إلى التصدي للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة، ولا سيما تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية للتصدي للتهديد الذي تشكله أنشطة جيش الرب للمقاومة وأثرها، التي أقرها مجلس الأمن في 29 حزيران/يونيه.
	37 - وفي الفترة من 25 إلى 27 تموز/يوليه، عقد ممثلي الخاص اجتماعا مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين في عنتيبي، أوغندا، لوضع خارطة طريق مشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية. وشارك في رئاسة الاجتماع فرانسيسكو ماديرا، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي بشأن مسألة جيش الرب للمقاومة. وحدد المشاركون الأولويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما في ذلك الأنشطة التي ستنفذ في حدود الموارد المتاحة وتلك التي سوف تحتاج إلى تمويل إضافي. وعلاوة على ذلك، اتفق المشاركون على عقد اجتماع تنسيقي عام كل ستة أشهر لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية، ولا سيما الأهداف الاستراتيجية الخمسة. وفي هذا السياق، يعتزم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي عقد منتدى مشترك لتعبئة الموارد لجمع أموال إضافية من أجل تنفيذ الاستراتيجية.
	الهدف الاستراتيجي 1: التفعيل والتنفيذ الكاملين لمبادرة الاتحاد الأفريقي للتعاون الإقليمي ضد جيش الرب للمقاومة 

	38 - خلال الاجتماع، حددت جهات التنسيق بشأن جيش الرب للمقاومة تفعيل مبادرة الاتحاد الأفريقي للتعاون الإقليمي ضد جيش الرب للمقاومة باعتباره أولوية عاجلة. وبشكل أكثر تحديدا، تم الاتفاق على أن الأمم المتحدة يجب أن تشجع البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة على تقديم القوات اللازمة، وتحدد الفرص المتاحة لمشاركة حكومات البلدان المتضررة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن نهج موحد تجاه مسألة جيش الرب للمقاومة. وكخطوة تالية، وبناء على تقييم الاحتياجات المقدمة لقوات المبادرة، تم الاتفاق على أن تقوم الأمم المتحدة بدعم الاتحاد الأفريقي في تعبئة المساعدة الدولية وتقديم المساعدة في حدود الموارد المتاحة.
	39 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم التوصل إلى توافق في الآراء على أساس النشر التدريجي لدعم المبادرة. وقد سافر ممثلي الخاص، في 18 أيلول/سبتمبر، إلى يامبيو، جنوب السودان، للمشاركة في الاحتفال بتسليم 000 2 جندي من القوات المسلحة الأوغندية و 500 جندي من القوات المسلحة السودانية إلى القوة الإقليمية. وفي وقت سابق، في 12 أيلول/سبتمبر، تم تسليم 360 جنديا من القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى. وتعهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمشاركة في نهاية المطاف. ومع ذلك، فإن الاتفاق بشأن المطاردة عبر الحدود إلى داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يوضع بعد في صيغته النهائية. وإضافة إلى ذلك، ظل 30 من موظفي الاتحاد الأفريقي، المنشورين حاليا في يامبيو، يواجهون تحديات كبيرة في مجال الاتصالات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	40 - وخلال الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي الدعم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي في استعراض الوثائق الرئيسية لعمليات القوة الإقليمية بما في ذلك: مفهوم العمليات، والتوجيه الاستراتيجي، وقواعد المشاركة، والمعايير الدنيا لمعاملة المقاتلين السابقين.
	41 - وقُـدمت هذه الوثائق إلى مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلام والأمن لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى آلية التنسيق المشتركة للاستعراض والاعتماد النهائيين في اجتماعها المقبل المقرر عقده في بانغي من 15 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر. وتتألف هذه الآلية من المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي بشأن مسألة جيش الرب للمقاومة، ووزراء الدفاع في البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة. ويرأسها مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلام والأمن.
	42 - وينبغي أن يقدم مفهوم عمل القوة الإقليمية تفاصيل عن سير عمل القوة، بما في ذلك القيادة والسيطرة، والاحتياجات اللوجستية. ولذلك فإن موافقة آلية التنسيق المشتركة على مفهوم العمليات تشكل عاملا رئيسيا لكي تستطيع الأمم المتحدة تحديد نوع المساعدة التي سيمكنها تقديمها، في حدود الموارد المتاحة، إلى القوة الإقليمية. وهي أيضا شرط لازم للحصول على المزيد من الدعم التمويلي من الاتحاد الأوروبي إلى القوة.
	43 - وأخيرا، تم الاتفاق في اجتماع عنتيبي أيضا على ضرورة المضي قدما في استراتيجية للاتصال والدعوة تشمل تبادل المعلومات بانتظام مع أصحاب المصلحة عن التقدم المحرز في الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديد الذي تشكله أنشطة جيش الرب للمقاومة ومواجهة أثرها. وفي هذا الصدد، أنشأت الأمم المتحدة موقعا شبكيا يعد بمثابة مركز لتبادل المعلومات عن جيش الرب للمقاومة. وأنتجت شريط فيديو يسلط الضوء على مساهمة المنظمة في جهود مكافحة جيش الرب للمقاومة. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي مع مفوضية الاتحاد الأفريقي على وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية الاتصال بشأن المبادرة. ويعتزم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا تنظيم اجتماع لمسؤولي شؤون الإعلام بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لاستعراض مشروع الاستراتيجية في الربع الأول من عام 2013.
	44 - وواصل ممثلي الخاص العمل مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة بشأن مسألة جيش الرب للمقاومة، ومن بينها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وفي حزيران/يونيه، على هامش الإحاطة الأخيرة التي قدمت إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسألة، قبل ممثلي الخاص تعهدا موقعا من أكثر من 3.7 ملايين شخص، دعما للجهود الدولية الرامية إلى إلقاء القبض على جوزيف كوني والقادة التابعين له، ونزع سلاح جيش الرب للمقاومة، وإعادة المختطَـفين إلى أوطانهم. وفي 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر، شارك ممثلي الخاص في مؤتمر القمة العالمي بشأن جيش الرب للمقاومة، والذي نظمته ”منظمة الأطفال غير المرئيين“ في واشنطن العاصمة. وشارك أكثر من 6 آلاف ناشط في المناقشات الرامية إلى تعزيز التنسيق والإجراءات الرامية إلى مواجهة التهديد الذي يمثله جيش الرب للمقاومة مواجهة فعالة.
	الهدف الاستراتيجي 2: تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المدنيين

	45 - اتفق مسؤولو الاتصال المعنيون بجيش الرب للمقاومة في اجتماعهم المعقود في عنتيبي على ضرورة إيلاء الأولوية لأنشطة توعية السكان المدنيين، ولا سيما في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتعزيز مهارات وكفاءات القوات المسلحة المشارِكة في العمليات المضادة لجيش الرب للمقاومة، وذلك لتقليل الآثار الواقعة على السكان المدنيين إلى الحد الأدنى. 
	46 - وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، عمل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى على تعزيز نظام للإنذار المبكر في ما بين المجتمعات المحلية سيحسن إلى حد كبير جهود حماية المدنيين. وفي أوبو، دأبت إذاعة أهلية محلية أنشئت في 17 حزيران/يونيه 2008 على بث ثلاثة برامج إذاعية متعلقة بالانشقاق عن جيش الرب للمقاومة. ويهدف أحد هذه البرامج، الذي يذاع أيام الاثنين، إلى توعية المجتمعات المحلية بضرورة دعم المنشقين عن جيش الرب للمقاومة والهاربين منه والامتناع عن إيذائهم وذلك في ضوء مزاعم تفيد بأن الأهالي كانوا يقتلون المنشقين عن جيش الرب للمقاومة والهاربين منه في الماضي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المنظمة غير الحكومية ”Cooperazione Internationale“ (التعاون الدولي) الدعم النفسي لخمسة هاربين من جيش الرب للمقاومة، من بينهم ثلاثة أطفال، ويسَّرت إدماجهم في أسرهم الأصلية.
	47 - وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، اتبعت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية نهجاً متكاملاً إزاء حماية المدنيين. وواصلت البعثة العمل مع قادة المجتمع المحلي والسلطات المحلية، واستمرت في القيام بدوريات والاحتفاظ بوجود لها في ”مناطق الخطر“، بهدف منع أي هجمات محتملة لجيش الرب للمقاومة. وقامت البعثة أيضاً بتدريب بعض جنود القوات المسلحة الكونغولية في عمليات الاستجابة السريعة المصممة للاستجابة لدى ورود تقارير عن أنشطة جيش الرب للمقاومة. ويتيح هذا الهيكل الأمني للمنظمات الدولية وغير الحكومية العمل في المنطقة لبناء القدرات الإدارية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويشمل التدريب المقدَّم لقوات الأمن دروساً في مجالي حقوق الإنسان وسيادة القانون. وعلاوة على ذلك، واصلت البعثة، بالتعاون مع منظمة ”خدمات الإغاثة الكاثوليكية“، وهي منظمة غير حكومية دولية، تنفيذ مشروع ”شبكة إنذار أهلية“، يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال الإنذار المبكر في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة. وأخيراً، واصلت البعثة دعم مركز المعلومات والعمليات المشتركة في دونغو. ولم توضع بعْد الإجراءات والاتفاقات الرسمية المتعلقة بإنشاء آليات رسمية لتبادل المعلومات مع المركز المدمج للعمليات المشتركة في أوبو ودجيماه في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفي نزارا في جمهورية جنوب السودان.
	الهدف الاستراتيجي 3: توسع نطاق الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها حالياً في مجالات نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج لتغطية جميع المناطق المتضررة من عمليات جيش الرب للمقاومة

	48 - توصل مسؤولو التنسيق المعنيون بجيش الرب للمقاومة إلى اتفاق عام بشأن ضرورة التركيز على توسيع نطاق أنشطة نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج في جميع المناطق المتضررة من عمليات جيش الرب للمقاومة، وضرورة وضع سياسات ومبادئ توجيهية متوائمة في هذا الصدد.
	49 - وعُقِدَت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر في أديس أبابا، ندوة رفيعة المستوى بشأن الجوانب السياسية والاستراتيجية لجهود نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج المتعلقة بجيش الرب للمقاومة. وقد سبق هذه الندوة دورات على مستوى العمل عُقِدت في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر، قام خلالها المختصون بالأمم المتحدة بصياغة مبادئ توجيهية، استناداً إلى مساهمات الشركاء الرئيسيين، ومن بينهم الاتحاد الأفريقي، وحكومات المنطقة وجيوشها الإقليمية، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان. وتولى تنظيم هذه المناسبات قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، التابع لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات حفظ السلام، بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية، وذلك بفضل مبلغ سخي تبرعت به الحكومة الألمانية.
	50 - وبالإضافة إلى ذلك، شرعت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبنك الدولي في وضع إجراءات تشغيلية موحدة محددة لأنشطة نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين في جيش الرب للمقاومة. والغرض من هذه الإجراءات هو توفير توجيهات بشأن انتشال الهاربين والمقاتلين السابقين في جيش الرب للمقاومة، وعملية إعادتهم إلى أوطانهم وفقاً لولاية البعثة. وجار إعداد مجموعة ثانية من الإجراءات التشغيلية الموحدة بشأن قيام البعثة، وفقا لولايتها، بتبادل المعلومات بشأن نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج والتنسيق مع بعثات الأمم المتحدة في المنطقة والقوات التابعة للقوة الإقليمية.
	51 - وفيما يتعلق بالانشقاق عن جيش الرب للمقاومة، واصلت البعثة الاضطلاع بمجموعة من الأنشطة لتشجيع عناصر جيش الرب للمقاومة على الانشقاق بهدف إعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية. وأجريت أنشطة للتوعية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن، بوسائل منها القنوات الإذاعية الأهلية المحلية أو التابعة لمنظمات المجتمع المدني، بهدف إبراز خطورة جيش الرب للمقاومة وتشجيع عناصر جيش الرب للمقاومة على الانشقاق. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت البعثة دعم توسيع شبكة التوعية الإذاعية الإقليمية على موجة إف إم في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة. وقام أيضاً مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، بالتعاون مع القوات المسلحة الوطنية لكل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ومنظمة ”قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا“، بتوزيع منشورات خاصة بجهود نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج، في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة. 
	52 - وفيما يتعلق بنقاط التجمع لنزع سلاح وتسريح المقاتلين السابقين والهاربين من جيش الرب للمقاومة، واصلت البعثة ”عملية أهلاً بالسلام“ ”Operation bienvenue à la paix“، التي أُطلِقَت في شباط/فبراير، ومن المقرر إنجازها بحلول كانون الأول/ديسمبر. ويجري وضع خطط لتوسيع نطاق هذه الآلية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
	53 - وجرى أيضاً تعزيز جهود التنسيق وتبادل المعلومات على المستوى الميداني بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة بشأن مسائل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن، من خلال قنوات من بينها مركز المعلومات والعمليات المشتركة في دونغو. 
	الهدف الاستراتيجي 4: التشجيع على إيجاد استجابة منسقة في مجالي المساعدة الإنسانية وحماية الطفل في جميع المناطق المتضررة من عمليات جيش الرب للمقاومة

	54 - تم تحديد أولويتين فيما يتعلق بهذا الهدف للفترة المشمولة بالتقرير: تعزيز التنسيق عبر الحدود للاستجابة الإنسانية؛ وتعزيز القدرة اللازمة لإجراء تحليلات إقليمية للأثر الإنساني الناجم عن خطر جيش الرب للمقاومة.
	55 - وفي هذا الصدد، ظلت جهود الاستجابة الإنسانية تنظَّم في معظمها على الصعيد القطري على أساس الاحتياجات، أما المبادرات العابرة للحدود فقد زادت من أجل تعزيز الاستجابة الإقليمية. وتغطي البرامج الحالية طائفة واسعة من الخدمات اللازمة لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك توفير الغذاء، ومواد الإغاثة، والحماية، والرعاية الطبية، والأدوات الزراعية، إلى جانب تحسين آليات الإنذار المبكر وخطط الإنعاش الاقتصادي. وعلى صعيد المنطقة بأسرها، يعكف برنامج الأغذية العالمي وعدد من المنظمات غير الحكومية على وضع برامج للاستجابة في حالات الطوارئ للتصدي لمعاناة السكان المتضررين من جيش الرب للمقاومة من انعدام الأمن الغذائي. وتعمل أيضاً طائفة من المنظمات على تحسين الطاقة الإنتاجية ودعم التنمية الزراعية وتوفير سبل العيش لصغار المزارعين والمجتمعات المحلية. وواصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع شركائها من المنظمات غير الحكومية الاضطلاع بأنشطة رئيسية للرصد وتبادل المعلومات مع السلطات المدنية والعسكرية في المناطق المعرضة للخطر.
	56 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحسنت عملية تبادل المعلومات عبر الحدود في ما بين الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية، ولا سيما بين جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشمل مراكز التنسيق في المناطق الحدودية: بونيا ودونغو وأنغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيميو في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويامبيو في جمهورية جنوب السودان. واستمرت جهود تعزيز نظم الإنذار المبكر، التي بادرت الكنيسة الكاثوليكية بتأسيسها ودعمتها المنظمات غير الحكومية المحلية، في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويجري بذل الجهود لإنشاء هياكل مماثلة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد عزز النظام من عملية تبادل المعلومات في ما بين المجتمعات المحلية. وتُعقَد أيضاً بانتظام مناقشات عبر الحدود مع أفرقة مفوضية شؤون اللاجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف تقييم الحالة الأمنية في مواطن اللاجئين الأصلية واحتمالات العودة إلى الوطن.
	57 - وفي الوقت نفسه، واصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إصدار منشورات فصلية بالمعلومات المستجدة على الصعيد الإقليمي عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة، واستُكمِل ذلك بإصدار تحليل إقليمي للاحتياجات والاستجابات الإنسانية في تموز/يوليه. وتولت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية تنفيذ مشاريع عبر الحدود في يامبيو ودونغو مما ساعد على تبسيط أدوات الرصد وتحسين تبادل البيانات وزمن الاستجابة. 
	58 - ويعكف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسيف، ومفوضية شؤون اللاجئين، على دعم آلية الرصد والإبلاغ المتعلقة بأنشطة جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويتولى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية شؤون اللاجئين قيادة فريق عامل فرعي لآلية الرصد والإبلاغ في المنطقة الجنوبية الشرقية من جمهورية أفريقيا الوسطى منذ آب/أغسطس. ويتعاون الفريق العامل الفرعي مع جميع المنظمات غير الحكومية في المنطقة. ويخطط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسيف حالياً لعقد حلقة عمل في كانون الثاني/ يناير 2013 لفائدة القوات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا وذلك لتحسين حماية المدنيين في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة.
	59 - وواصل مسؤولو التنسيق التابعون لليونيسيف تعزيز عملية الرصد والإبلاغ بصورة منهجية عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش الرب للمقاومة ضد الأطفال. وتعكف اليونيسيف أيضاً، في جملة أمور، على إقامة أماكن ملائمة للأطفال بها خدمات للدعم النفسي، وعلى المساعدة في جهود لم شمل الأطفال مع أسرهم ممن سبق للجماعات المسلحة أن استغلتهم. وفي مقاطعتي أويلي العليا وأويلي السفلى، استمرت الكيانات التابعة للأمم المتحدة، والجهات الفاعلة الإنسانية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية، في توفير الخدمات الصحية، ومنها خدمات صحة الأم والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والمياه والمرافق الصحية، إلى المشردين والمجتمعات المحلية المضيفة.
	60 - واستمر انعدام الأمن والهياكل الأساسية يشكل تحديا خطيرا لإيصال المساعدات الإنسانية بفعالية إلى الجماعات السكانية المتضررة من جيش الرب للمقاومة في المناطق النائية. فشبكات الطرق محدودة، وعدد كبير من الجسور ضعيفة وآيلة للانهيار. وإضافة إلى وجود قيود كبيرة في الجوانب اللوجستية وفي مجال الاتصالات، استمر انعدام الأمن والهجمات التي يشنها جيش الرب للمقاومة والجماعات الإجرامية على السكان يشكل قيودا على الأنشطة الإنسانية. ونتيجة لذلك، كان هناك عدد من المناطق اقتصرت فيها إمكانية السفر دون حراسة عسكرية على بضع منظمات إنسانية. وفي الوقت نفسه، استكملت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إعادة ترميم طرق دونغو - فاراجي وفاراجي - دوربا ودونغو - دورو فيما تواصل عملية إعادة ترميم طريق دونغو - نجيليما. 
	61 - واستمرت عملية تعبئة الموارد من خلال النداءات القطرية والميزانيات الخاصة بالوكالات. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، كان لا يزال هناك قصور في تمويل النداءات الإنسانية الموحدة لجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وبلغ التمويل نسبة 59 في المائة من مجموع الاحتياجات في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان و 54 في المائة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدى بطء التمويل وعدم اتساقه إلى انسحاب بعض المنظمات غير الحكومية من المنطقة وساهم في ارتفاع معدل دوران الموظفين وتعطيل البرامج.
	الهدف الاستراتيجي 5: تقديم الدعم إلى الحكومات المتضررة من جيش الرب للمقاومة في مجالات بناء السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية، حتى تتمكن من بسط سلطتها في جميع أراضيها

	62 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنظيم دورات تدريبية عن الحماية للسلطات المدنية والعسكرية في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة بشأن حقوق الإنسان وحماية المدنيين. ونظمت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا دورة تدريبية عن حقوق الإنسان لمنظمات غير حكومية في حين يتعهد المكتب القطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوغندا قاعدة بيانات تمكّن المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى من إضافة المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
	63 - ويُعاد مواطنو جمهورية أفريقيا الوسطى الذين ينشقون أو يهربون أو يؤسرون في أحد البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة إلى مجتمعاتهم الأصلية. وفي الوقت نفسه، يعاقب القانون الجنائي في جمهورية أفريقيا الوسطى على الجرائم المدرجة في المادة ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان مثل جرائم القتل والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال والتمرد. إلا أن قضية مساءلة هؤلاء المواطنين غير مطروحة مما يتيح لمرتكبي الجرائم الاستفادة من عفو بحكم الواقع. 
	64 - ولا توجد حاليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خطط لمحاكمة مقاتلي جيش الرب للمقاومة على الجرائم المرتكبة هناك. ولا تجرى تحقيقات قضائية أو تعد لوائح الاتهام أو تنفذ اعتقالات بعد الهجمات ولا توجد خطط لاعتماد آليات للعدالة الانتقالية. ويُعزى ذلك جزئيا إلى انعدام القدرات الواضح في النظام القضائي.
	65 - وقام جنوب السودان مؤخرا بالتصديق على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأعرب عن نيته في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان للمفوضة السامية لحقوق الإنسان خلال زيارتها للبلد في 8 أيار/مايو.
	66 - وفي 23 أيار/مايو 2012 انقضى العمل بقانون العفو الأوغندي الصادر في عام 2000، والذي ينص على منح العفو لكل أوغندي ينبذ ويتخلى عن المشاركة في الحرب أو التمرد المسلح. وفي 25 أيار/مايو، مددت الحكومة عمل لجنة العفو لفترة إضافية مدتها 12 شهرا، عدا الجزء الثاني من القانون، المتعلق بمنح العفو. وفي الوقت الراهن، لم تعد للجنة العفو سلطة منح العفو وإن كانت لا تزال تؤدي مهاما أخرى تشمل تيسير إعادة إدماج المقاتلين السابقين والعائدين في المجتمعات المحلية.
	67 - وقد قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، بقيادة مشاورات بشأن تعويض الضحايا في شمال أوغندا. ونشرت نتائج هذه المشاورات في تقرير بعنوان ”لم ينقشع الغبار بعد: آراء الضحايا في حقهم في الانتصاف والتعويض“ في شباط/فبراير. ومن المتوقع أن يستنار بتوصيات السياسة المنبثقة من هذا التقرير في تحديد عنصر التعويضات في السياسة الوطنية للعدالة الانتقالية.
	خامسا - ملاحظات وتوصيات 
	68 - تكون الانتخابات في بعض الأحيان مصدرا للتوتر ويمكن أن تؤدي أيضا إلى العنف. وقد شجعني أن الدول في وسط أفريقيا تواصل العمل على إصلاح قوانينها الانتخابية من أجل تعزيز الشفافية والشمول في العملية الانتخابية. ويقف مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا وكيانات الأمم المتحدة الموجودة في هذه المنطقة دون الإقليمية على استعداد لدعم تلك الجهود. 
	69 - وتجدر الإشارة إلى أن دول منطقة وسط أفريقيا لا تزال تعمل معا على التصدي للتحديات العابرة للحدود. وإنني أشجعها على مواصلة تعزيز شراكاتها واعتماد آليات فعالة لإدارة حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود. كما أشجعها على تعزيز مبادرات بناء السلام عبر حدودها المشتركة كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة الطويلة الأجل.
	70 - وقد شجعني استمرار معدلات النمو الاقتصادي القوي المسجلة خلال العام الماضي. إلا أنه يتعين أن تترجَم معدلات النمو المثيرة للإعجاب إلى نتائج ملموسة لغالبية الأشخاص في هذه المنطقة دون الإقليمية. وينبغي أن يكثف القادة الإقليميون وصانعو السياسات جهودهم الرامية إلى اتباع سياسات اقتصادية تكون شاملة للجميع وتكفل الإنصاف في تقاسم الثروة الوطنية. وإذ نقترب من الموعد النهائي، وهو عام 2015، فإنني أحث بلدان هذه المنطقة دون الإقليمية على مضاعفة جهودها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	71 - ويساورني قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في وسط أفريقيا. وسيواصل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا وغيره من شركاء منظومة الأمم المتحدة توعية السلطات الوطنية بضرورة معالجة هذه المسألة على وجه السرعة ودعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات فعالة للتصدي لهذا التحدي.
	72 - ولا يزال العنف ضد المرأة يمثل مشكلات خطيرة، حيث توجد حالات اغتصاب وتطبق ممارسات تقليدية ضارة. وإنني أشجع الدول على أن تفي بالتزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واحترام حقوق الإنسان المتعلقة بها احتراما كاملا.
	73 - ويساورني القلق من تزايد التهديدات للأمن الشخصي لموظفي الأمم المتحدة في هذه المنطقة دون الإقليمية، حيث هوجم بعضهم وقتل آخرون أثناء أدائهم لواجباتهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وإنني أحث جميع الدول على دعم كيانات الأمم المتحدة الموجودة في بلدانها من أجل التنفيذ الكامل للتوصيات المعتمدة في الاجتماع دون الإقليمي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا.
	74 - ويمثل تعزيز قدرات المنظمات دون الإقليمية أولوية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا. وقد أحرز ممثلي الخاص تقدما كبيرا في إقامة شراكات مع الكيانات ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. وسيواصل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا تعزيز هذه العلاقات وكفالة تنفيذ اتفاقات التعاون الموقعة مع تلك الكيانات.
	75 - ولا يزال انعدام الأمن البحري واستمرار أعمال القرصنة في خليج غينيا يشكلان تهديدا متزايدا للسلام والأمن والتنمية الاقتصادية. وأثني على التعاون المستمر بين لجنة خليج غينيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل تنفيذ التوصيات التي قدمها مجلس الأمن في قراره 2018 (2011)، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا. وأرحب بنتائج الاجتماع المشترك بين لجنة خليج غينيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، المعقود في ليبرفيل، يومي 22 و 23 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك التوصية بعقد اجتماع وزاري بشأن خليج غينيا في شباط/فبراير 2013، يليه مؤتمر قمة لرؤساء الدول والحكومات في نيسان/أبريل. وسيواصل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا دعم الجهود الرامية إلى عقد تلك الاجتماعات المهمة.
	76 - ويشجعني التقدم المحرز في التصدي للخطر الذي يمثله جيش الرب للمقاومة وفي مواجهة أثره منذ اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية في هذا الصدد. وقد حُددت الأولويات لتعظيم فعالية المبادرات الجماعية إلى أقصى حد. وجرى تعزيز التنسيق في ما بين كيانات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة دون الإقليمية، وبين هذه الكيانات والجهات الفاعلة الأخرى، ولا سيما الاتحاد الأفريقي. وكان وضع إجراءات تشغيل موحدة على الصعيد الإقليمي بشأن نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج إنجازا كبيرا. وأثني على الاتحاد الأفريقي لجهوده الرامية إلى تفعيل القوة الإقليمية. وأشجع البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة على أن تقدم، بمساعدة من المجتمع الدولي، الدعم اللازم للنشر الكامل للقوة. وأشيد بمشاركة المنظمات غير الحكومية، التي ظلت شريكا مهما في جهودنا الرامية إلى التصدي لتهديد جيش الرب للمقاومة. وأحث المجتمع الدولي على مواصلة اهتمامه بمسألة جيش الرب للمقاومة وأن يوفر الدعم المالي اللازم للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حتى يتسنى لهما مواصلة عملهما.
	77 - وفي الختام، أود أن أعرب عن تقديري لحكومات بلدان وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي ولجنة خليج غينيا والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى وغيرها من المؤسسات دون الإقليمية والإقليمية، لتعاونها الوثيق والمستمر مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا. وأتوجه بالشكر إلى مختلف الكيانات في منظومة الأمم المتحدة العاملة في وسط أفريقيا، بما في ذلك رؤساء عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والمكاتب الإقليمية والأفرقة القُطرية والكيانات الأخرى ذات الصلة، على دعمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا وتعاونها معه. وأخيرا، أود أن أعرب عن تقديري لممثلي الخاص وموظفي مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا وكذلك لأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري في غابون لما بذلوه من جهد متواصل لتعزيز السلام والأمن في وسط أفريقيا.

