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ن أنشطة  ـا الوسطى وع  ـة أفريقي ـي مجهوري ـر األمني العام عن احلالة ف     ــتقري    
  مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف ذلك البلد 

    
  مقدمة  -أوال   

 / أيلـول ٢٦يقدم هذا التقرير بناء على طلب جملـس األمـن الـوارد يف بيانـه الـصادر يف            - ١
 الذي طلـب فيـه اجمللـس إيلّ أن أبقيـه علـى علـم بأنـشطة               ،)S/PRST/2001/25 (٢٠٠١سبتمرب  

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى وباحلالـة الـسائدة يف ذلـك            
، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٩املـؤرخ   ) S/2012/374(ويستند هذا التقرير إىل تقريـري الـسابق         . البلد

سي واألمين واالجتمـاعي االقتـصادي واإلنـساين ويف         ويقدم آخر املستجدات يف اجملاالت السيا     
 حقوق اإلنسان ومحاية الطفل واملسائل اجلنسانية، وفيما يتـصل بأنـشطة مكتـب األمـم          التجما

  .املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى
  

  الوضع السياسي  -ثانيا   
فقــد اســتأنفت  . ري األخــريشــهدت األجــواء الــسياسية تطــورا ملحوظــا منــذ تقريــ        - ٢

وإضـافة  . األطراف املؤثرة الوطنية حوارا أفضى إىل االتفاق على إنشاء هيئة إلدارة االنتخابات           
إىل ذلك، فإن حتالف الوطنيني من أجـل العدالـة والـسالم، وهـو مجاعـة متمـردة وطنيـة، انـضم                      

  .٢٠٠٨أخريا إىل اتفاق ليربفيل للسالم الشامل لعام 
ــد حل   - ٣ ــد عق ــاين    وبع ــشرين الث ــات، يف ت ــانون االنتخاب ــوفمرب /قــيت عمــل الســتعراض ق ن

 ، فرانسوا بوزيزيـه   رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى،   ، أوعز   ٢٠١٢يناير  / وكانون الثاين  ٢٠١١
ن يواصــل مناقــشاته مــع األحــزاب  أإىل الــوزير املعــين بــشؤون اإلدارة اإلقليميــة والالمركزيــة بــ 

ويف هــذا . ســية واملعارضــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين املعنيــة الــسياسية مــن كــتليت األغلبيــة الرئا 
سـبتمرب، بتيـسري مـن خـرباء     / أيلـول ١٣ إىل ١٠السياق، ُعقدت حلقة عمل ثالثة يف الفترة مـن      
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انتخابــات وطنــيني ودولــيني موفــدين مــن االحتــاد األفريقــي، واملنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة،    
. ألمــم املتحــدةباألمانــة العامــة لدارة الــشؤون الــسياسية وشــعبة املــساعدة االنتخابيــة التابعــة إل 

دارة االنتخابـات، تعـرف باسـم       إواتفق املشاركون فيها على إنشاء هيئة مستقلة ودائمة ُتعـىن بـ           
وكـان للمـشاركة النـشطة مـن جانـب          .  وتتألف مـن سـبعة أعـضاء       تالسلطة الوطنية لالنتخابا  

بوصـفه مبعوثـا خاصـا للمنظمـة الدوليـة          الـسابق،   وبيري بويويا، رئيس بوروندي     ،  ةاخلاصممثليت  
 وسـفريي فرنـسا والواليـات       ، مفوضـية االحتـاد األفريقـي      ة واملمثل اخلـاص لرئيـس     ،للفرانكفونية

، وممثــل وفــد االحتــاد األورويب، دور حاســم يف التخفيــف مــن حــدة التــوتر    األمريكيــةاملتحــدة
  .ف األطراف مبواقفهاواخلروج من الطريق املسدود الذي أفضى إليه تشبث خمتل

حلقـة العمـل الرابعـة الـيت        انبثقـت عـن     وقد اسـتمرت األجـواء الـسياسية اإلجيابيـة الـيت              - ٤
وبـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل       . سـبتمرب / أيلـول ٢٧ إىل ٢٤ُعقدت يف الفترة من  

 إىل بـانغي     ومشاركة من خـرباء االنتخابـات املوفـدين        ىلبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسط     
ــة للفرانك  ــّر املــشاركون مــن    ومــن املنظمــة الدولي ــة واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة، أق فوني

ويف وقــت إعــداد هــذا . شروع قــانون االنتخابــاتملــمجهوريــة أفريقيــا الوســطى صــيغة منقحــة 
  .التقرير، كان مشروع قانون االنتخابات معروضا على اجلمعية الوطنية لكي تنظر فيه

الل الفتــرة قيــد االســتعراض، أقــال الــرئيس بوزيزيــه اثــنني مــن وزرائــه الهتامهمــا    وخــ  - ٥
ة، ـــ ابن أخت الـرئيس ووزيـر الدولـة للـشؤون املاليـة وشـؤون امليزاني              : مها ،بالتخطيط النقالب 

يوليـه، علـى    / متـوز  ١٦ يونيه و /رانـ حزي ١ي  ــد أُقيال ف  ــاد، وق ـــة الفس ــدل ومكافح ـر الع ــوزيو
هو املرشح احملتمـل خلالفـة   كان  ووزير املالية، الذي ُيعّد أحد أكثر رموز النظام نفوذا،  .التوايل
  .االدعاءات املذكورةبناًء على وقد غادر الوزيران املقاالن البلد، ومل يفتح حتقيق . الرئيس

مثلمـا سـبق    عام،  ملدة  أغسطس، وبعد مفاوضات مع احلكومة استمرت       / آب ٢٥ويف    - ٦
مع الوطنيني من أجل العدالة والسالم أخريا إىل اتفـاق ليربفيـل للـسالم الـشامل              انضم جت ذكره،  

وكان التوقيع على هذا االتفاق مبثابة نقطة حتـول يف البيئـة الـسياسية واألمنيـة يف                 . ٢٠٠٨لعام  
مجهوريـة أفريقيــا الوســطى، ألن حتـالف الــوطنيني مــن أجـل العدالــة كــان آخـر مجاعــة مــسلحة     

وإضــافة إىل ذلــك، أتــاح التوقيــع علــى االتفــاق الفرصــة   .  إطــار االتفــاقوطنيــة متبقيــة خــارج
 يشرقالـ  شمايلاجلـزء الـ  للشروع يف تنفيذ أنشطة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف           

  .البلدمن 
سبتمرب، اعتمدت اجلمعية الوطنية اسـتراتيجية ملكافحـة الفـساد تـشمل            / أيلول ١٩ويف    - ٧

 علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد؛ وإنـشاء سـلطة وطنيـة                   مجلة أمور، منها التصديق   
ــألف مــن ممــثلني عــن احلكومــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين؛     تُتعــىن مبكافحــة الفــساد و  ت
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ومواءمـة التـشريعات الوطنيـة مـع املعـايري الدوليـة؛ وتـدريب العـاملني يف اخلدمـة الوطنيـة وبنـاء            
  .لسلوكقدراهتم؛ ووضع مدونة لقواعد ا

أكتـــوبر، عقــدت اللجنــة املــشتركة بـــني    / تــشرين األول ٣١ إىل ٢٩ويف الفتــرة مــن     - ٨
وناقـشت اللجنـة التحـديات      . مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد دورهتـا الثالثـة عـشرة يف جنامينـا            

 مـن   ٧٠ ٠٠٠األمنية اليت تتسم هبا فترة الترحال الرعوي، واملـسائل الـضريبية، ومـسألة إعـادة                
اتفاقـات بـشأن مجلـة أمـور،         ١٠مث وقّـع البلـدان      . هورية أفريقيـا الوسـطى مـن تـشاد        الجئي مج 

ــية  ــة   . منـــها اجلمـــارك وحركـــة املاشـ ــافة إىل ذلـــك، أبلـــغ وزيـــر شـــؤون اإلدارة اإلقليميـ وإضـ
والالمركزية الصحافة بأنه قد مت االتفاق على إعادة القوات التشادية اخلاصة الـيت سـبق نـشرها       

  . الرئاسيحلرساتعزيز ل ٢٠٠٣يف بانغي يف عام 
ــالتقرير، عــاد مؤســس احتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل       - ٩ وخــالل الفتــرة املــشمولة ب

 ميـشيل دجوتوديـا، إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بعـد سـت         لالحتاد،التجمع والرئيس السابق    
تزامـه باتفـاق    وكرر دجوتوديا تأكيـد ال    . الحتادلسنوات قضاها يف املنفى، وأُعيد تنصيبه زعيما        

غـري أن  .  وبعملية نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج   ٢٠٠٨ليربفيل للسالم الشامل لعام     
ديسمرب، هجمات استهدفت بلدات نـديلي      / كانون األول  ١٠الحتاد شنت، يف    لعناصر موالية   

وقـد عـربت عناصـر مـن       . التفـاق لوسام أواندجا وأوادا يف مشال شرق البلد، يف انتهاك خطـري            
ــة أوهــام، يف       ا ــا الوســطى يف مقاطع ــشادي إىل مجهوريــة أفريقي  كــانون ١٧جلــيش الــوطين الت

ديسمرب، بناء على طلب حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى، لدعم اهلجـوم املـضاد الـذي             /األول
  .شنته القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى

  
  دعم جهود الوساطة الوطنية  -ثالثا   

سـبتمرب، إىل التوقيـع   / أيلـول ٨لـوطين للوسـاطة بـدور هـام أفـضى، يف           ضطلع اجمللـس ا   ا  - ١٠
على اتفاق بشأن عودة املتمرد التشادي وزعيم اجلبهة الشعبية لإلصالح، بابا الديه، واجلماعـة              

ــهم   ــه طوعــا إىل وطن ــة ل ــشعبية لإلصــالح إىل     . املوالي ــه زعــيم اجلبهــة ال ــى طلــب قدم ــاء عل وبن
 اًول شـروط عودتـه إىل وطنـه، تـرأس الوسـيط الـوطين وفـد               معها حـ  للنقاش  السلطات التشادية   

أفريقيــا الوســطى، ضــّم بابــا الديــه نفــسه، يف مفاوضــات ُعقــدت يف جنامينــا         مــن مجهوريــة  
واتفق الطرفان على عـودة حمـاريب اجلبهـة، الـذين مـا زالـوا موجـودين يف                  . واستمرت ثالثة أيام  

وبنــاء علــى طلــب مــن . شــهر واحــديف غــضون تــشاد أراضــي مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، إىل 
وبعثــة توطيــد الــسالم التابعــة للجماعــة االقتــصادية والنقديــة  املتكامــل كتــب املاحلكومــة، وفّــر 

  . اجلبهةفريقيا الدعم اللوجسيت والتقين الالزم لعودة زعيمألوسط 
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ــشرين األول  - ١١ ــاء علــى توجيــه مــن        /ويف ت ــس الــوطين للوســاطة، بن أكتــوبر، تــوىل اجملل
 تنــسيق خطــة حكوميــة ترمــي إىل إعــادة حمــاريب اجلبهــة الــشعبية لإلصــالح والعناصــر   الــرئيس،

وخـالل العمليـة الـيت أعقبـت ذلـك، قامـت مفوضـية        . املوالية هلم من مجهورية أفريقيا الوسـطى  
األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة     

امج األغذيـة العـاملي، بتلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية ألسـر احملـاربني               وبرنـ ) اليونيـسيف (للطفولة  
ووردت أنبـاء مفادهـا أن احلكومـة التـشادية أعلنـت عـن اختـاذ تـدابري حتفيزيـة            . لجبهةلاملنتمني  

غـري أن   . ترمي إىل تشجيع عـودة بقيـة العناصـر التـشادية املنتميـة إىل اجلبهـة الـشعبية لإلصـالح                   
يـشري إىل عـودة عـدد كـبري مـن متمـردي اجلبهـة الـسابقني إىل مجهوريـة                    آخر ما ورد من أنبـاء       

  .أفريقيا الوسطى
ويف مــسعى للحيلولــة دون تفــاقم الرتاعــات إىل أعمــال عنــف، اقتــرح اجمللــس الــوطين     - ١٢

 مقاطعـة،   ١٦للوساطة إنـشاء جمـالس حمليـة للوسـاطة يف معظـم مقاطعـات البلـد البـالغ عـددها                     
وسيـستخدم  . زعات العـسكرية والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة        لكي تتوسط يف فّض املنا    

وقـد  . كتب املتكامل أمواال من خارج امليزانية لتقدمي الدعم املايل إىل جمـالس الوسـاطة احملليـة               امل
مقاطعـة  (، ويف بريـا  )مقاطعـة فاكاغـا  (أُنشئت حىت اآلن أربعة جمـالس حمليـة للوسـاطة يف بـرياو      

 - مقاطعـة بـامينغي   (، ويف نـديلي     )غربيـزي  - مقاطعـة نانـا   (ا بانـدورو    ، ويف كاغ  ) العليا كوتو
، )مـامبريي  - مقاطعـة نانـا   (ومن املقرر إنـشاء أربعـة جمـالس حمليـة إضـافية يف بـوار                ). بانغوران

  ).مقاطعة أواكا(، ويف زاكو ) العليامقاطعة مبومو(، ويف أوبو )مقاطعة أوام(ي ماركوندا ــوف
  

  نيةاحلالة األم  -رابعا   
 خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض،     ،دــاء البلــي معظم أحنــة فــة األمنيــر حتسن احلال ـاستم  - ١٣

ــشطتها يف      ــم املتحــدة اســتئناف أن ــاح لألم ــا أت ــة مم ــامقاطع ــزال   . فاكاغ ــه ال ي ــستوى غــري أن م
يف األجزاء الشمالية من البلد، حيـث يبـدو أن مجاعـات مـسلحة جديـدة       عاليا  األمنية  الشواغل  

وقـد  . ، حيـث ال يـزال جـيش الـرب للمقاومـة ناشـطا       العليـا تتنقل ُحبرية، ويف مقاطعة أومبومـو   
أدت اهلجمات اليت شنها جتمع القوى الدميقراطية مؤخرا يف مشال شـرق البلـد إىل تفـاقم حالـة                   

  .انعدام األمن يف تلك املنطقة
اخطون أغــسطس، ســرعان مــا تطــورت مظــاهرة ســلمية نظمهــا شــبان ســ / آب٢يف و  - ١٤

ــاء يف بــانغي         ــسلحة إىل أحــداث عنــف يف بعــض األحي ــدهم يف القــوات امل ــة جتني ــى عملي . عل
واقـــتحم .  ســـجني٥٠٠واســـتهدف هجـــوم ســـجن نغاراغبـــا، ممـــا أدى إىل فـــرار أكثـــر مـــن  

قيامهم بـذلك بـأهنم تلقـوا    وفُسِّر . املتظاهرون أيضا مكتب عمدة املدينة وحطموا متثاال للرئيس 
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 ةفريقيـ أل اةاملاليـ اجلماعـة   فرنـك مـن فرنكـات        ٥ ٠٠٠جتنيدهم لقـاء مبلـغ      تأكيدات بأنه سيتم    
  . وهو يعّد مبلغا كبريا يف مجهورية أفريقيا الوسطى،) دوالرات١٠حنو (

وال يزال تقلب احلالة األمنية يف األجزاء الغربية والشمالية الغربية من البلد يبعث علـى                 - ١٥
 مـن هيئـات األمـم املتحـدة العاملـة يف تلـك املنـاطق إىل                 وتـشري التقـارير الـواردة     . القلق الشديد 

وجود مجاعات مسلحة جديدة ُيقـال إهنـا تـرتبط باجلبهـة الدميقراطيـة لـشعب مجهوريـة أفريقيـا              
. ويزعم أن تلك اجلماعـات حاولـت جتنيـد حمـاربني سـبق تـسرحيهم يف تلـك املنطقـة                   . الوسطى

اق، الذي قام صندوق بناء السالم بتـوفري        استهالل برنامج إعادة اإلحل   فقد أدى    ،وحلسن احلظ 
الديناميات االجتماعية يف املنطقة، ممـا مكّـن اجملتمعـات احملليـة            إىل تغيري   التمويل الالزم لتنفيذه،    

  .من مقاومة حماوالت التجنيد اجلديدة
أما مقاطعة أومبيال مبوكو، اليت كانت تعترب يف ما مـضى أكثـر املنـاطق أمنـا يف البلـد،                      - ١٦
ففـي  . يهيمن عليها وجود مجاعة مسلحة متارس أنشطتها على مقربة من العاصـمة    اآلن  صبح  فأ

ة والــسالم، ـــــل العدالــــني مــن أجـل منــشق مــن جتمــع الوطنيــــّن فــصيــــســبتمرب، ش/ أيلــول١٥
، هجمـات   الرئاسـي ، الذي يضم جنودا سـابقني يف القـوات املـسلحة واحلـرس              “الفصيل األم ”

 ١٦٠(، وســيبوت ) كيلــومترا تقريبــا مشــال بــانغي٩٠ تقــع علــى بعــد الــيت(علــى قــرى دامــارا 
واستهدفت اجلماعـة، الـيت قُـدِّر       ).  كيلومترا مشال بانغي   ٢٣٠(، وديكوا   )كيلومترا مشال بانغي  

 عنصر، مراكز الدرك وقواعد القوات املسلحة، حيث استوىل أفرادها علـى            ١٠٠قوامها بنحو   
  .للوقود ومصرفا جتارياأسلحة، كما استهدفت مستشفى وحمطة 

جلمهوريـة  نوفمرب، وقعت حوادث بني القوات املـسلحة        /يوليه وتشرين الثاين  /ويف متوز   - ١٧
فريقيا الوسطى وقوات تشادية كانـت تـضم أفـرادا مـن القـوة اإلقليميـة الثالثيـة املـشتركة بـني                      أ

 مجهوريـة أفريقيـا   مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان املتمركـزة يف مقاطعـة فاكاغـا، يف     
يف و.  آخــرين جبــراح٥وأســفرت هــذه احلــوادث عــن مقتــل مخــسة جنــود وإصــابة   . الوســطى

أفريقيــا الوســطى برصــاص عناصــر تــشادية مجهوريــة يوليــه، قُتــل شــرطيان مــن /بـانغي، يف متــوز 
تنتمي إىل بعثة توطيد السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى أطلقت عليهما النار ثأراً ملقتـل أحـد           

  .اجلنود التشاديني يف القوة اإلقليمية
  

  جيش الرب للمقاومة  -خامسا  
وردت تقــارير متــسقة عــن وجــود متزايــد جلــيش الــرب للمقاومــة يف املنطقــة اجلنوبيــة     - ١٨

وُيـزعم أهنم قـادمون مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       .الشرقية من مجهورية أفريقيا الوسطى  
 هجمة ُيـفترض قيام جـيش      ٤٨ حىت اآلن، مت تنفيذ      ٢٠١٢م  ومنذ بداية عا   .وجنوب السودان 
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 شخـصا، واحُتــجز بعـض    ٨٥ شخصا واختطـاف    ٢٤الرب للمقاومة هبا، مما أدى إىل مصرع        
رب ـــ ش ال ـــ ونتيجـة ألنـشطة جي     .لفتـرات قـصرية مـن الـزمن لنقـل البـضائع املنهوبـة             املختطفني  
 ٢ ٤٠٠ مـن املـشردين داخليـا و    ٢١ ٠٠٠ة أفريقيـا الوسـطى، يوجـد     ـي مجهوريـ  ـــ للمقاومة ف 
  .من الالجئني

 جندي لفرقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتـاد     ٣٠٠سبتمرب، قدمت احلكومة    /ويف أيلول   - ١٩
ويتمركـز هـؤالء اجلنـود يف أوبــو،    . األفريقـي مـن أجـل مواجهـة هتديـد جــيش الـرب للمقاومـة       
ب قـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة         مبقاطعة مبومو العليا جبمهورية أفريقيـا الوسـطى، إىل جانـ          

وتعتـزم احلكومـة زيـادة مـشاركتها يف     .  األمريكيةومستشارين عسكريني من الواليات املتحدة   
  . جندي إضايف٣٠٠فرقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي عن طريق نشر 

 لبنـاء الـسالم يف   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل        - ٢٠
دعما إىل الـسلطات الوطنيـة يف مجهوريـة أفريقيـا     الدوليون  مجهورية أفريقيا الوسطى والشركاء     

وعلى الـرغم مـن هـذه اجلهـود          .الوسطى لوضع استراتيجية وطنية بشأن جيش الرب للمقاومة       
لقــوة زال قائمــا، وهــي تتعلــق أساســا بتمويــل ا الدوليــة، فــإن عــددا مــن التحــديات اخلطــرية مــا

اجلديدة ووجود ثغرات أمنية يف جنوب شرق مجهورية أفريقيا الوسطى ومشال شرق مجهوريـة              
  . الكونغو الدميقراطية، مما يسمح جليش الرب للمقاومة بالعمل بسهولة 

ــشركاء          - ٢١ ــاون مــع ال ــا، بالتع ــوم هب ــيت يق ــشطة الرصــد ال ــد عــزز املكتــب املتكامــل أن وق
، أوفــد املكتــب املتكامــل خــبريين ٢٠١٢مــايو /يف هنايــة أيــار .الــوطنيني واإلقليمــيني والــدوليني

. و، وعزز قدرته على التنسيق بشأن املسائل املتعلقـة جبـيش الـرب للمقاومـة              ـاستشاريني إىل أوب  
وقد مت إىل حد كبري تعزيز التنـسيق        . وقدم البنك الدويل متويال خلبري استشاري إضايف يف بانغي        

ة واالحتاد األفريقي والبنك الدويل والفريـق العامـل الـدويل املعـين        بني املكتب املتكامل واحلكوم   
  .جبيش الرب للمقاومة

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  -سادسا  

يونيــه، اعتمــدت اللجنــة التوجيهيــة لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة  / حزيــران٣٠يف   - ٢٢
وجيري متويل الربنامج مـن      .لشمالية الغربية اإلدماج رمسيا استراتيجية إعادة اإلحلاق يف املنطقة ا       

خالل نافذة الطوارئ يف صندوق بناء السالم، وينفذه جملـس التنـسيق الـوطين إلعـادة اإلدمـاج                
التابع لوزارة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، بدعم من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي               

لـسالم واالسـتقرار يف املنـاطق الـيت اسـتقر فيهـا       ويهدف الربنامج إىل تعزيز ا   .واملكتب املتكامل 
ويف  .املقــاتلون املــسرحون، إىل جانــب تعزيــز التماســك االجتمــاعي داخــل اجملتمعــات املــضيفة 
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 .ه، جيري حاليا تنفيذ برنامج إعـادة إدمـاج املقـاتلني الـسابقني يف الـشمال الغـريب            ــت نفس ــالوق
ــه    ــا جمموع ــسجيل م ــس  ٤ ٧٩٦ومت ت ــاتلني ال ــن املق ــادة إحــالل    م ــشعيب إلع ابقني يف اجلــيش ال

 مثل الزراعة والتجارة واحلـرف وتنميـة مـشاريع األعمـال         ،نشطة إعادة اإلحلاق  يف أ الدميقراطية  
وتـنظم هـذا الربنـامج اللجـان احملليـة         . دوالرا ٤٠وتلقوا أيـضا بـدل إقامـة أويل قـدره            .الصغرية

 مــن ١٤٠ أجــل التوعيــة، ويغطــي لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج واملتطوعــون مــن 
  .القرى واجملتمعات احمللية

ــة   وقّــع يونيــه، /ويف حزيــران  - ٢٣ جملــس التنــسيق الــوطين إلعــادة اإلدمــاج وبرنــامج األغذي
ويف هـذا الـسياق، جيـري تقـدمي          . مـذكرة تفـاهم بـشأن تـوفري الغـذاء          العاملي واملكتب املتكامـل   

ويــسعى برنــامج األغذيــة العــاملي إىل   .وأســرهم مــن املقــاتلني الــسابقني  ٤ ٨٠٥ املــساعدة إىل
 كـــانون ٣١املـــساعدات فيمـــا بعـــد تقـــدمي مـــوارد إضـــافية لـــضمان مواصـــلة احلـــصول علـــى 

  . ٢٠١٢ديسمرب /األول
 من املقـاتلني الـسابقني يف اجلـيش الـشعيب إلعـادة إحـالل               ٤٥وقد استوعبت احلكومة      - ٢٤

ى، علـى الـرغم مـن عـدم وجـود اسـتراتيجية           الدميقراطية ضمن القوات املسلحة ألفريقيا الوسط     
وأثـار مراقبـون دوليـون هـذه املـسألة خـالل املفاوضـات الـيت                 .واضحة إلصالح القطاع األمين   

أجـل العدالـة والـسالم، والـيت أدت      أغسطس بني احلكومة وجتمع الوطنيني من   /أجريت يف آب  
ملقـاتلني الـسابقني ضـمن      إىل اعتماد توصـية بإنـشاء جلنـة مـشتركة لوضـع اسـتراتيجية إلدمـاج ا                

  .قوات الدفاع واألمن
ومــن املقــرر بــدء عمليــات نــزع الــسالح والتــسريح يف الــشمال الــشرقي عنــد انتــهاء       - ٢٥

وستركز العملية على حركة حمرري أفريقيا الوسطى من أجل العدالـة، واحتـاد              .موسم األمطار 
ويف . عدالـــة والـــسالمأجـــل ال القــوى الدميقراطيـــة مـــن أجــل التجمـــع، وجتمـــع الـــوطنيني مــن   

ســبتمرب، شــرعت احلكومــة يف إجــراء مناقــشة مــع املكتــب املتكامــل والربنــامج اإلمنــائي   /أيلــول
واالحتاد األفريقي واالحتاد األورويب بشأن مرحلة التخطـيط لعمليـات نـزع الـسالح والتـسريح                

ع الـسالح   وأعـدت الـوزارة املـسؤولة عـن التـسريح ونـز            .ي هـذه املنطقـة    ـــ ادة اإلدمـاج ف   ـــوإع
زع الـسالح والتـسريح حبلـول هنايـة         ـــ ى االنتـهاء مـن عمليـات ن       ـــ ادة اإلدمـاج خطـة تتوخ     ـــوإع
  .٢٠١٣مارس /آذار
أبريـل  / نيـسان  ٥وعقب اجتمـاع أصـدقاء مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف نيويـورك، يف                  - ٢٦

وقدمت حكومـة   ) دوالرا ١٢٤ ٣٧٨( يورو   ١٠٠ ٠٠٠لكسمربغ  ، قدمت حكومة    ٢٠١٢
، ٢٠١٢يوليـه   /ويف متـوز   . دوالر لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج      ٢٠٠ ٠٠٠ليا  أسترا

مـن   بليـون فرنـك      ٥تعهد مـؤمتر القمـة للجماعـة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا أيـضا بـدفع                    



S/2012/956
 

8 12-65406 
 

لتنفيـــذ عمليـــات نـــزع الـــسالح  )  مليـــون دوالر٩,٨٧(فرنكـــات اجلماعـــة املاليـــة األفريقـــي  
مـن  )  مليـون دوالر   ٣,٥( مليـون يـورو      ٢,٧٥وقُـدم ما يقرب من      .والتسريح وإعادة اإلدماج  

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف    ــوفمرب مــن أجــل  / تــشرين الثــاين١٣االحتــاد األورويب إىل برن ن
 ماليـني يـورو     ٣ي مببلـغ إضـايف قـدره        ــاد األوروب ــوتعهد االحت  .يــي الشمال الشرق  ــالتسريح ف 

  .دة اإلدماج يف الشمال الشرقيألنشطة إعا)  ماليني دوالر٣,٩(
  

  إصالح القطاع األمين  -سابعا   
 .مت إحراز بعض التقـدم يف إصـالح املؤسـسات األمنيـة خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض                     - ٢٧

طة طريـق منقحـة     يومع ذلك، وبعد اعتماد اللجنة القطاعية الوطنية إلصالح القطاع األمين خر          
دوديــة قــدرة األمانــة الفنيــة الدائمــة يف وزارة الــدفاع   فربايــر، فُـــقد الــزخم نتيجــة حمل /يف شــباط

الــست ومــن بــني االســتراتيجيات القطاعيــة الفرعيــة   .وانعــدام املــشاركة مــن جانــب احلكومــة 
احملددة يف خريطة الطريق، انتهت احلكومة، بدعم تقين من املكتـب املتكامـل، وإدارة عمليـات                

مكتـب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي،            ، و  باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة        حفظ السالم 
ــصيغ    ــن وضــع ال ــسا، م ــة فرن ـــة النهائيــوحكوم ـــة لالستراتيجيـ ـــة القطاعيـ ـــة الفرعيـ ــوات ـ ة للق

  .أفريقيا الوسطىمجهورية املسلحة والدرك يف 
يف  قطــاع األمــن، الــيت أكملتــها احلكومــة علــى ولكــن اســتراتيجية الرقابــة الدميقراطيــة   - ٢٨

بعـد ومـا زالـت تفتقـر إىل         حتـدَّث   ، بـدعم مـن املكتـب املتكامـل، مل           ٢٠١١يناير  /ثاينكانون ال 
وكذلك فإن االستراتيجية القطاعية اليت أعدهتا احلكومة بـشأن الـشرطة، بـدعم        .ميزانية مناسبة 

زال يتعني وضـع     ويف الوقت نفسه، ما    .بعد يف صيغتها النهائية   توضع  من املكتب املتكامل، مل     
يات القطاعيـة الفرعيـة لتحقيـق الالمركزيـة ومحايـة البيئـة، والعـدل، واملاليـة العامـة،                   االستراتيج

ع اســتراتيجية وطنيــة إلصــالح ــــي وضــــدم فــــدث أي تقــــة لــذلك، مل حيــــونتيج .اركــــواجلم
  .القطاع األمين

ظـام  لسلطات الوطنيـة يف وضـع الن  إىل اوواصل املكتب املتكامل تقدمي املساعدة التقنية       - ٢٩
 الــدعم لتوعيــة اجلمهــور بــأدوار ومــسؤوليات تقــدميمبــا يف ذلــك األساســي لــشرطة البلــديات، 

ــة        ــارة اجملتمعي ــساين واخلف ــسي واجلن ــدريب يف جمــال العنــف اجلن ــديات، وإجــراء الت شــرطة البل
  .باحلواسيب يف مدرسة الشرطة الوطنية، الذي زوده املكتب املتكاملاحلاسوب وتشغيل مركز 

  
  حلالة االجتماعية واالقتصاديةا  -ثامنا   

وافق صندوق النقد الدويل علـى تـسهيالت ائتمانيـة جديـدة مقدمـة         يونيه،  /يف حزيران   - ٣٠
ويف الوقــت نفــسه، تعهــدت احلكومــة  . مليــون دوالر٦٣,٢جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى تبلــغ 
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، والـــشفافية، بتحـــسني تعبئـــة اإليـــرادات احملليـــة، مـــع تعزيـــز إدارة املاليـــة العامـــة، واحلوكمـــة 
ومن شـأن هـذا أن يهيـئ اجملـال لتنفيـذ سياسـات احلـد مـن الفقـر الـواردة يف             .واالنضباط املايل 

وبــالنظر إىل  .٢٠١٥-٢٠١١ورقــة االســتراتيجية الثانيــة للحــد مــن الفقــر الــيت تغطــي الفتــرة    
ح سـيعتمد   االخنفاض الشديد يف نـسبة اإليـرادات احملليـة إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل، فـإن النجـا                   

 املؤسـسية احملـدودة،     اتوعالوة على ذلك، فـإن القـدر       .بشدة على التمويل من اجلهات املاحنة     
 -والوضع االجتماعي والسياسي اهلش، وارتفاع أسعار النفط واألزمـة االقتـصادية يف أوروبـا               
 -وهي الشريك الرئيسي جلمهورية أفريقيا الوسطى يف جمال املساعدات والتجارة واالسـتثمار             

  .قد حتد من فرص االنتعاش والنمو العادل
وبفضل التحسن يف اإلنتاج الزراعي وكذلك صادرات األخشاب واملاس، من املتوقـع              - ٣١

وتبدو اآلفاق إجيابيـة علـى    .٢٠١٣ يف املائة يف عام ٤,١أن يبلغ معدل النمو االقتصادي للبلد      
زالـت تواجـه    ة، فمـا ـــة هـش  ـــ ى دول ـــ ط ألن مجهورية أفريقيـا الوس     ارــن نظ ــاملدى القصري، ولك  

ويف وقـت   .حتديات كبرية يف جمال اإلدارة االقتصادية وتطوير البنية األساسية واحلـد مـن الفقـر    
ســابق مــن هــذا العــام، قامــت احلكومــة بتطبيــق توصــية صــندوق النقــد الــدويل بتعــديل أســعار   

 الدولية، من أجل احلفـاظ علـى        ارتفاع األسعار يف السوق   لكي جتسِّد    ااملنتجات النفطية شهري  
وقد نـشأت تـوترات اجتماعيـة كـرد فعـل علـى التـأثري الـسليب للتـدابري املتعلقـة                    .مواردها املالية 

ــة     ــواد الغذائي ــا يف ذلــك أســعار امل ــسلع األساســية، مب ــد معــدل    .بأســعار ال ــع أن يزي ومــن املتوق
  . يف املائة حبلول هناية العام٦,٨التضخم ليصل إىل 

 يف املائة من األسر تعـيش حتـت         ٦٢ت دراسة حديثة بشأن مستويات الفقر أن        وأظهر  - ٣٢
ويؤثر الفقـر علـى املنـاطق الريفيـة يف الغالـب،             ). دوالر يف اليوم   ١,٥أقل من   على  (خط الفقر   

  . يف املائة٢٠,٣وقد وصل معدل البطالة إىل 
وتـــشري  .ةومل يتحقـــق ســـوى تقـــدم ضـــئيل صـــوب تنفيـــذ األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــ  - ٣٣

ويقـدر معـدل وفيـات       . يف املائة من األسر تواجـه انعـدام األمـن الغـذائي            ٣٠التقديرات إىل أن    
 يف ٥٠ يف األلف، ويعد سـوء التغذيـة هـو الـسبب الكـامن وراء مـا يربـو علـى                  ١١٦الرضع بـ   

ــال دون     ــات األطف ــة مــن حــاالت وفي ــا  . اخلامــسةســن املائ ــصيب املالري ــة مــن  ٢٢وت  يف املائ
  . لالعتالل والوفاة بني األطفال والنساءة وتعد أحد األسباب الرئيسية الثالثالسكان،

ــشرية حبــوايل        - ٣٤ ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــدل انت ــدر مع ــة ٤,٩ويق ــة  يف املائ يف الفئ
ــة  ــدَّل  ( ســنة ٤٩-١٥العمري ــغ املع ــاطق احلــضرية و   ٧,٩يبل ــة يف املن ــة يف ٢,٩ يف املائ  يف املائ

تتسم خصائص انتشاره يف مجهورية أفريقيا الوسـطى بأنـه يوجـد يف الفئـات               و ).املناطق الريفية 
وقـد قـدم فريـق األمـم املتحـدة القطـري دعمـا ماليـا إىل                 . ذات الدخل املرتفع والتعليم األفـضل     
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علـى  اإليـدز، وعـزز قـدراهتا    /اللجنة الوطنية املسؤولة عن مكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية        
  .اإليدز/ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية) ٢٠١٦-٢٠١٢ (ة وطنيةــاستراتيجيوضع 

  
 الوضع اإلنساين  -تاسعا   

تواجه مجهورية أفريقيا الوسطى واحدة من حاالت الطـوارئ اإلنـسانية األكثـر صـمتا                 - ٣٥
واألزمة املزمنة واملستمرة هلا تداعيات كـبرية، جتـري معاجلتـها         . وأكثر تعرضا للنسيان يف العامل    

 استراتيجية متكاملة ذات ثالث ُشـعب تـشمل تـدابري إنقـاذ احليـاة واالنتعـاش املبكـر                   من خالل 
ونظرا ملستوى ضعف البلد اهليكلي احلاد، فإن حياة النـاس تتعـرض        . وتدابري ذات صلة بالتنمية   

دوما للخطـر بـسبب أدىن االضـطرابات، سـواء أكانـت متـصلة بـالكوارث الطبيعيـة أم املـسائل           
ومع ذلك، فقد أدى حتسن الوضع األمين إىل اخنفاض يف عدد املـشردين             . نـزاعاالقتصادية أم ال  

 مـن   ٦٥ ٥٣٣وقـد اسـتمر تقـدمي املـساعدات اإلنـسانية إىل            . داخليا وزيـادة يف عـدد العائـدين       
 مـن   ٤٩ ٩٣٩، وعـاد    ٢٠١٢ منـهم للتـشرد يف عـام         ٢٦ ٨٠٠املشردين داخليا، وقد تعـّرض      

ــا الوســطى أو مــ    ــة أفريقي ــدان اجملــاورة داخــل مجهوري ــك، جيــري تقــدمي   . ن البل وإضــافة إىل ذل
ويف الوقت نفـسه،    .  الجئا من السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية      ١٧ ٦٢٣املساعدة إىل   

ــشمالية       ــاطق ال ـــزاع علــى املــوارد املرتبطــة بالترحــال مــن أجــل املراعــي يف املن فــإن حــاالت الن
. ذة يف التـصاعد ـــ ة آخــق الغربيـواملناط) دورو بان- كاغا - باتانغافو -و ـ كابثمثل(الوسطى  

واحلركة املومسية لرعاة املاشية حبثا عن املراعي كثريا ما تفـضي إىل نـزاع مـع املـزارعني احمللـيني                    
 ١٠ ٠٠٠وتـشري التقـديرات إىل أن    . على املوارد، وتسفر عن تدمري املنـازل وتـشريد الـسكان          

  .اعشخص قد نزحوا نتيجة هلذا الشكل من النـز
وكشف تقيـيم أجرتــه منظمـات غـري حكوميـة يف الـشمال الـشرقي أن مـا يزيـد علـى                       - ٣٦

وقـــد .  شـــخص يواجهـــون أزمـــة غذائيـــة كـــبرية وحيتـــاجون إىل مـــساعدات فوريـــة٤٥ ٠٠٠
 يف املائـة، يف حـني بلـغ معـدل سـوء التغذيـة احلـاد         ٢١ارتفعت معدالت سوء التغذية احلاد إىل       

وقد قـدم الـشركاء يف اجملـال        . اوز عتبة الطوارئ بثالثة أضعاف     يف املائة، أي ما يتج     ٧الشديد  
اإلنساين مساعدات صـحية وتغذويـة فوريـة، مبـا يف ذلـك تـوفري اللقاحـات واألغذيـة العالجيـة                     

ووزِّعت على السكان املتضررين بذور زراعية ومـواد        . لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية     
ضررين لــسبل العــيش متامــا، نظمــت أوســاط املعونــة  وعقــب فقــدان الــسكان املتــ. غــري غذائيــة

ــا       ــديفا وســيكيكيدية وبورومات ــه ون ــل وميلي ــدات غوردي ــة يف بل ــا لألغذي ــزاال جوي ــسانية إن اإلن
وقـد  . سـبتمرب / أيلـول  ١٧أغـسطس إىل    / آب ٢١وتريينغولو، يف مقاطعة فاكاغا، يف الفترة مـن         

ــها نافــذة االســتجابة الــسريعة ال    ــة، الــيت مولت تابعــة للــصندوق املركــزي ملواجهــة  وفــرت العملي
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 شخـصا يف    ١١ ٣١٩ طنا من املساعدات الغذائية ملا يزيـد علـى           ٣٢٩الطوارئ، ما يزيد على     
  ). أسرة٢ ١٤٨(حاجة إليها 

واخنفضت االحتياجات العامة لعملية النداء املوحد يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى لعـام               - ٣٧
وهتـدف هـذه االحتياجـات إىل تلبيـة         . والر مليـون د   ١٢٤ مليـون دوالر إىل      ١٣٤ من   ٢٠١٢

 مليون شخص يف حاجة إىل املساعدات اإلنـسانية، وهـو مـا يقـرب مـن نـصف                   ١,٩متطلبات  
، كانــت عمليــة النــداء املوحــد ممولــة ٢٠١٢نوفمبـــر / تــشريـن الثــاين٢٢وحــىت . سـكان البلــــد 

 التمويــل بــصفة وقــد حــد الــنقص يف .  مليــون دوالر٧٦ يف املائــة، إثــر مجــع مبلــغ  ٦١بنــسبة 
ويف الوقـت نفـسه، قـد    . خطرية من قدرة املنظمـات اإلنـسانية علـى تقـدمي املـساعدات الالزمـة              

تعرضت سبل الوصول إىل احلاالت اإلنسانية لقيود شديدة بـسبب انعـدام األمـن واالفتقـار إىل               
مـستمرا  وال يزال الوصـول إىل الطـرق يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يعـد حتـديا                   . البنية التحتية 

 كيلـومتر مـن     ٧٠٠بسبب ضعف البنيـة التحتيـة للطـرق وتـدهورها، بوجـود مـا ال يزيـد علـى                    
ووفقـا لـذلك، فـإن اخلـط اجلـوي اإلنـساين لألمـم املتحـدة هـو وسـيلة                    . الطرق املعبدة يف البلـد    

وفـضال عـن ذلـك، يتفـاقم انعـدام األمـن يف            . النقل الوحيدة اليت تستخدمها األوساط اإلنسانية     
وينتـشر ذلـك    . بسبب انتشار اجلماعات املسلحة، فضال عن تفـشي اإلجـرام واللـصوصية           البلد  

خصوصا يف اجلزء الشرقي من البلد، حيث أدت أحداث عنف إىل هنب وسـرقة معـدات تابعـة         
وقـد عرقلـت هـذه اهلجمـات املباشـرة علـى العـاملني يف اجملـال اإلنـساين                   . للمنظمات اإلنـسانية  

كمــا ال تــزال . ود املفروضــة علــى احلركــة وتعليــق األنــشطة مؤقتــا تنفيــذ املــشاريع بــسبب القيــ
اهلجمات املستمرة جليش الـرب للمقاومـة يف اجلنـوب الـشرقي حتـد مـن سـبل الوصـول، بينمـا                      

  .تزيد من اخلوف يف أوساط اجملتمعات احمللية
  

  األنشطة التنفيذية لدعم االنتعاش والتنمية  -عاشرا   
يف أواخـر   ) ٢٠١٥-٢٠١١(تراتيجية احلـد مـن الفقـر الثانيـة          منذ بداية تنفيذ ورقة اسـ       - ٣٨
، قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع البنـك الـدويل وشـركاء آخـرين،            ٢٠١١عام  

دعما مستمرا للحكومة يف تنقيح خطة عملها ذات األولوية، وساعد على صياغة وثيقة دعـوة                
وإضافة إىل ذلـك، قـدم الربنـامج اإلمنـائي      .  املاحنة إىل املناصرة حتضريا الجتماع حمتمل للجهات     

الـدعم لـسياسة النمــو املعّجلـة لـصاحل الفقــراء مـن خــالل إنـشاء ثـالث جمموعــات للحـوار بــني         
كما شـارك الربنـامج اإلمنـائي       . القطاعني العام واخلاص يف قطاعات الزراعة والتعدين والغابات       

ــل بإجنــاز األهــداف اإلمن   ــاح    يف صــياغة إطــار التعجي ــة يف جمــال األمــن الغــذائي، وأت ــة لأللفي ائي
جلمهوريــــة أفريقيــــا الوسطــــى أن تــصبح أول بلــــد خــارج مــن النـــزاع يــضع الــصيغة النهائيــة   
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للعمليــــة مــــن بــني مجيــع بلــدان القــارة األفريقيــة الــيت وقــع عليهــا االختيــــار للتنفيــذ يف الفتــرة    
٢٠١٢-٢٠١١.  

، وضـعت احلكومـة برنـامج       )الفاو(تحدة لألغذية والزراعة    وبدعم من منظمة األمم امل      - ٣٩
استثمار وطين للزراعة واألمن الغذائي يف إطار برنامج التنمية الزراعية الـشاملة ألفريقيـا ضـمن                

وهـو عبـارة عـن خطـة علـى      . الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا التابعـة لالحتـاد األفريقـي      
ارد الالزمــة للتعجيــل بتنفيــذ املبــادرات القائمــة واجلديــدة  نطــاق القطــاع لتنــسيق ومواءمــة املــو 

ويف غضون ذلك، واصـل فريـق األمـم         . املوضوعة ملعاجلة األولويات اإلمنائية الوطنية والقطاعية     
وقـد حـسنت هـذه    . املتحدة القطري دعم قطاعات اإلنتاج الغذائي والبساتني للفئات الـضعيفة        

ل زراعة اخلضروات واملـواد الغذائيـة األساسـية،          أسرة من خال   ٦ ٢٠٠املساعدات سبل عيش    
وأتاحت سبل وصـول أفـضل إىل األسـواق، وعـززت رصـد األمـن الغـذائي مـن خـالل تـدعيم                   

  .اإلطار املتكامل لتصنيف األمن الغذائي يف البلد
ــا الوســطى       - ٤٠ ــة أفريقي وســاهم فريــق األمــم املتحــدة القطــري كــذلك يف جهــود مجهوري

ــة القــدرات يف جمــاالت احلــد مــن الفقــر،    لإلنعــاش املبكــر مــن خــال  ل وضــع اســتراتيجية لتنمي
ووصول الفئات الضعيفة من السكان إىل خدمات التمويـل األصـغر، ومكافحـة فـريوس نقـص                 

وفيما يتعلـق بـسبل وصـول الفئـات     . اإليدز، ومحاية البيئة، ومكافحة تغري املناخ    /املناعة البشرية 
ل األصــغر، أســهم فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف الــضعيفة مــن الــسكان إىل خــدمات التمويــ

تدريب موظفني يعملون يف مؤسسات التمويل األصغر على األنظمة املالية الوطنيـة ومتطلبـات              
صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع        /وفضال عن ذلك، قـدم الربنـامج اإلمنـائي        . محاية املستفيدين 

  .انغاسو وكوي وندمي ونغاودايه وباوااإلنتاجية معدات إىل مخس وكاالت متويل وطنية يف ب
ــم املتحــدة القطــري           - ٤١ ــق األم ــاخ، ركــز فري ــري املن ــة ومكافحــة تغ ــة البيئ ويف جمــال محاي

تدخالته على اإلدارة املستدامة للمـوارد الطبيعيـة واملـشاركة اجملتمعيـة كأسـاس حلمايـة املنـاطق                  
ملنــاخ، وصــون األراضــي، وتزويــد الطبيعيــة املهــددة، وتكييــف الزراعــة واألمــن الغــذائي لــتغري ا

  .املناطق الريفية بالكهرباء، واستخدام الطاقة املتجددة
  
   حقوق اإلنسان وسيادة القانون-حادي عشر 

ال تزال احلاالت املبلغ عنها للمعاملـة الالإنـسانية واملهينـة واالعتقـاالت غـري املـشروعة                   - ٤٢
وعلى وجه اخلصوص، فقـد     . لق خطري واحلبس االنفرادي وحاالت االختفاء القسري مصدر ق      

أبلغت أسر املعتقلني عن حاالت إلخفاق النظام القـضائي يف ضـمان احملاكمـة العادلـة ومعاجلـة                  
وقد ُوّجـه انتبـاه املكتـب املتكامـل إىل حـاالت التعـذيب،              . االنتهاكات اليت ارتكبتها السلطات   
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يت اخلاصــة إثــارة مــسائل وواصــلت ممــثل. خاصــة يف مرفــق االحتجــاز العــسكري يف بوســيمبيليه
  .حقوق اإلنسان وسيادة القانون مع سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى

ــهاكات متكــررة، مبــا يف ذلــك العنــف        - ٤٣ وقــد تلقــى املكتــب املتكامــل عــدة تقــارير بانت
اجلنسي والتحرش واالبتـزاز للسكان يف املناطق اليت تسيطر عليهـا اجلماعـات املـسلحة وغريهـا                

  .ملسلحة اجملهولة اهلوية اليت تنشط يف البلدمن العناصر ا
ــرة مــن    - ٤٤ ــول١٢ إىل ٥ويف الفت ــثليت اخلاصــة   / أيل ــالعنف  ســبتمرب، اضــطلعت مم ــة ب املعني

 ببعثـة لتقـصي احلقـائق إىل مجهوريـة أفريقيـا            زينـب حـواء بـانغورا،     ،  اجلنسي يف حـاالت الـرتاع     
ع املـدين ومـوظفني حكـوميني    الوسطى، حيث التقت بضحايا العنـف اجلنـسي وممـثلني للمجتمـ      

ومنظمــات غــري حكوميــة وجمموعــات نــسائية وجمموعــات عــسكرية سياســية وممــثلني للــسلك    
األول منـهما مـع   : وخـالل الزيـارة، وقعـت األمـم املتحـدة إعالنـني مـع احلكومـة              . الدبلوماسي

ز التعـاون   ، بغيـة تعزيـ    الشؤون االجتماعية والتضامن الوطين وتعزيز املساواة بني اجلنسني       وزارة  
بني األمم املتحدة واحلكومة؛ والثاين مع وزارة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، بـشأن              

  .األولويات يف جمال منع العنف اجلنسي وسائر أشكال العنف اجلنساين
وقــد شــهدت إدارة الــسجون حــاليت انتكــاس خطريتــني نتيجــة للــهجوم علــى ســجن       - ٤٥

ــا، يف  ــول١٥ى ســجن ســيبوت، يف  أغــسطس، وعلــ / آب٢نغاراغب ــبتمرب/ أيل ــد أســفر  . س وق
احلدثان عن هروب حمتجزين ال يزالون طليقـي الـسراح، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل عـدم وجـود                 

ومـن أجـل مـساعدة احلكومـة علـى إدارة احملتجـزين، أصـدر املكتـب                 . سجالت لدى السجون  
  . استمارة لتحديد هوية احملتجزين وتسجيلهم٢ ٥٠٠املتكامل 

 استهل وزير العدل والتوعية اجلديد املناقشات بشأن اإلصـالحات اهلامـة يف جمـال            وقد  - ٤٦
إقامة العدل، وتـشمل تنفيـذ مراسـيم بـشأن تنظـيم احملـاكم، ووضـع القـضاة، ومـشروع قـانون                      

ــة   ــدعم إىل وزارة العــدل    . بــشأن ســبل الوصــول إىل العدال وواصــل املكتــب املتكامــل تقــدمي ال
لسلطة القضائية من خـالل تـوفري املـشورة التقنيـة أثنـاء إعـداد خطـة           والتوعية يف تعزيز قدرات ا    

. عمل الوزارة الـسنوية وغريهـا مـن اإلجـراءات مثـل املـساعدة القانونيـة والوصـول إىل العدالـة                    
كما واصل املكتب املتكامل العمل على حنو وثيـق مـع أصـحاب املـصلحة الـدوليني، كاالحتـاد                   

 ماليــني ١٠لــة، وإنــشاء وإطــالق مــشروع تبلــغ تكلفتــه  األورويب، بــشأن إصــالح قطــاع العدا
  .يورو إلعادة تأهيل قطاعي العدالة والشرطة

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أنــشأت احلكومــة جلنــة إللغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن    - ٤٧
وتلقت احلكومة دعما من الشركاء الدوليني، مبا يف ذلـك الربنـامج اإلمنـائي،              . قانون العقوبات 

ع استراتيجية لتعزيز سيادة القانون وحتسني وعي السكان حبقوق اإلنسان من خـالل نـشر               لوض
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النصوص التشريعية والتنظيمية األساسية، مثل قانون العمل وكتيـب حمكمـة االسـتئناف ودليـل               
  .ممارسات املساعدين القانونيني وقانون األسرة

د مـن  ـــ ل العديـاء وإعـادة تأهيـ  ـل بنـ  ـــ مويي بت ــج اإلمنائ ـام الربنام ــك، ق ــن ذل ـال ع ـوفض  - ٤٨
اوا، مقاطعـة   ـــ ي ب ـــا ف ــة العلي ــاحملكمى  ــد مبن ــتشيي: ن، وتشمل ــة واألم ــمباين مؤسسات العدال  

 بنديه، وإعادة تأهيل قاعة احملكمة العليا وحمكمة االستئناف يف بانغي وحمكمة الـصلح              -أوهام  
ق اخلـدمات األمنيـة     ــن أداء وتنـسي   ــل حتـسي  ـــ ن أج ـــ وم. وــ مبوك -ة أومبيال   ــو، مقاطع ــيف بيمب 

وزوم، مقاطعـة  ـــ ي بـــ ة فــج اإلمنائي مراكـز الـشرط  ــد الربنامــة من البلد، شي ــق النائي ــي املناط ــف
وإضافة إىل ذلك، تربع الربنامج اإلمنـائي مبـواد       . ه، ويف بوسانغوا، مقاطعة أوهام    ــ بندي -أوهام  

  .اكم والسجون ومراكز الشرطةومعدات إىل احمل
  

   محاية األطفال -ثاين عشر 
. واصــلت اليونيــسيف واملكتــب املتكامــل التعــاون يف مــسألة محايــة األطفــال يف البلــد     - ٤٩

ــالقوات واجلماعــات املــسلحة وإعــادة       ــرتبطني ب ــة إطــالق ســراح األطفــال امل واســتمرت عملي
ومنـذ  . م مـن القيـود اللوجـستية واألمنيـة        إدماجهم يف اجملتمع حسبما هو خمطط لـه، علـى الـرغ           

أو األســر / طفــال إىل مراكــز التأهيــل والتوجيــه و ١٥٧، أُحيــل مــا جمموعــه ٢٠١٢بدايــة عــام 
ومـــن بـــني هـــؤالء األطفـــال، حتققـــت وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة . احلاضـــنة للرعايـــة املؤقتـــة

وأطلقــت مجاعــات  طفــال، ٣٢والتــضامن الــوطين وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني مــن تــسريح   
ـــراح  ـــدة املعنيــة    ١٢٥مــسلحــة سـ ـــل األمــم املتحـ ـــة عمــ ـــل فرقــ  طفــال، وذلــك عقــــب تدخـ
  .بالرصد واإلبالغ

وقّدم املكتب املتكامل دعما لوجـستيا إىل اليونيـسيف يف تنظـيم برنـامج تـدريب علـى                    - ٥٠
 بالقــــوات واجملموعــات  الرعايــة املؤقتــــة، وإعــادة اإلدمــاج االجتماعــــي لألطفــال املــرتبطني      

وكـان مـن بـني املـشاركني ممثلـون عـن وزارة الـشؤون        . يونيه/ حزيران١٠ و ٩املسلحة يومي   
ويف الوقـت   . االجتماعية والتضامن الوطين وتعزيز املساواة بـني اجلنـسني وغريهـا مـن الـشركاء              

يــسري إعــادة نفــسه، اخنــرط الــشركاء املنفــذون يف محــالت توعيــة ملنــع إعــادة جتنيــد األطفــال وت 
  .إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية األصلية

وتلقــى التدريب علـى إجـــراء التحقيقـــات األوليـــة واألحكـام القـضائيــة مـا جمموعـه                    - ٥١
ــضاة و  ٥٥ ــشرطة، و  ٦٥ مــن الق ــا، و  ٣٥ مــن ضــباط ال  مــن حــراس  ٣٠ اخــصائيا اجتماعي

يق ومجـع البيانـات واإلبـالغ مـن         وقـد مت تعزيـز التنـس      . السجون يف النظـام القـضائي لألحـداث       
خــالل إدارة محايــة األحــداث التابعــة لــوزارة العــدل والتوعيــة، الــيت تــضمن االتــصال مبحــاكم   

  .األطفال يف البلد
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وإضــافة إىل حمــاكم األحــداث الــثالث، هنــاك حمكمتــان أخريــان تــضمنان حاليــا عقــد    - ٥٢
وقـد اسـتفاد    . مواردمهـا الـشحيحة   جلسات استماع للقضايا املتعلقة باألطفال، على الرغم من         

 من الفتيات والفتيـان املخـالفني للقـانون مـن التـدابري البديلـة لالحتجـاز يف مراكـز إعـادة               ١٩٨
  . طفال رهن االحتجاز٢٤التأهيل بدعم من اليونيسيف، بينما ال يزال 

نـساين  وبدعم تقين قدمته اليونيسيف، تعمل حاليا اجملموعـة الفرعيـة املعنيـة بـالعنف اجل                - ٥٣
  .بكامل طاقتها وتعقد اجتماعات منتظمة

  
  الشؤون اجلنسانية -ثالث عشر 

خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ضـاعف املكتـب املتكامـل لبنـاء الـسالم مـن جهـوده                       - ٥٤
وعـزز املكتـب    . وحـل الرتاعـات وتوطيـد الـسالم       احلوكمـة   الرامية إىل دعـم مـشاركة املـرأة يف          

 الشؤون االجتماعية والتضامن الوطين وتعزيز املساواة بـني اجلنـسني،           املتكامل تعاونه مع وزارة   
وصندوق األمم املتحدة للـسكان للنـهوض مبـشاركة املـرأة يف وضـع خطـة عمـل دعمـاً لتنفيـذ                       

 بوصـفها أحـد     ،لعمـل يف ا وإضافة إىل مـشاركة احلكومـة       ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملس األمن    
ة عمـل النقـاط الـسبع املتعلقـة مبـشاركة املـرأة يف بنـاء                 على تعزيز التزامات خط    ،البلدان الرائدة 

ــائج يف        ــسانية إطــاراً للنت ــشؤون اجلن ــق األمــم املتحــدة املواضــيعي املعــين بال ــسالم، وضــع فري ال
هـو تنفيـذ االلتـزامني      مـن ذلـك     والغـرض   . يوليه، بدعم تقين من مكتب دعم بنـاء الـسالم         /متوز
بعـد  واحلوكمـة    الـسالم األولويـة، أي حـل الرتاعـات           ا املكتـب املتكامـل لبنـاء      ـــ ن أعطامه ــاللذي

  .زاعـانتهاء الن
قبـل  وذلـك  ووفر املكتب املتكامل تدريباً للنساء بشأن دور املرأة يف عمليات الـسالم،       - ٥٥

 بـني احلكومـة وحتـالف الـوطنيني مـن أجـل العدالـة               ٢٠١٢أغسطس  /إجراء املفاوضات يف آب   
 هـذه اجملموعـة الـسياسية والعـسكرية إىل اتفـاق ليربفيـل              والسالم، األمر الذي أدى إىل انـضمام      

 يف وفــد التحــالف، وشــاركت وكانــت املــرأة ممثلــة متثــيالً جيــداً. ٢٠٠٨للــسالم الــشامل لعــام 
بـني النـساء مـن خمتلـف الـشبكات          تشاور  سبتمرب،  / أيلول ٢١وُعقد يف   . بنشاط يف املفاوضات  

ووضـعت النـساء    . اتروع قانون االنتخاب  واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين الستعراض مش     
أيــضاً اســتراتيجية للتأكــد مــن أنــه ســيجري األخــذ بــآرائهن أثنــاء حلقــة العمــل الرابعــة املعنيــة    

  .اتبقانون االنتخاب
وقد سلطت مناقشات مائدة مستديرة بني الربملانيات واملشردات داخليـاً يف أرغومـار،          - ٥٦

جــيش الــرب للمقاومــة، الــضوء علــى     جــود ومبقاطعــة مبومــو، وهــي منطقــة متــضررة مــن      
 ؛ بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن    ةاملفتوحـ لألبـواب  بـاليوم العـاملي   يوليه، / متوز ٢٣االحتفال، يف   
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واضـطلع املكتـب    . وقدم املشاركون توصيات ركزت على انعـدام األمـن والـشواغل اإلنـسانية            
  .واألمنية للمجتمعات احملليةالحتياجات اإلنسانية ا معاجلةاملتكامل بتعبئة املوارد بغية 

  
  صندوق بناء السالم -رابع عشر 

يوليـه، كلـف مكتـب دعـم بنـاء الـسالم            / متـوز  ٦يونيـه إىل    / حزيـران  ٢٤يف الفترة مـن       - ٥٧
ة التوجيهية املشتركة لصندوق بناء السالم بتنظيم تقيـيم مـستقل وإلزامـي           ــع اللجن ــاور م ــبالتش

وخلـص  .  مليـون دوالر ٣٠ء الـسالم بقيمـة إمجاليـة قـدرها        مشروعاً لصندوق بنا   ٢٦ملا عدده   
التقريــر إىل أن تطــورات هامــة لبنــاء الــسالم حتققــت أثنــاء تنفيــذ مراحــل املــشاريع بــني عــامي    

ــام   ٢٠١٢  و٢٠٠٨ ــية والتـــشريعية يف عـ ــراء االنتخابـــات الرئاسـ ــا يف ذلـــك إجـ . ٢٠١١، مبـ
علـى التعجيـل بعمليـات نـزع سـالح          ضافة إىل ذلك، شدد التقرير على أن املـشاريع تـساعد            إو

، والتوصـل إىل توافـق يف اآلراء مـع اجلماعـات            هـا  وإعـادة إدماج   هااجلماعات املسلحة وتـسرحي   
بيــد أن التقيــيم أشــار أيــضاً إىل أن . املــسلحة بــشأن تــسريح اجلنــود األطفــال وإعــادة إدمــاجهم

كـان اجلهـات الفاعلـة      االتساق العام لالستراتيجية كان باإلمكـان أن يكـون أفـضل، وكـان بإم             
الختيـار املـشاريع هبـدف حتـسني تـويل          املبكرة  يف املراحل   بقدر أكرب   الوطنية واحمللية أن تشارك     

  . زمام األمور وتعزيز بناء القدرات
  
  أنشطة جلنة بناء السالم -خامس عشر 

ن غرولـز،   يـا تشكيلة مجهوريــة أفريقيــا الوسطي فــي جلنة بناء الســالم،س  ــن رئي ــأعل  - ٥٨
ــه اعتبــاراً مــن  التنحــي  وجتــري مــشاورات بــني ســلطات  . ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١عــن واليت

رئــيس فيمــا يتعلــق بتعــيني مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ورئــيس جلنــة بنــاء الــسالم، عبــد املــؤمن، 
  .جديد للتشكيلة

  
  التكامل ورؤية األمم املتحدة املشتركة بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى -سادس عشر 

تقدماً كبرياً يف تنفيـذ إطـار عمـل         القطري  ألمم املتحدة   اأحرز املكتب املتكامل وفريق       - ٥٩
. ٢٠١٢ينـاير   /السنوات اخلمس لتوطيد السالم واملساعدة اإلمنائية الـذي بـدأ يف كـانون الثـاين              

وحتقيقاً هلذه الغاية، مت إضـفاء طـابع رمسـي علـى ترتيبـات تنفيـذ الربنـامج لـضمان الوصـول إىل                 
وتشمل هذه الترتيبـات تنـشيط خطـط عمـل مـشتركة ومتكاملـة؛ وتعزيـز                . النتائج املتفق عليها  

فريق الرصد والتقييم من أجل دعم فريق إدارة الربامج يف تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق النتـائج                 
 املتفق عليها؛ وتعزيز إطار األفرقة املواضيعية اليت تركز على مـسائل شـاملة لعـدة قطاعـات مـن                  

  .اإليدز، والشباب، واالتصاالت/قبيل الشؤون اجلنسانية، وفريوس نقص املناعة البشرية
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ومت تــسجيل بعــض اإلجنــازات، مبــا يف ذلــك الــدعم املقــدم للحكومــة مــن أجــل إعــداد    - ٦٠
األمـم املتحـدة للتنميـــة املـستدامة        ر  ـــ ي مؤمت ـــ دم ف ـــ التقرير الوطين عن التنمية املستدامة الـذي قُ       

؛ وتنـشيط برنـامج مـشترك عـن         )٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٢-٢٠ي جانريو، الربازيـل،     ريو د (
عليـه بـني احلكومـة      واالتفـاق   اإليـدز مت وضـعه يف صـيغته النهائيـة           /فريوس نقص املناعة البـشرية    

 وهــو قيــد التنفيــذ؛ وإعــداد اســتراتيجية قطاعيــة مــشتركة بــشأن الــشؤون         ،واألمــم املتحــدة 
 وتـدعم األمـم املتحـدة تنفيـذ االتفـاق اجلديـد يف مجهوريـة أفريقيـا                  .اجلنسانية واحلـد مـن الفقـر      

  .٢٠١٥-٢٠١٢الوسطى، باعتبارها أحد البلدان الرائدة للفترة 
ــد،       - ٦١ ــسيق يف البل ــات التكامــل والتن ــز آلي ــسيق   وومــن أجــل تعزي ــق املعــين بتن ضــع الفري

 يتبــذل ممــثلتو. لوســطىالــسياسات طرائــق لزيــادة تفعيــل آليــات التكامــل يف مجهوريــة أفريقيــا ا
 من أجل تطوير أوجه التآزر مع سـائر كيانـات األمـم املتحـدة بـشأن                 ا قصارى جهوده  ةاخلاص

عمل من مواقع مشتركة يف امليدان، وجتميع املوارد حيثما أمكـن ذلـك             القبيل   استراتيجيات من 
الكفــاءة يف وزيــادة الــنقص يف املــوارد املطلوبــة لــسد ي التكــاليف ــــا سيفــضي بــالوفورات فــــمم

  .تنفيذ الواليات
  

  املالحظات والتوصيات -سابع عشر 
. قـانون االنتخابـات املـنقح انفراجـاً سياسـياً هامـاً           بـشأن   ميثل توافق اآلراء الـذي ظهـر          - ٦٢

بـشأن  ولـضمان التوصـل إىل اتفـاق        فالعملية كانت هامة إلحالل الثقة بني األطراف الـسياسية          
أشـجع اجلمعيـة الوطنيـة علـى اعتمـاد قـانون االنتخابـات املـنقح                وإنـين   . هيئة إدارة االنتخابـات   

وســـتدعم األمـــم املتحـــدة احلكومـــة يف تنفيـــذ . بالـــصيغة الـــيت قبلتـــها مجيـــع األطـــراف املعنيـــة
  .عليهااليت اُتفق اإلصالحات االنتخابية 

و وإنــين أدعــ. وال تــزال احلالــة األمنيــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى حمفوفــة باملخــاطر   - ٦٣
مجيع األطراف إىل وضع حـد فـوري لألعمـال العدائيـة واسـتئناف احلـوار لبـدء عمليـات نـزع                      

 ٢٠٠٨لـسالم الـشامل لعـام       لالسالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ولكفالة تنفيذ اتفاق ليربفيـل          
  .تنفيذاً فّعاالً

ــشركاء         - ٦٤ ــة إىل مواصــلة العمــل عــن كثــب مــع األمــم املتحــدة وال وإنــين أدعــو احلكوم
ويف الوقـت   . لدوليني من أجل التصدي للتحديات األمنية املتبقية وتعزيز التماسك االجتماعي         ا

نفــسه، ينبغــي أن تتخــذ احلكومــة خطــوات ملموســة لتعزيــز ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق     
  .اإلنسان، وال سيما يف صفوف قوات األمن والدفاع

 البلــد تــأثرياً ســلبياً علــى وصــول  وميكــن أن تــؤثر زيــادة انعــدام األمــن يف مجيــع أحنــاء    - ٦٥
ــسكان      ــن ال ــضعيفة م ــات ال ــسانية إىل الفئ ــساعدات اإلن ــساعدات    . امل ــاق امل ــيع نط ــل توس وميث



S/2012/956
 

18 12-65406 
 

بـانغوران اللـتني شـهدتا تـدفقاً للعائـدين           - والعمليات اإلنسانية يف مقـاطعيت فاكاغـا وبـامينغي        
علمــاً بــاجلهود الــيت تبــذهلا ط يوإنــين أحــ.  ال منــاص منــهاًمــن املــشردين داخليــاً إىل قــراهم، أمــر

ى الــسكان املستــضعفني يف ــــة إلـــدات اإلنــسانيـــال املــساعــل تيــسري إيــصــــن أجــــة مــــاحلكوم
 يــساورين بــالغ القلــق الســتمرار تعــرض املــدنيني      ،ومــع ذلــك . املنــاطق املتــضررة مــن البلــد   

ا مجاعــات مــسلحة غــري اء واألطفــال، يف املنــاطق الــيت تواصــل فيهــــة النــســــار، وخباصــــلألخط
  .قانونية أنشطتها

ويظل استمرار االفتقار إىل اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية يقـوض جهـود اجملتمعـات                  - ٦٦
ومــن املهــم أن . احملليــة علــى أن تــصبح قــادرة علــى حتمــل الــصدمات والتكيــف مــع الرتاعــات  

ساسـية ويف تطـوير     تستثمر احلكومـة، بـدعم مـن شـركائها، يف تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة األ                
أغـسطس يف بـانغي خطـورة املـشاكل     / آب٢وتبني احلوادث اليت وقعت يف    . اهلياكل األساسية 

وإنــين أدعــو . االجتماعيــة واحلاجــة إىل معاجلــة بعــض األســباب اجلذريــة للــسخط االجتمــاعي  
  .احلكومة إىل تكثيف جهودها الرامية إىل حتسني األوضاع املعيشية األساسية للسكان

ممــا يــثلج صــدري التــزام احلكومــة املــستمر بتنفيــذ برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح     و  - ٦٧
وإنين أدعو السلطات إىل أن تبدي نفس القـدر مـن االهتمـام بإصـالح قطـاع        . وإعادة اإلدماج 

وإن اعتماد استراتيجية وطنية توافقية وواقعية إلصالح قطاع األمن أمـر حاسـم إلتاحـة              . األمن
ينبغي أن تشمل االستراتيجية طرائق واضـحة ومتـسقة إلدمـاج           و.  املسعى الدعم الدويل يف هذا   

وجيـب أن جتعـل احلكومـة مـن اعتمـاد           . ي صفوف قوات الـدفاع واألمـن      ــني السابقني ف  ــاملقاتل
ة االسـتعداد لـدعم احلكومـة يف هـذه     ــوتقف األمم املتحدة على أهب. ةــهذه االستراتيجية أولوي  
  .العملية االستراتيجية

ــه مــن دعــم مــايل إلجنــاز عمليــ        - ٦٨ ــا قدم ــدويل مل ــاجملتمع ال ــين أشــيد ب ــسالح  ةوإن ــزع ال  ن
 بنجـاح دوراً حامسـاً يف       ةوسيؤدي إجناز عنصر اإلدمـاج مـن العمليـ        . والتسريح وإعادة اإلدماج  

  .التقدم حنو توطيد السالم تقدماً ال رجعة فيهضمان أن يكون 
حة جيش الـرب للمقاومـة، وال سـيما مـشاركتها     وجيدر التذكري بالتزام احلكومة مبكاف     - ٦٩
لتعاون اإلقليمـي مـن أجـل القـضاء علـى جـيش الـرب               لبادرة اليت يقودها االحتاد األفريقي      امليف  

وميثل التهديد املستمر للـسكان املـدنيني الـذي تـشكّله اجلماعـات املـسلحة األجنبيـة                 . للمقاومة
 علـى مواصـلة دعـم سـلطات مجهوريـة           وإنـين أحـث الـشركاء الـدوليني       . مدعاة للقلـق الـشديد    

وطنيـة شـاملة، ال تـشجع علـى االنـشقاق يف            تـدابري تـصّد     أفريقيا الوسطى لتمكينها مـن تنفيـذ        
صفوف جيش الرب للمقاومة فحسب وإمنا تسهم كذلك يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية               

  .هللمناطق املتضررة من
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 ،جلنتـهما املـشتركة  وتـشاد بإحيـاء   لوسطى حكوميت مجهورية أفريقيا ا ومن خالل قيام      - ٧٠
وإنـين  . منرباً جمدياً للتعاون بني الـدولتني وتعزيـز األمـن علـى حـدودمها املـشتركة      فإهنما تتيحان   

  . مماثلة مع بلدان أخرى يف املنطقةآليات أشجع حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى على إحياء 
ملكافحة الفساد وأحـث الـسلطات الوطنيـة        وإنين أرحب باعتماد االستراتيجية الوطنية        - ٧١
  .دة احلكومة بناًء على ذلكـني على مساعــوأشجع الشركاء الدولي. االًى تنفيذها تنفيذاً فّعـعل
ــة       - ٧٢ ــا اجلماعـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــة والدوليـ ــات اإلقليميـ ــديري للمنظمـ ــن تقـ وأود أن أعـــرب عـ

 لوسط أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي        االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية والنقدية      
ومــصرف التنميــة األفريقــي والبنــك الــدويل للفرانكوفونيــة املنظمــة الدوليــة وواالحتــاد األورويب 

وصندوق النقـد الـدويل، لتعاوهنـا املـستمر مـع مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وللـشركاء الثنـائيني                     
 حلكومة مجهورية أفريقيـا الوسـطى       فمن املهم أن تبدي مرونة وأن توفر      . على دعمهم القّيم هلا   

  .املساعدة التقنية واملالية املطلوبة والالزمة الستقرار البلد
وبـالنظر  . ٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاين   ٣١وستـنـتـهـي مدة واليـة املكتـب املتكامـل يف           - ٧٣

ة إىل الدور اهلام املطلـوب مـن املكتـب القيـام بـه يف عمليـة املـصاحلة وتوطيـد الـسالم، وضـرور                      
يف مجهورية أفريقيا الوسـطى يف التـصدي للتحـديات الـيت      املتكامل  ألمم املتحدة   ااستمرار دعم   

تواجــه بنــاء الــسالم، وبعــد إجــراء مــشاورات مــع حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، أود أن  
جملــس األمــن يف بيانــه الرئاســي رّحــب  بالــصيغة الــيت ،أوصــي بتمديــد واليــة املكتــب املتكامــل

)S/PRST/2009/5(   ٢٠٣١  يف قـراره   جملس األمـن  جّددها  ، واليت) ملـدة سـنة أخـرى       )٢٠١١ ،
وسيواصل املكتب املتكامل، يف الـسنة املقبلـة، تنفيـذ          . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٣١تنتهي يف   

واليته بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية وشـركاء مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مـع التركيـز                   
 نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة         ةعمليـ إجنـاز   ة واحلـوار الـسياسي و     بوجه خـاص علـى املـصاحل      

اإلدماج، وإعادة بسط سلطة الدولة يف مجيع أحناء األراضـي الوطنيـة، وإصـالح قطـاع األمـن،                  
 والتـصدي لتهديـدات جـيش     ،وتعزيز سيادة القانون وحقـوق اإلنـسان واملـساواة بـني اجلنـسني            

  .الرب للمقاومة
أشــيد مبــوظفي املكتــب املتكامــل اللتــزامهم واجتــهادهم يف العمــل يف  وأخــرياً، أود أن   - ٧٤

ــادة ممــثليت اخلاصــة   ــق األمــم املتحــدة    ،أجــواء صــعبة بقي  مارغريــت أديرينــسوال فوغــت، وبفري
  .القطري ملا بذله من جهود متفانية دؤوبة دعماً لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى
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