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ام عن أنشطة مكتب األمم املتحـدة اإلقليمـي         ــن الع ــر األول لألمي  ــالتقري    
  يف وسط أفريقيا

    
  مقدمة   - أوال  

يقدَّم هذا التقرير استجابة للطلب الوارد يف الرسـالة املوجهـة مـن رئـيس جملـس األمـن                     - ١
ــاريخ  ــا   و، )S/2010/457 (٢٠١٠أغــسطس / آب٣٠إيلَّ بت ــا اجمللــس ب ــيت يرحــب فيه عتزامي ال

وسط أفريقيا، ويطلـب االطـالع بانتظـام علـى أنـشطة            يف  إنشاء مكتب األمم املتحدة اإلقليمي      
املكتب بعد إنشائه، مبا يف ذلك تلقـي تقريـر أويل بعـد مـرور سـتة أشـهر علـى دخـول املكتـب                         

 اإلقليمـي   املتحـدة ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن أنشطة مكتب األمـم           . طور التشغيل الكامل  
 وتــويل ممثلــي اخلــاص لوســط  ٢٠١١مــارس /وســط أفريقيــا عقــب افتتاحــه الرمســي يف آذار  يف

، الـسيد أبـو موسـى، منـصبه يف        يف وسط أفريقيـا   أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي       
ويــستند التقريــر إىل جلــسة اإلحاطــة غــري الرمسيــة الــيت قــدمها رئــيس    . ٢٠١١يونيــه /حزيــران

  .٢٠١١أغسطس / آب١٨ وحتاوره مع اجمللس يف املكتب إىل جملس األمن
ــات           - ٢ ــع الترتيب ــق م ــا الوثي ــم املتحــدة تعاوهن ــززت األم ــصرمني، ع ــدين املن وخــالل العق

اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة يف أفريقيـــا بـــشأن إدارة األزمـــات الكـــربى يف القـــارة مـــن خـــالل   
. مي املـساعدة لبنـاء الـسالم      الدبلوماسية الوقائيـة واملـساعي احلميـدة ونـشر بعثـات الـسالم وتقـد              

 تـشرين   ٣١املؤرخ  ) S/PRST/2002/31(واستجابة لطلب جملس األمن الوارد يف بيانه الرئاسي         
 بشأن تعزيز التعـاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة ومنطقـة وسـط أفريقيـا                   ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

خصــصات تابعــة يف ميــدان صــون الــسالم واألمــن، أرســل األمــني العــام بعثــة تقيــيم متعــددة الت 
 الســــتعراض االحتياجــــات ذات األولويــــة ٢٠٠٣لألمــــم املتحــــدة إىل وســــط أفريقيــــا عــــام 

. والتحديات اليت تواجهها املنطقة دون اإلقليمية، وحتديد االستراتيجيات املالئمـة للتـصدي هلـا          
 يف املنطقــة دون ودعــت البلــدان الــيت قامــت البعثــة بزيارهتــا إىل وجــود سياســي لألمــم املتحــدة 
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، من خالل إنشاء مكتب إقليمي يف وسط أفريقيا، تيسرياً لتنفيذ هنج شـامل ومتكامـل       إلقليميةا
وأعيـد تأكيـد ذلـك يف       . إزاء املسائل املتعلقة بالسالم واألمن والتنمية يف املنطقـة دون اإلقليميـة           

عدد من الرسـائل الالحقـة املوجهـة مـن الـدول األعـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط                       
وخلـصت البعثـة يف اسـتنتاجاهتا إىل أنـه يـتعني اتبـاع هنـج دون إقليمـي              . ريقيا إىل األمني العام   أف

كلــي ومتكامــل، نظــراً للــرتاع الــدائر يف املنطقــة دون اإلقليميــة، مــن أجــل مواجهــة التحــديات 
ــشاملة و ــة     ال ــة احمللي ــذهلا اجلهــات الفاعل ــز اجلهــود الــيت تب ــع نــشوب  ملالعــابرة للحــدود، وتعزي ن

  ).S/2003/1077(بناء السالم لاعات والرت
املتعلـق مبنـع   ) ٢٠٠٥ (١٦٢٥اقترحُت يف تقريري عـن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن      قد  و  - ٣

، تــوفري أدوات إقليميــة إضــافية مــن أجــل )S/2008/18 (نــشوب الرتاعــات وال ســيما يف أفريقيــا
باالسـتناد إىل خـربة   منع نشوب الرتاعـات وإتاحـة املزيـد مـن الفـرص لـدعم احللـول اإلقليميـة،             

مكتـب األمـم املتحـدة لغــرب أفريقيـا ومكتـب ممثلـي اخلــاص سـابقاً لـشؤون منطقـة الــبحريات          
والغرض من هـذه األدوات اإلقليميـة تعزيـز النـهج اإلقليمـي لألمـم املتحـدة وترشـيده                 . الكربى

إلقليميــة، يف ميــدان الدبلوماســية الوقائيــة وحــل الرتاعــات وبنــاء الــسالم يف تلــك املنــاطق دون ا
  .وتوطيد التآزر بني بعثات األمم املتحدة ومكاتبها يف املنطقة

ديــسمرب / كــانون األول١١ويف رســاليت املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن املؤرخــة        - ٤
٢٠٠٩) S/2009/697(       تحـدة يف  ، أبلغُت أعضاء اجمللس باعتزامي إنشاء مكتب إقليمي لألمم امل

 يكلف هذا املكتب، يف مجلة أمور، بواليـة عامـة لتعزيـز             أنتوخيت  و. وسط أفريقيا يف ليربفيل   
مــسامهة األمــم املتحــدة يف حتقيــق الــسالم واألمــن يف املنطقــة األوســع نطاقــاً، وســوف يــؤدي     

  : حتديداً املهام التالية
تــوفري مركــز تنــسيق علــى الــصعيدين العمليــايت والتحليلــي إلشــراك األمــم           )أ(  

  ة حتديداً، يف املسامهة بإحالل السالم وبسط األمن؛ املتحدة، وإدارة الشؤون السياسي
املنطقــة دون اإلقليميــة مــن  واملــساعدة علــى بنــاء القــدرة املؤســسية يف البلــدان  )ب(  

   السالم واألمن؛إزاءأجل اتباع هنج دون إقليمي متسق 
  .املسائل ذات األمهية الشاملةدعم اجلهود اإلقليمية ملعاجلة   )ج(  

جمللس علمـاً، يف الرسـالة املوجهـة مـن رئـيس جملـس األمـن إيلَّ بتـاريخ          وأحاط أعضاء ا    - ٥
كتب لفتـرة أوليـة مـدهتا سـنتان،         امل باقتراحي إنشاء    ،)S/2010/457 (٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠

، ٢٠١٠أكتـوبر   /وفيما بعـد، يف تـشرين األول      .  شهراً ١٨واليته بعد مرور    على أن ُتستعرض    
طـــيط مـــشتركة بـــني خمتلـــف اإلدارات إىل ليربفيـــل،  قـــادت إدارة الـــشؤون الـــسياسية بعثـــة خت
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املوقــع املختــار للمكتــب، مــن أجــل تقيــيم االحتياجــات التقنيــة واملوضــوعية لبــدء نــشاط   وهــو
  .املكتب والتخطيط هلا

مــارس / آذار٢، وافتتحــه رمسيــاً يف ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١وأنــشئ املكتــب يف   - ٦
وحـضر حفـل    . لـني باسـكو، بالنيابـة عـين       . سية، ب  وكيل األمني العام للـشؤون الـسيا       ٢٠١١

االفتتاح يف ليربفيل كل من رئيس غابون، علـي بونغـو أونـدميبا، وكبـار ممثلـي الـدول األعـضاء         
 مكتب األمم املتحدة اإلقليمـي يف       يغطيو. األخرى يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا      

ــدان العــشرة يف منطقــة وســط أفريقيــ    ــا البل ــة الــيت تــشكل اجلماعــة   وســط أفريقي ا دون اإلقليمي
 ومجهوريـــة أفريقيـــا ،شاد وتـــ، وبورونـــدي،االقتـــصادية لـــدول وســـط أفريقيـــا، وهـــي أنغـــوال

ــطى ــابون    ،الوسـ ــسييب، وغـ ــومي وبرينـ ــان تـ ــة، وسـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا ،  ومجهوريـ وغينيـ
، ٢٠١١مــارس / آذار١١وعقــب إجــراء مــشاورات، يف . والكــامريون، والكونغــو، االسـتوائية 

، النائــب الرئيــسي الــسابق ملمثلــي اخلــاص يف كــوت  )تــشاد(قمــُت بتعــيني الــسيد أبــو موســى  
ر، ممــثالً خاصــاً يل يف منطقــة وســط أفريقيــا ورئيــساً ملكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف  ديفــوا

  .وسط أفريقيا
ويف غضون ذلك، وعقب إجراء مشاورات بشأن أفضل الـسبل الكفيلـة بتعزيـز أوجـه                  - ٧

 علـى   حنـزع الـسال   شـؤون    إدارة الـشؤون الـسياسية ومكتـب         تر يف وسط أفريقيـا، اتفقـ      التآز
 للجنــة األمــم املتحــدة االستــشارية الدائمــة املعنيــة مبــسائل األمــن يف وســط    األمانــةنقــل مهــام 

ومبوجـب هـذا الترتيـب      . نزع الـسالح إىل إدارة الـشوؤن الـسياسية        شؤون  أفريقيا، من مكتب    
 للجنـــة األمانـــةمـــم املتحـــدة اإلقليمـــي يف وســـط أفريقيـــا مبهـــام  اجلديـــد، يـــضطلع مكتـــب األ

وبنـاًء عليـه،    . االستشارية الدائمة، ويقدم التقارير إىل املقر عـن طريـق إدارة الـشؤون الـسياسية              
باشر مكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا التحـضريات لعقـد االجتمـاع الـوزاري                

 . يف بـانغي ٢٠١١ديـسمرب  / كانون األول٩ إىل ٥ة املمتدة من    الثالث والثالثني للجنة يف الفتر    
 للتطـــورات األمنيـــة يف املنطقـــة دون ا سياســـيا جغرافيـــا االجتمـــاع استعراضـــجري هـــذاوســـي

  .اإلقليمية، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل احلد من انتشار األسلحة غري املشروعة يف املنطقة
وسط أفريقيا مكلف أيـضاً بالعمـل عـن كثـب مـع             ومكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف        - ٨

البعثات السياسية وبعثات حفظ الـسالم األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة وأفرقـة األمـم املتحـدة              
ويف البيان الصحفي الصادر عن رئـيس       .  جيش الرب للمقاومة   منالقطرية يف البلدان املتضررة     

كتــب األمــم املتحــدة اُإلقليمــي يف  لــب إىل م طُ،٢٠١١يوليــه / متــوز٢١جملــس األمــن بتــاريخ  
وسط أفريقيا، بالتنـسيق مـع مكتـب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي، العمـل مـع االحتـاد               
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األفريقي وتيسري التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي بـشأن املـسائل املتـصلة مبكافحـة             
  .اخلطر الذي يشكله جيش الرب للمقاومة

  تب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا أنشطة مك  - ثانيا  
دخــل مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا طــور التــشغيل الكامــل وهــو    - ٩

وباشر املكتب أنشطته بإجراء مـشاورات واسـعة مـع حكومـات دول      .  تنفيذ واليته  علىيعمل  
ــة        ــسية يف املنطق ــة الرئي ــة الدولي ــات احلكومي ــع اهليئ ــا، وم ــيم  وســط أفريقي ــة، لتقي دون اإلقليمي

التحديات األمنية السياسية واملؤسسية الرئيسية اليت تواجهها املنطقـة دون اإلقليميـة، وتوقعـات          
ــذه التحــديات       وأجــرى املكتــب أيــضاً   . قادهتــا بالنــسبة إىل االحتياجــات الالزمــة ملواجهــة ه

يميـة بـشأن أفـضل      مشاورات مع األشكال األخرى لوجود األمم املتحـدة يف املنطقـة دون اإلقل            
نـاء الـسالم يف منطقـة    بالسبل لتنسيق اجلهود دعماً للمبادرات املتعلقـة مبنـع نـشوب الرتاعـات و     

  .وسط أفريقيا
  

 االقتصادية لدول وسط أفريقيـا ومـع        اجلماعةاملشاورات مع الدول األعضاء يف        -ألف   
  املنظمات احلكومية الدولية دون اإلقليمية

، قــام ممثلــي اخلــاص ٢٠١١أكتــوبر /يوليــه وتــشرين األول/ني متــوزيف الفتــرة املمتــدة بــ  - ١٠
 االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا مـن           اجلماعـة بزيارة تسع من أصل الدول األعـضاء العـشر يف           

أجل إجـراء مناقـشات بـشأن األولويـات دون اإلقليميـة يف جمـايل الـسالم واألمـن والـسبل الـيت                       
وقـام أيـضاً بزيـارة مفوضـية االحتـاد األفريقـي يف             . ددةة معاجلـة املـشاكل احملـ      دتتيح لألمم املتحـ   

أديـس أبابــا، إثيوبيــا، واجلماعــة االقتــصادية والنقديــة لــدول وســط أفريقيــا يف بــانغي، للتعريــف  
وبـدأت هـذه املـشاورات باجتماعـه األويل مـع      . باملكتب اجلديـد والبحـث يف جمـاالت التعـاون         

وقد كان عـدم تـوفر أصـول النقـل          . ضيف للمكتب علي بونغو أوندميبا، رئيس غابون، البلد امل      
واسـتندت املـشاورات أيـضاً إىل املباحثـات         . اجلوي عقبة كربى يف وجه تنظـيم هـذه الزيـارات          

غــري الرمسيــة الــيت أجراهــا ممثلــي اخلــاص مــع أعــضاء الــسلك الدبلوماســي يف ليربفيــل، وإىل          
ضاء يف اجلماعــة االقتــصادية االتــصاالت األوليــة الــيت أجراهــا مــع وزراء خارجيــة الــدول األعــ  

لدول وسط أفريقيا، ومع رئيس مفوضية االحتاد األفريقي علـى هـامش الـدورة الـسابعة عـشرة           
جلمعية رؤساء الدول واحلكومات لالحتاد األفريقي، املعقودة يف ماالبو، غينيـا االسـتوائية، مـن                

  .٢٠١١يوليه / متوز١يونيه إىل / حزيران٢٩
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 الــيت أجروهــا مــع ممثلــي اخلــاص، املناقـشات دون اإلقليميــة، أثنــاء وشـدد قــادة املنطقــة    - ١١
ــسالم وبــسط األمــن    ــة وللتعــاون اإل  علــى احلاجــة إىل إحــالل ال   قليمــي،  كــشرط مــسبق للتنمي
وفيما سـلط القـادة الـضوء علـى مـا يبذلونـه             . مبا يف ذلك من أجل حرية تنقل األفراد والبضائع        

سالم ومنـع نــشوب الرتاعـات، دعــوا إىل املزيـد مــن    مـن جهـود وطنيــة ودون إقليميـة لتعزيــز الـ    
الدعم الدويل ملواجهة التهديدات اجلديدة واملتكررة على حد سواء، مبا فيهـا أعمـال القرصـنة،        

بـني  بطالـة   الجتار باملخـدرات، واجلرميـة املنظمـة، و       سلحة واملقاتلني عرب احلدود، واال    وحركة األ 
 وأعربـوا أيـضاً عـن       . املـشروع للمـوارد الطبيعيـة      ، واالسـتغالل غـري    عنف اجلنـساين  الشباب، وال 

 بنـاء القــدرات لوضـع آليــات وطنيـة ودون إقليميــة يف جمـال اإلنــذار     علــىاحلاجـة إىل املـساعدة   
  .املبكر ومنع نشوب الرتاعات

ويف ما يتعلق خبطر أعمال القرصنة يف خليج غينيا، وهي منطقة تـشمل مـنطقيت غـرب                  - ١٢
بلغ ممثلي اخلاص بأن الدول األعـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية            ميتني، أُ ووسط أفريقيا دون اإلقلي   

لدول وسط أفريقيا باشـرت باختـاذ تـدابري حمـددة علـى الـصعيدين الـوطين ودون اإلقليمـي مـن                       
ــد     ــر املتزاي ــذا اخلط ــصدي هل ــام     . أجــل الت ــدول ع ــذه ال ــة، اعتمــدت ه ــك الغاي  يف ٢٠٠٩ولتل

ألمـن البحـري    لتنـسيق ا  لمركز اإلقليمي   لوكوالً منشئاً    إطار محاية خليج غينيا، وبروت     كينشاسا
وذكــر أيــضاً أن منطقــة وســط . يف وســطِ أفريقيــا، الــذي ســيكون مقــره يف مجهوريــة الكونغــو

. أفريقيا دون اإلقليمية قسمت إىل مناطق فرعية بغرض تيـسري التـصدي خلطـر أعمـال القرصـنة                 
ــة دال    ــضاء يف املنطقـ ــدول األعـ ــلت الـ ــومي وب (وتوصـ ــان تـ ــا،  سـ ــابون، وغينيـ ــسيـيب، وغـ رينـ

ة، إىل اتفــاق تقـين بــشأن  كـبري ، حيــث أبلـغ عــن أعمـال قرصــنة وأعمـال إرهابيــة    )والكـامريون 
وأكـدت األمانـة العامـة للجماعـة االقتـصادية          . طرائق إجراء العمليات واملراقبة األمنيـة البحريـة       

ظــراً إىل تكــرر لــدول وســط أفريقيــا أن هنــاك دوريــات جتــوب املنطقــة دال بــصورة منتظمــة ن   
وفيمــا يتعلــق مبــسألة األمــن البحــري، أبلغــت اجلماعــة االقتــصادية  .أعمــال القرصــنة يف املنطقــة

ــام          ــن البحــري يف ع ــة األم ــي لرصــد حال ــز دون إقليم ــشاء مرك ــا إن ــب اعتزامه . ٢٠١٢املكت
ــابون،     ويف ــة االقتـــصادية أن ســـان تـــومي وبرينـــسييب، وغـ الوقـــت نفـــسه، أوضـــحت اجلماعـ

وائية، والكامريون شرعت بالفعل يف وضع خطة تشغيلية مشتركة لألمـن البحـري             االست وغينيا
جملـس األمـن يف بيـانني    علـى  ته عرض الذي باعتزايلورحبت اجلماعة   . ٢تعرف باسم سيكمار    

ــا يف   ــت هبم ــشرين األول١٩أغــسطس و / آب٣٠أدلي ــوبر / ت ــة   ٢٠١١أكت ــاد بعث ــشأن إيف ، ب
 املكتـب  الحـظ و. لى أبعاد هتديد القرصنة يف خليج غينيا     تابعة لألمم املتحدة للوقوف ع     للتقييم

 التعـاون بـصورة     أفريقيـا إىل وسـطها، فـسيتعني عليـه        أنه نظرا ألن خلـيج غينيـا ميتـد مـن غـرب              
وثيقة مع مكتـب األمـم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،                       

  .وغريمها، ملكافحة القرصنة يف املنطقة
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 عـدد مـن     علـى وُسلط الضوء أيضاً علـى اخلطـر الـذي يـشكله جـيش الـرب للمقاومـة                    - ١٣
البلدان يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليميـة أثنـاء املـشاورات الـيت أجراهـا ممثلـي اخلـاص مـع                      

وقـد تناولـُت هـذه املـسألة احملـددة مبزيـد مـن التفـصيل يف تقريـر مـستقل إىل                      . القادة اإلقليمـيني  
  .)S/2011/693 (٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤يف صدر جملس األمن 

وأعرب العديد من القادة ملمثلـي اخلـاص عـن قلقهـم مـن أن تـؤثر األزمـة الليبيـة سـلباً                         - ١٤
وختوفــوا بــشكل خــاص مــن احتمــال تــسبب  . علــى الــسالم واألمــن يف املنطقــة دون اإلقليميــة 

ض دول وسـط أفريقيـا، وال سـيما    احلركـة غـري املـشروعة لألسـلحة واملقـاتلني مـن ليبيـا إىل بعـ        
ورأى بعـض القـادة، مـع أن خطـر          .  التوترات تأجيجتلك اليت لديها حدود مشتركة مع ليبيا، ب       

اإلرهاب ليس مدعاة قلق رئيسي للمنطقـة دون اإلقليميـة ككـل، بـأن تنظـيم القاعـدة يف بـالد                     
قطاب املزيـد مـن      املزيد من األسلحة واسـت     احلصول على املغرب اإلسالمي قد يتعزز عن طريق       

املناصرين نتيجة للرتاع اللييب الـذي قـد يتـيح هلـذه اجلماعـة اإلرهابيـة نـشر أنـشطتها يف منطقـة                       
  .وسط أفريقيا دون اإلقليمية عموماً

وأشري أيضا إىل أن األزمة الليبية ولَّـدت أيـضا آثـارا اجتماعيـة واقتـصادية مـثرية للقلـق                     - ١٥
. نامجـة عـن عـودة عـشرات اآلالف مـن العمـال املهـاجرين         سـيما اآلثـار ال     يف وسط أفريقيـا، ال    

وخبالف فقدان التحويالت، فإن الوصول غري املتوقـع آلالف العائـدين ميكـن أن يـصبح عـامال                  
االســتقرار يف كــثري مــن بلــدان وســط أفريقيــا الــيت تفتقــر إىل القــدرة واملــوارد الالزمــة  لزعزعــة 

ــة يف جمــال املــساعدة       للتــصدي ملــا فرضــه هــذا االنتقــال الكــبري لألشــخاص مــن حتــديات فوري
ففــي هــذه املنطقــة الــيت تستــضيف  . اإلنــسانية وأخــرى أطــول أجــال يف جمــال إعــادة االنــدماج  

الالجئني واملشردين داخليا، ميكن أن يؤدي وصول العائدين مـن ليبيـا            بالفعل أعدادا غفرية من     
مؤخرا إىل زيادة األعباء على اجملتمعات املـضيفة ومـضاعفة خمـاطر حـدوث تـوترات حمتملـة يف                    

  .أوساط املشردين
املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا عالقات عمل قوية مـع األمانـة             وقد أقام مكتب األمم     - ١٦

ويف هـذا   . اعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، اليت تتخذ أيـضا مـن ليربفيـل مقـرا هلـا                العامة للجم 
الصدد، بدأ املكتبان عقد اجتماعات منتظمة ملناقشة املسائل الفنية واملؤسـسية ذات االهتمامـات              

وخبالف االجتماعات اليت تعقد بني ممثلي اخلاص واألمـني والعـام للجماعـة     . والشواغل املشتركة 
املتحـدة   صادية، جيري أيضا عقد اجتماعـات مكتبيـة يـشارك فيهـا خـرباء مـن مكتـب األمـم                   االقت

اإلقليمي يف وسط أفريقيا واألمانة العامة للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا لدراسة مسائل         
وقد سلطت اجلماعة االقتصادية الضوء، يف مناقشاهتا األخرية، على نفس األولويات الـيت        . حمددة
ت إليهــا الــدول األعــضاء عنــدما التقــت مــع ممثلــي اخلــاص أثنــاء الزيــارات الــيت قــام هبــا إىل أشــار



S/2011/704  
 

11-58635 7 
 

وإضافة إىل ذلك، ناقش املكتبان بنية السالم واألمن القائمة ويف وسط أفريقيا، مبا يف              . عواصمها
عـددة  ذلك جملس السالم واألمن يف وسط أفريقيا، وآلية اإلنذار املبكر لوسط أفريقيـا، والقـوة املت              

املتحـدة   والتمـست اجلماعـة االقتـصادية التعـاون املؤسـسي مـع األمـم             . اجلنسيات لوسـط أفريقيـا    
أعربت اجلماعة االقتصادية للمكتب عن خماوفها إزاء  كما. لتعزيز قدرات تلك اآلليات اإلقليمية  

 التعـاون   تزايد أحداث العنف املرتبطة باالنتخابات يف هذه املنطقة دون اإلقليمية، وطلبـت زيـادة             
  .املتحدة ملعاجلة هذا االجتاه املثري للقلق مع األمم

  
  املتحدة األخرى املتواجدة يف وسط أفريقيا املشاورات والتنسيق مع كيانات األمم  -باء   

، قـام بزيـارة إىل      ٢٠١١يونيـه   /قبل أن يتوىل ممثلي اخلاص مهامه يف ليربفيل يف حزيران           - ١٧
لغرب أفريقيا لتبادل وجهات النظـر وتقـصي جمـاالت التعـاون            داكار للتشاور مع ممثلي اخلاص      

سـيما بـشأن التهديــد الـذي متثلـه القرصــنة يف      املمكـن بـني املكتــبني بـشأن املـسائل الــشاملة، ال    
 . خليج غينيا

واضطلع ممثلي اخلـاص يف فتـرة الحقـة مبـشاورات واسـعة مـع كيانـات األمـم املتحـدة                       - ١٨
ــة وســـ    ــدة يف منطقـ ــرى املتواجـ ــسبل     األخـ ــضل الـ ــد أفـ ــة حتديـ ــة بغيـ ــا دون اإلقليميـ ط أفريقيـ

ــة للتحــديات الــيت       أمــام ــها لالســتجابة بفعالي كيانــات األمــم املتحــدة للتعــاون الوثيــق فيمــا بين
وحتقيقـا لتلـك الغايـة،      . دول وسط أفريقيا واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة دون اإلقليميـة            عينتها

اجلماعـة   القُطْريـة يف الـدول التـسع األعـضاء يف            اجتمع ممثلـي اخلـاص مـع أفرقـة األمـم املتحـدة            
وإضــافة إىل ذلــك، قــام ممثلــي اخلــاص يف  .  الــيت قــام بزيارهتــا االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا 

 بتنظــيم اجتمــاع يف مقــر املكتــب مــع رؤســاء ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١١  و١٠ يــومي
 السالم والبعثات السياسية اخلاصـة يف       أفرقة األمم املتحدة القُطْرية وبعثات األمم املتحدة حلفظ       

نائـب  ووكان من بني املشاركني ممثلي اخلاص يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       . وسط أفريقيا 
 دون اإلقليمـي  رئيس مركـز األمـم املتحـدة    وحضر االجتماع أيضا. ممثلي اخلاص يف بوروندي

وحـضر االجتمـاع أيـضا    . نـدي ، الكـائن يف ياو حلقوق اإلنـسان والدميقراطيـة يف وسـط أفريقيـا      
ممثلــون عــن املكتــب دون اإلقليمــي هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف وســط أفريقيــا، الكــائن يف     
كيغــايل؛ واملكتــب دون اإلقليمــي للجنــة االقتــصادية ألفريقيــا يف وســط أفريقيــا، الكــائن يف         

  . الكائن يف لومي،  يف أفريقياياوندي؛ ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح
وخالل االجتماع، ناقش املشاركون سـبل تعزيـز دور املنظمـة يف مواجهـة التحـديات                  - ١٩

دون اإلقليمية بطريقة تضمن التكامل والتآزر داخل منظومة األمم املتحدة املتواجـدة يف وسـط           
ة مـن   وسـلِّط الـضوُء علـى دور املكتـب باعتبـاره مركـز تنـسيق لتيـسري اسـتجابة منـسق                    . أفريقيا

واتفق املشاركون يف االجتمـاع أيـضا       . األمم املتحدة للتهديد الذي ميثله جيش الرب للمقاومة       
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على وضع هنج منسق حتت رعاية املكتب لتعزيز فعالية الدعم املقدم من األمـم املتحـدة جلهـود                  
  وغريهـا مـن الـشركاء اإلقليمـيني ودون اإلقليمـيني يف     اجلماعة االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا      

ويف هـذا الـصدد،   . جماالت اإلنذار املبكر ومنع نشوب الرتاعات وبناء السالم يف وسط أفريقيـا     
ــة،        ــة دون اإلقليمي ــذار املبكــر يف املنطق ــات اإلن ــوىل رســم خــرائط آلي طُلــب إىل املكتــب أن يت
وتيــسري التوعيــة وتعميــق الفهــم بــشأن الــسبل الــيت ميكــن أن تنتــهجها األمــم املتحــدة لتحــسني   

 . ا للمبادرات املتخذة يف هذا اجملالمساندهت

ــات األمــم املتحــدة       و إضــافة لــذلك،   - ٢٠ ــاقش ممثلــو كيان خــالل املــشاورات املختلفــة، ن
املختلفة املتواجدة يف وسط أفريقيـا أو الـيت تغطـي هـذه املنطقـة دون اإلقليميـة املـسائل املتعلقـة                      

 األمــم املتحــدة مــن مواجهــة  بتوزيــع املــسؤولية فيمــا بينــها وحتــسني التنــسيق مــن أجــل متكــني   
 . التحديات اإلقليمية بفعالية أكرب

  
 املرأة والسالم واألمن  - جيم  

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف وســط         - ٢١ ــة هليئ ــة اإلقليمي ــة مــع املمثل عقــب اتــصاالت مبدئي
اليت سلطت الضوء على التحديات اخلاصة اليت تواجههـا املـرأة       وأفريقيا، الكائنة يف بوجومبورا     

يف جمال السالم واألمن، سواء كضحايا للرتاعـات أو كـأطراف فاعلـة إلحـالل الـسالم، يعتـزم               
 إيـالء اهتمـام وتركيـز متزايـدين هلـذه املـسألة،             يف وسـط أفريقيـا    اإلقليمي  مكتب األمم املتحدة    

 حتسني الفهم وزيادة التوعية بشأن خمتلـف جوانـب هـذه املـشكلة، وتيـسري                بالعمل على وذلك  
وعلـى  . ذ استراتيجيات لزيـادة قـدرة األمـم املتحـدة ودول املنطقـة علـى االسـتجابة                وضع وتنفي 

وجه التحديد، بدأ املكتب العمل مـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى حتـسني وضـع املـرأة يف                        
هذه املنطقة دون اإلقليمية، وعلى التنفيـذ الفعـال ملختلـف قـرارات جملـس األمـن املتعلقـة حبالـة                     

 . ق السالم واألمناملرأة يف سيا
  

  التحديات االجتماعية واالقتصادية  - دال  
اجلماعـة االقتـصادية     مشاوراته مـع     يف وسط أفريقيا  اإلقليمي  مكتب األمم املتحدة    بدأ    - ٢٢

 وغريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف وســط أفريقيــا بــشأن تــأثري   لــدول وســط أفريقيــا
فعلـى الـرغم ممـا حبيـت بـه منطقـة            . م واألمن يف املنطقة   التحديات االقتصادية اليت تواجه السال    

تزال متخلفـة النمـو بدرجـة كـبرية          فإهنا ال  وسط أفريقيا من ثروات كبرية من املوارد الطبيعية،       
ونتيجـــة لـــذلك، تواجـــه املنطقـــة . جـــدا، ويظـــل هنـــاك قـــصور شـــديد يف اســـتغالل إمكاناهتـــا

، الذين يشكلون الفئـة الكـربى مـن سـكان           سيما بني الشباب   مستويات مرتفعة من البطالة، ال    
وتشعر احلكومات يف هذه املنطقة دون اإلقليميـة بقلـق متزايـد إزاء           . هذه املنطقة دون اإلقليمية   
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. ارتفاع خماطر جلوء الشباب العاطل عن العمل إىل أنشطة غـري مـشروعة ومزعزعـة لالسـتقرار                
اء يف اجلماعـة االقتـصادية لـدول        وسوف يقوم املكتب بزيادة عالقات العمل مع الدول األعـض         

وســط أفريقيــا واملؤســسات احلكوميــة الدوليــة، وغريهــا مــن كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة،   
وذلك لتقصي سبل تعزيز االستجابات املوجهة الرامية إىل احلد من التـأثري الـسليب الـذي ميكـن                  

 . أن حتدثه هذه الضغوط االقتصادية على السالم واألمن

يف وسط أفريقيـا أيـضا، يف إطـار تركيـزه علـى      اإلقليمي  مكتب األمم املتحدة   وسيقوم  - ٢٣
تأثري التحديات االجتماعية واالقتصادية اليت تواجه السالم واألمن، ومن خالل التعاون الوثيـق             
مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية ومنظمـة األمـم املتحـدة                 

 األمــم املتحــدة للــسكان، بــإيالء اهتمــام أكــرب للجوانــب الــصحية يف هــذه   للطفولــة وصــندوق
املنطقة دون اإلقليمية اليت تقصر معظـم بلـداهنا عـن حتقيـق أهـدافها اإلمنائيـة لأللفيـة يف القطـاع                

ــديرات        ــع حــسب التق ــات الرضَّ ــدالت وفي ــوغ مع ــع بل ــصحي، م ــاة لكــل   ١٦,٧ال ــة وف  حال
وسيـسهم التقـدم احملـرز يف       . لـى مـستوى القـارة      حالـة وفـاة ع     ١٢,٥شخص، مقابـل     ١ ٠٠٠

 .  لتحقيق االستقرار يف هذه املنطقة دون اإلقليميةالعامةهذه اجملاالت يف حتقيق األهداف 

وميثل تغري املناخ والتدهور البيئـي أيـضا هتديـدين خطرييـن لالسـتقرار يف كـثري مـن دول                      - ٢٤
حـوض حبـرية تـشاد الـيت تواجـه التـصحر            ومع اسـتمرار تـدهور الوضـع يف منطقـة           . وسط أفريقيا 

وتدهور األراضي واخنفاض مستويات املياه، ميكن أن يؤدي نزوح أعـداد كـبرية مـن األشـخاص                 
من ست بلدان على األقل، يعتمدون على موارد البحرية، إىل تصعيد التـوترات الطائفيـة بـصورة                 

 املتزايـد لـتغري   اجهـة التـأثري   ولذلك فمن املهـم تقـصي سـبل مـساندة اجلهـود اإلقليميـة ملو              . خطرية
ويف املناقشات الـيت    . املناخ على السالم واألمن والتنمية االجتماعية واالقتصادية يف وسط أفريقيا         

أجراها ممثلي اخلاص مع القـادة اإلقليمـيني خـالل الزيـارات الـيت قـام هبـا مـؤخرا لعواصـم الـدول                       
رحت مـسألة ضـرورة إيـالء اهتمـام أكـرب           األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، طُ       

ــا         ــة وســط أفريقي ــادة إىل الوضــع اخلــاص ملنطق ــة، مــع إشــارة عــدد كــبري مــن الق للمــسائل البيئي
باعتبارهــا منطقــة تــضم نظامــا إيكولوجيــا مــن أكــرب وأغــىن الــنظم اإليكولوجيــة يف العــامل، وهــو   

 للموارد الطبيعيـة املوجـودة      وسلِّط الضوء على منع االستغالل غري املشروع      . حوض هنر الكونغو  
يف حوض هنـر الكونغـو لـضمان اسـتدامة النظـام اإليكولـوجي وتفـادي حـدوث تـوترات طائفيـة              

 .احلوض وأعمال عنف مرتبطة بالتنافس على موارد هذا
  

 مالحظات وتوصيات  -ثالثا   
لـيت عهـد     العمل بغيـة تنفيـذ الواليـة ا        يف وسط أفريقيا  اإلقليمي  مكتب األمم املتحدة    بدأ    - ٢٥

وأود أن أكــرر تقــديري . إليــه هبــا جملــس األمــن بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء يف وســط أفريقيــا 
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حلكومة غابون وشعبها ملا قـدموه مـن حفـاوة وكـرم ضـيافة ومـساعدة ماديـة، أسـهمت بـصورة               
وأرحب أيضا بالتعاون املقدَّم ملمثلـي اخلـاص مـن          . كبرية يف تيسري إنشاء املكتب وعمله بسالسة      

وميثـل  . ل وسط أفريقيا األخرى ومن املنظمات احلكومية الدولية يف املنطقة ومن جملس األمن            دو
 . استمرار التعاون بني املكتب وأصحاب املصلحة يف املنطقة أمهية حيوية لنجاح تشغيل املكتب

اجلـوي املخصـصة للمكتـب، يف منطقـة يكـاد           النقل  ويساورين القلق ألن نقص أصول        - ٢٦
. النقل اجلوي التجاري، ميثل عقبـة كـبرية مـضيعة للوقـت أمـام عمـل ممثلـي اخلـاص                   ينعدم فيها   
اجلوي من عمليـات حفـظ الـسالم        النقل  جهد لالستفادة من أصول     أي  ال يدَّخر   أنه  ويف حني   

، فيمــا بينــها، الــيت كــثريا مــا تتعــارض  اتيف هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة، فــإن أولويــات البعثــ  
ان بــني البلــدان يف هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة، جتعــل مــسألة النقــل   وحمدوديــة خيــارات الطــري

 .اجلوي بالغة الصعوبة يف املنطقة

ــا مــن  الــشهور القليلــة املاضــية، منــذ افتتــاح املكتــب،   وخــالل  - ٢٧ حــصر التحــديات متكّن
والفرص اهلائلة الساحنة أمام املكتب لتقدمي مسامهات مهمة لتحقيق مستقبل يـسوده قـدر أكـرب         

ويف الوقـت نفـسه، سـيحتاج املكتـب إىل          . ن السالم واالزدهار لبلدان وسط أفريقيا وشعوهبا      م
وبـالنظر إىل القيـود   . استمرار الدعم املايل والسياسي املقدم من اجملتمع الدويل لتحقيق إمكاناتـه       

برنــامج عامليــة، أدعــو إىل زيــادة التربعــات لــدعم  الاليــة املزمــة األالراهنــة يف امليزانيــة، يف ســياق 
 . فالسالم واألمن يف وسط أفريقيا ضرورة وليس خيارا. األنشطة املهم الذي بدأه املكتب

ــاطق دون        - ٢٨ ــدان املن ــذهلا املكتــب، بالتعــاون مــع بل ــة الــيت يب وتــستحق اجلهــود االبتكاري
اإلقليمية وكيانات األمم املتحدة األخرى، الدعم، وذلك ملنع نشوب نزاعـات جديـدة، وحلـل               

. ت القائمــة بالوســائل الــسلمية، ولتعزيــز احلوكمــة القائمــة علــى الدميقراطيــة واملــساءلة  الرتاعــا
أمهية حامسة جلهـود املكتـب، وجهـود ممثلـي اخلـاص، للتواصـل مـع مجيـع شـرائح اجملتمـع،                       ومثة
سيما النساء والشباب، الذين مل يتسن بعد االستفادة من إمكاناهتم الكاملة يف خمتلـف أحنـاء                 ال

 . طقة دون اإلقليمية، ويتعني دعم هذه اجلهودهذه املن

مكتب األمم املتحدة يف غـرب أفريقيـا ومكتـب    اليت يبذهلا اجلهود املشتركة   وستستمر    - ٢٩
يف وسط أفريقيا ملواجهة التحديات األمنية العاجلـة، مـن قبيـل القرصـنة          اإلقليمي  األمم املتحدة   

ــشروعة لألســلحة     ــدفقات غــري امل ــا والت ــيج غيني ــتني دون   يف خل ــشمل املنطق ــيت ت ــاتلني، ال  واملق
ــا املنطقــتني    ــتني ومــن شــأهنا زعزعــة االســتقرار يف كلت ــرة . اإلقليمي ، يتعــاون وخــالل هــذه الفت

 تعزيز استجابة متكاملة من األمم املتحدة لآلثار الـسلبية النامجـة عـن الـرتاع                علىاملكتبان أيضا   
عمليـات األمـم املتحـدة األخـرى إلحـالل          وللتعاون الوثيق مـع     . اللييب يف غرب ووسط أفريقيا    
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بالنــسبة ألمــور شــىت منــها التــصدي ملــسألة جــيش  كــبرية لــسالم يف وســط أفريقيــا أيــضا أمهيــةا
 .للمقاومة الرب

وأود أن اختــتم هــذا التقريــر بــاإلعراب عــن امتنــاين ملختلــف كيانــات منظومــة األمــم      - ٣٠
ــات      ــاء بعث ــا، ولرؤس ــة    املتحــدة املتواجــدة يف وســط أفريقي ــب اإلقليمي ــاء املكات ــسالم ورؤس ال

واألفرقة القُطْريـة والكيانـات األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة جلهـودهم املخلـصة وتعـاوهنم مـع            
ــم املتحــدة    ــب األم ــا اإلقليمــي مكت ــي   . يف وســط أفريقي ــشكر ملمثل ــدم بال وأود كــذلك أن أتق

 وسـط أفريقيـا للطريقـة       يفاإلقليمـي   اخلاص، السيد أبو موسى، وملوظفي مكتب األمم املتحدة         
النشطة واملهنية اليت اسـتهلوا هبـا عمليـات املكتـب للمـسامهة يف إحـالل قـدر أكـرب مـن الـسالم             

  .واألمن يف وسط أفريقيا
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	1 - يقدَّم هذا التقرير استجابة للطلب الوارد في الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الأمن إليَّ بتاريخ 30 آب/أغسطس 2010 (S/2010/457)، والتي يرحب فيها المجلس باعتزامي إنشاء مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، ويطلب الاطلاع بانتظام على أنشطة المكتب بعد إنشائه، بما في ذلك تلقي تقرير أولي بعد مرور ستة أشهر على دخول المكتب طور التشغيل الكامل. ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا عقب افتتاحه الرسمي في آذار/مارس 2011 وتولي ممثلي الخاص لوسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، السيد أبو موسى، منصبه في حزيران/يونيه 2011. ويستند التقرير إلى جلسة الإحاطة غير الرسمية التي قدمها رئيس المكتب إلى مجلس الأمن وتحاوره مع المجلس في 18 آب/أغسطس 2011.
	2 - وخلال العقدين المنصرمين، عززت الأمم المتحدة تعاونها الوثيق مع الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في أفريقيا بشأن إدارة الأزمات الكبرى في القارة من خلال الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة ونشر بعثات السلام وتقديم المساعدة لبناء السلام. واستجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في بيانه الرئاسي (S/PRST/2002/31) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بشأن تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومنطقة وسط أفريقيا في ميدان صون السلام والأمن، أرسل الأمين العام بعثة تقييم متعددة التخصصات تابعة للأمم المتحدة إلى وسط أفريقيا عام 2003 لاستعراض الاحتياجات ذات الأولوية والتحديات التي تواجهها المنطقة دون الإقليمية، وتحديد الاستراتيجيات الملائمة للتصدي لها. ودعت البلدان التي قامت البعثة بزيارتها إلى وجود سياسي للأمم المتحدة في المنطقة دون الإقليمية، من خلال إنشاء مكتب إقليمي في وسط أفريقيا، تيسيراً لتنفيذ نهج شامل ومتكامل إزاء المسائل المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية في المنطقة دون الإقليمية. وأعيد تأكيد ذلك في عدد من الرسائل اللاحقة الموجهة من الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى الأمين العام. وخلصت البعثة في استنتاجاتها إلى أنه يتعين اتباع نهج دون إقليمي كلي ومتكامل، نظراً للنزاع الدائر في المنطقة دون الإقليمية، من أجل مواجهة التحديات الشاملة والعابرة للحدود، وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة المحلية لمنع نشوب النزاعات ولبناء السلام (S/2003/1077).
	3 - وقد اقترحتُ في تقريري عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1625 (2005) المتعلق بمنع نشوب النزاعات ولا سيما في أفريقيا (S/2008/18)، توفير أدوات إقليمية إضافية من أجل منع نشوب النزاعات وإتاحة المزيد من الفرص لدعم الحلول الإقليمية، بالاستناد إلى خبرة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب ممثلي الخاص سابقاً لشؤون منطقة البحيرات الكبرى. والغرض من هذه الأدوات الإقليمية تعزيز النهج الإقليمي للأمم المتحدة وترشيده في ميدان الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات وبناء السلام في تلك المناطق دون الإقليمية، وتوطيد التآزر بين بعثات الأمم المتحدة ومكاتبها في المنطقة.
	4 - وفي رسالتي الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 (S/2009/697)، أبلغتُ أعضاء المجلس باعتزامي إنشاء مكتب إقليمي للأمم المتحدة في وسط أفريقيا في ليبرفيل. وتوخيت أن يكلف هذا المكتب، في جملة أمور، بولاية عامة لتعزيز مساهمة الأمم المتحدة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة الأوسع نطاقاً، وسوف يؤدي تحديداً المهام التالية: 
	(أ) توفير مركز تنسيق على الصعيدين العملياتي والتحليلي لإشراك الأمم المتحدة، وإدارة الشؤون السياسية تحديداً، في المساهمة بإحلال السلام وبسط الأمن؛ 
	(ب) المساعدة على بناء القدرة المؤسسية في البلدان والمنطقة دون الإقليمية من أجل اتباع نهج دون إقليمي متسق إزاء السلام والأمن؛
	(ج) دعم الجهود الإقليمية لمعالجة المسائل ذات الأهمية الشاملة.
	5 - وأحاط أعضاء المجلس علماً، في الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الأمن إليَّ بتاريخ 30 آب/أغسطس 2010 (S/2010/457)، باقتراحي إنشاء المكتب لفترة أولية مدتها سنتان، على أن تُستعرض ولايته بعد مرور 18 شهراً. وفيما بعد، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، قادت إدارة الشؤون السياسية بعثة تخطيط مشتركة بين مختلف الإدارات إلى ليبرفيل، وهو الموقع المختار للمكتب، من أجل تقييم الاحتياجات التقنية والموضوعية لبدء نشاط المكتب والتخطيط لها.
	6 - وأنشئ المكتب في 1 كانون الثاني/يناير 2011، وافتتحه رسمياً في 2 آذار/مارس 2011 وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، ب. لين باسكو، بالنيابة عني. وحضر حفل الافتتاح في ليبرفيل كل من رئيس غابون، علي بونغو أونديمبا، وكبار ممثلي الدول الأعضاء الأخرى في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. ويغطي مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا البلدان العشرة في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية التي تشكل الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وهي أنغولا، وبوروندي، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسان تومي وبرينسيبي، وغابون، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، والكونغو. وعقب إجراء مشاورات، في 11 آذار/مارس 2011، قمتُ بتعيين السيد أبو موسى (تشاد)، النائب الرئيسي السابق لممثلي الخاص في كوت ديفوار، ممثلاً خاصاً لي في منطقة وسط أفريقيا ورئيساً لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا.
	7 - وفي غضون ذلك، وعقب إجراء مشاورات بشأن أفضل السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التآزر في وسط أفريقيا، اتفقت إدارة الشؤون السياسية ومكتب شؤون نزع السلاح على نقل مهام الأمانة للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، من مكتب شؤون نزع السلاح إلى إدارة الشوؤن السياسية. وبموجب هذا الترتيب الجديد، يضطلع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا بمهام الأمانة للجنة الاستشارية الدائمة، ويقدم التقارير إلى المقر عن طريق إدارة الشؤون السياسية. وبناءً عليه، باشر مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا التحضيرات لعقد الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للجنة في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 في بانغي. وسيجري هذا الاجتماع استعراضا جغرافيا سياسيا للتطورات الأمنية في المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة في المنطقة.
	8 - ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا مكلف أيضاً بالعمل عن كثب مع البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة. وفي البيان الصحفي الصادر عن رئيس مجلس الأمن بتاريخ 21 تموز/يوليه 2011، طُلب إلى مكتب الأمم المتحدة الإُقليمي في وسط أفريقيا، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، العمل مع الاتحاد الأفريقي وتيسير التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن المسائل المتصلة بمكافحة الخطر الذي يشكله جيش الرب للمقاومة.
	ثانيا - أنشطة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا 
	9 - دخل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا طور التشغيل الكامل وهو يعمل على تنفيذ ولايته. وباشر المكتب أنشطته بإجراء مشاورات واسعة مع حكومات دول وسط أفريقيا، ومع الهيئات الحكومية الدولية الرئيسية في المنطقة دون الإقليمية، لتقييم التحديات الأمنية السياسية والمؤسسية الرئيسية التي تواجهها المنطقة دون الإقليمية، وتوقعات قادتها بالنسبة إلى الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذه التحديات. وأجرى المكتب أيضاً مشاورات مع الأشكال الأخرى لوجود الأمم المتحدة في المنطقة دون الإقليمية بشأن أفضل السبل لتنسيق الجهود دعماً للمبادرات المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وبناء السلام في منطقة وسط أفريقيا.
	ألف - المشاورات مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ومع المنظمات الحكومية الدولية دون الإقليمية
	10 - في الفترة الممتدة بين تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 2011، قام ممثلي الخاص بزيارة تسع من أصل الدول الأعضاء العشر في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل إجراء مناقشات بشأن الأولويات دون الإقليمية في مجالي السلام والأمن والسبل التي تتيح للأمم المتحدة معالجة المشاكل المحددة. وقام أيضاً بزيارة مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، والجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا في بانغي، للتعريف بالمكتب الجديد والبحث في مجالات التعاون. وبدأت هذه المشاورات باجتماعه الأولي مع علي بونغو أونديمبا، رئيس غابون، البلد المضيف للمكتب. وقد كان عدم توفر أصول النقل الجوي عقبة كبرى في وجه تنظيم هذه الزيارات. واستندت المشاورات أيضاً إلى المباحثات غير الرسمية التي أجراها ممثلي الخاص مع أعضاء السلك الدبلوماسي في ليبرفيل، وإلى الاتصالات الأولية التي أجراها مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش الدورة السابعة عشرة لجمعية رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، المعقودة في مالابو، غينيا الاستوائية، من 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011.
	11 - وشدد قادة المنطقة دون الإقليمية، أثناء المناقشات التي أجروها مع ممثلي الخاص، على الحاجة إلى إحلال السلام وبسط الأمن كشرط مسبق للتنمية وللتعاون الإقليمي، بما في ذلك من أجل حرية تنقل الأفراد والبضائع. وفيما سلط القادة الضوء على ما يبذلونه من جهود وطنية ودون إقليمية لتعزيز السلام ومنع نشوب النزاعات، دعوا إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة التهديدات الجديدة والمتكررة على حد سواء، بما فيها أعمال القرصنة، وحركة الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود، والاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة، والبطالة بين الشباب، والعنف الجنساني، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية. وأعربوا أيضاً عن الحاجة إلى المساعدة على بناء القدرات لوضع آليات وطنية ودون إقليمية في مجال الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات.
	12 - وفي ما يتعلق بخطر أعمال القرصنة في خليج غينيا، وهي منطقة تشمل منطقتي غرب ووسط أفريقيا دون الإقليميتين، أُبلغ ممثلي الخاص بأن الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا باشرت باتخاذ تدابير محددة على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي من أجل التصدي لهذا الخطر المتزايد. ولتلك الغاية، اعتمدت هذه الدول عام 2009 في كينشاسا إطار حماية خليج غينيا، وبروتوكولاً منشئاً للمركز الإقليمي لتنسيق الأمن البحري في وسط ِأفريقيا، الذي سيكون مقره في جمهورية الكونغو. وذكر أيضاً أن منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية قسمت إلى مناطق فرعية بغرض تيسير التصدي لخطر أعمال القرصنة. وتوصلت الدول الأعضاء في المنطقة دال (سان تومي وبرينسيـبي، وغابون، وغينيا، والكاميرون)، حيث أبلغ عن أعمال قرصنة وأعمال إرهابية كبيرة، إلى اتفاق تقني بشأن طرائق إجراء العمليات والمراقبة الأمنية البحرية. وأكدت الأمانة العامة للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أن هناك دوريات تجوب المنطقة دال بصورة منتظمة نظراً إلى تكرر أعمال القرصنة في المنطقة. وفيما يتعلق بمسألة الأمن البحري، أبلغت الجماعة الاقتصادية المكتب اعتزامها إنشاء مركز دون إقليمي لرصد حالة الأمن البحري في عام 2012. وفي الوقت نفسه، أوضحت الجماعة الاقتصادية أن سان تومي وبرينسيبي، وغابون، وغينيا الاستوائية، والكاميرون شرعت بالفعل في وضع خطة تشغيلية مشتركة للأمن البحري تعرف باسم سيكمار 2. ورحبت الجماعة باعتزالي الذي عرضته على مجلس الأمن في بيانين أدليت بهما في 30 آب/أغسطس و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بشأن إيفاد بعثة للتقييم تابعة للأمم المتحدة للوقوف على أبعاد تهديد القرصنة في خليج غينيا. ولاحظ المكتب أنه نظرا لأن خليج غينيا يمتد من غرب أفريقيا إلى وسطها، فسيتعين عليه التعاون بصورة وثيقة مع مكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وغيرهما، لمكافحة القرصنة في المنطقة.
	13 - وسُلط الضوء أيضاً على الخطر الذي يشكله جيش الرب للمقاومة على عدد من البلدان في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية أثناء المشاورات التي أجراها ممثلي الخاص مع القادة الإقليميين. وقد تناولتُ هذه المسألة المحددة بمزيد من التفصيل في تقرير مستقل إلى مجلس الأمن صدر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (S/2011/693).
	14 - وأعرب العديد من القادة لممثلي الخاص عن قلقهم من أن تؤثر الأزمة الليبية سلباً على السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية. وتخوفوا بشكل خاص من احتمال تسبب الحركة غير المشروعة للأسلحة والمقاتلين من ليبيا إلى بعض دول وسط أفريقيا، ولا سيما تلك التي لديها حدود مشتركة مع ليبيا، بتأجيج التوترات. ورأى بعض القادة، مع أن خطر الإرهاب ليس مدعاة قلق رئيسي للمنطقة دون الإقليمية ككل، بأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد يتعزز عن طريق الحصول على المزيد من الأسلحة واستقطاب المزيد من المناصرين نتيجة للنزاع الليبي الذي قد يتيح لهذه الجماعة الإرهابية نشر أنشطتها في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية عموماً.
	15 - وأشير أيضا إلى أن الأزمة الليبية ولَّدت أيضا آثارا اجتماعية واقتصادية مثيرة للقلق في وسط أفريقيا، لا سيما الآثار الناجمة عن عودة عشرات الآلاف من العمال المهاجرين. وبخلاف فقدان التحويلات، فإن الوصول غير المتوقع لآلاف العائدين يمكن أن يصبح عاملا لزعزعة الاستقرار في كثير من بلدان وسط أفريقيا التي تفتقر إلى القدرة والموارد اللازمة للتصدي لما فرضه هذا الانتقال الكبير للأشخاص من تحديات فورية في مجال المساعدة الإنسانية وأخرى أطول أجلا في مجال إعادة الاندماج. ففي هذه المنطقة التي تستضيف بالفعل أعدادا غفيرة من اللاجئين والمشردين داخليا، يمكن أن يؤدي وصول العائدين من ليبيا مؤخرا إلى زيادة الأعباء على المجتمعات المضيفة ومضاعفة مخاطر حدوث توترات محتملة في أوساط المشردين.
	16 - وقد أقام مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا علاقات عمل قوية مع الأمانة العامة للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، التي تتخذ أيضا من ليبرفيل مقرا لها. وفي هذا الصدد، بدأ المكتبان عقد اجتماعات منتظمة لمناقشة المسائل الفنية والمؤسسية ذات الاهتمامات والشواغل المشتركة. وبخلاف الاجتماعات التي تعقد بين ممثلي الخاص والأمين والعام للجماعة الاقتصادية، يجري أيضا عقد اجتماعات مكتبية يشارك فيها خبراء من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا والأمانة العامة للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لدراسة مسائل محددة. وقد سلطت الجماعة الاقتصادية الضوء، في مناقشاتها الأخيرة، على نفس الأولويات التي أشارت إليها الدول الأعضاء عندما التقت مع ممثلي الخاص أثناء الزيارات التي قام بها إلى عواصمها. وإضافة إلى ذلك، ناقش المكتبان بنية السلام والأمن القائمة وفي وسط أفريقيا، بما في ذلك مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا، وآلية الإنذار المبكر لوسط أفريقيا، والقوة المتعددة الجنسيات لوسط أفريقيا. والتمست الجماعة الاقتصادية التعاون المؤسسي مع الأمم المتحدة لتعزيز قدرات تلك الآليات الإقليمية. كما أعربت الجماعة الاقتصادية للمكتب عن مخاوفها إزاء تزايد أحداث العنف المرتبطة بالانتخابات في هذه المنطقة دون الإقليمية، وطلبت زيادة التعاون مع الأمم المتحدة لمعالجة هذا الاتجاه المثير للقلق.
	باء - المشاورات والتنسيق مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى المتواجدة في وسط أفريقيا
	17 - قبل أن يتولى ممثلي الخاص مهامه في ليبرفيل في حزيران/يونيه 2011، قام بزيارة إلى داكار للتشاور مع ممثلي الخاص لغرب أفريقيا لتبادل وجهات النظر وتقصي مجالات التعاون الممكن بين المكتبين بشأن المسائل الشاملة، لا سيما بشأن التهديد الذي تمثله القرصنة في خليج غينيا. 
	18 - واضطلع ممثلي الخاص في فترة لاحقة بمشاورات واسعة مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى المتواجدة في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية بغية تحديد أفضل السبل أمام كيانات الأمم المتحدة للتعاون الوثيق فيما بينها للاستجابة بفعالية للتحديات التي عينتها دول وسط أفريقيا والمنظمات الحكومية الدولية دون الإقليمية. وتحقيقا لتلك الغاية، اجتمع ممثلي الخاص مع أفرقة الأمم المتحدة القُطْرية في الدول التسع الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا التي قام بزيارتها. وإضافة إلى ذلك، قام ممثلي الخاص في يومي 10 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بتنظيم اجتماع في مقر المكتب مع رؤساء أفرقة الأمم المتحدة القُطْرية وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في وسط أفريقيا. وكان من بين المشاركين ممثلي الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونائب ممثلي الخاص في بوروندي. وحضر الاجتماع أيضا رئيس مركز الأمم المتحدة دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، الكائن في ياوندي. وحضر الاجتماع أيضا ممثلون عن المكتب دون الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في وسط أفريقيا، الكائن في كيغالي؛ والمكتب دون الإقليمي للجنة الاقتصادية لأفريقيا في وسط أفريقيا، الكائن في ياوندي؛ ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، الكائن في لومي. 
	19 - وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون سبل تعزيز دور المنظمة في مواجهة التحديات دون الإقليمية بطريقة تضمن التكامل والتآزر داخل منظومة الأمم المتحدة المتواجدة في وسط أفريقيا. وسلِّط الضوءُ على دور المكتب باعتباره مركز تنسيق لتيسير استجابة منسقة من الأمم المتحدة للتهديد الذي يمثله جيش الرب للمقاومة. واتفق المشاركون في الاجتماع أيضا على وضع نهج منسق تحت رعاية المكتب لتعزيز فعالية الدعم المقدم من الأمم المتحدة لجهود الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وغيرها من الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين في مجالات الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات وبناء السلام في وسط أفريقيا. وفي هذا الصدد، طُلب إلى المكتب أن يتولى رسم خرائط آليات الإنذار المبكر في المنطقة دون الإقليمية، وتيسير التوعية وتعميق الفهم بشأن السبل التي يمكن أن تنتهجها الأمم المتحدة لتحسين مساندتها للمبادرات المتخذة في هذا المجال. 
	20 - إضافة لذلك، وخلال المشاورات المختلفة، ناقش ممثلو كيانات الأمم المتحدة المختلفة المتواجدة في وسط أفريقيا أو التي تغطي هذه المنطقة دون الإقليمية المسائل المتعلقة بتوزيع المسؤولية فيما بينها وتحسين التنسيق من أجل تمكين الأمم المتحدة من مواجهة التحديات الإقليمية بفعالية أكبر. 
	جيم - المرأة والسلام والأمن
	21 - عقب اتصالات مبدئية مع الممثلة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في وسط أفريقيا، الكائنة في بوجومبورا والتي سلطت الضوء على التحديات الخاصة التي تواجهها المرأة في مجال السلام والأمن، سواء كضحايا للنزاعات أو كأطراف فاعلة لإحلال السلام، يعتزم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا إيلاء اهتمام وتركيز متزايدين لهذه المسألة، وذلك بالعمل على تحسين الفهم وزيادة التوعية بشأن مختلف جوانب هذه المشكلة، وتيسير وضع وتنفيذ استراتيجيات لزيادة قدرة الأمم المتحدة ودول المنطقة على الاستجابة. وعلى وجه التحديد، بدأ المكتب العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تحسين وضع المرأة في هذه المنطقة دون الإقليمية، وعلى التنفيذ الفعال لمختلف قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحالة المرأة في سياق السلام والأمن. 
	دال - التحديات الاجتماعية والاقتصادية
	22 - بدأ مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا مشاوراته مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية في وسط أفريقيا بشأن تأثير التحديات الاقتصادية التي تواجه السلام والأمن في المنطقة. فعلى الرغم مما حبيت به منطقة وسط أفريقيا من ثروات كبيرة من الموارد الطبيعية، فإنها لا تزال متخلفة النمو بدرجة كبيرة جدا، ويظل هناك قصور شديد في استغلال إمكاناتها. ونتيجة لذلك، تواجه المنطقة مستويات مرتفعة من البطالة، لا سيما بين الشباب، الذين يشكلون الفئة الكبرى من سكان هذه المنطقة دون الإقليمية. وتشعر الحكومات في هذه المنطقة دون الإقليمية بقلق متزايد إزاء ارتفاع مخاطر لجوء الشباب العاطل عن العمل إلى أنشطة غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار. وسوف يقوم المكتب بزيادة علاقات العمل مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمؤسسات الحكومية الدولية، وغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة، وذلك لتقصي سبل تعزيز الاستجابات الموجهة الرامية إلى الحد من التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه هذه الضغوط الاقتصادية على السلام والأمن. 
	23 - وسيقوم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا أيضا، في إطار تركيزه على تأثير التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السلام والأمن، ومن خلال التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بإيلاء اهتمام أكبر للجوانب الصحية في هذه المنطقة دون الإقليمية التي تقصر معظم بلدانها عن تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية في القطاع الصحي، مع بلوغ معدلات وفيات الرضَّع حسب التقديرات 16.7 حالة وفاة لكل 000 1 شخص، مقابل 12.5 حالة وفاة على مستوى القارة. وسيسهم التقدم المحرز في هذه المجالات في تحقيق الأهداف العامة لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة دون الإقليمية. 
	24 - ويمثل تغير المناخ والتدهور البيئي أيضا تهديدين خطيرين للاستقرار في كثير من دول وسط أفريقيا. ومع استمرار تدهور الوضع في منطقة حوض بحيرة تشاد التي تواجه التصحر وتدهور الأراضي وانخفاض مستويات المياه، يمكن أن يؤدي نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص من ست بلدان على الأقل، يعتمدون على موارد البحيرة، إلى تصعيد التوترات الطائفية بصورة خطيرة. ولذلك فمن المهم تقصي سبل مساندة الجهود الإقليمية لمواجهة التأثير المتزايد لتغير المناخ على السلام والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في وسط أفريقيا. وفي المناقشات التي أجراها ممثلي الخاص مع القادة الإقليميين خلال الزيارات التي قام بها مؤخرا لعواصم الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، طُرحت مسألة ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للمسائل البيئية، مع إشارة عدد كبير من القادة إلى الوضع الخاص لمنطقة وسط أفريقيا باعتبارها منطقة تضم نظاما إيكولوجيا من أكبر وأغنى النظم الإيكولوجية في العالم، وهو حوض نهر الكونغو. وسلِّط الضوء على منع الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الموجودة في حوض نهر الكونغو لضمان استدامة النظام الإيكولوجي وتفادي حدوث توترات طائفية وأعمال عنف مرتبطة بالتنافس على موارد هذا الحوض.
	ثالثا - ملاحظات وتوصيات
	25 - بدأ مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا العمل بغية تنفيذ الولاية التي عهد إليه بها مجلس الأمن بالتعاون مع الدول الأعضاء في وسط أفريقيا. وأود أن أكرر تقديري لحكومة غابون وشعبها لما قدموه من حفاوة وكرم ضيافة ومساعدة مادية، أسهمت بصورة كبيرة في تيسير إنشاء المكتب وعمله بسلاسة. وأرحب أيضا بالتعاون المقدَّم لممثلي الخاص من دول وسط أفريقيا الأخرى ومن المنظمات الحكومية الدولية في المنطقة ومن مجلس الأمن. ويمثل استمرار التعاون بين المكتب وأصحاب المصلحة في المنطقة أهمية حيوية لنجاح تشغيل المكتب. 
	26 - ويساورني القلق لأن نقص أصول النقل الجوي المخصصة للمكتب، في منطقة يكاد ينعدم فيها النقل الجوي التجاري، يمثل عقبة كبيرة مضيعة للوقت أمام عمل ممثلي الخاص. وفي حين أنه لا يدَّخر أي جهد للاستفادة من أصول النقل الجوي من عمليات حفظ السلام في هذه المنطقة دون الإقليمية، فإن أولويات البعثات، التي كثيرا ما تتعارض فيما بينها، ومحدودية خيارات الطيران بين البلدان في هذه المنطقة دون الإقليمية، تجعل مسألة النقل الجوي بالغة الصعوبة في المنطقة.
	27 - وخلال الشهور القليلة الماضية، منذ افتتاح المكتب، تمكنّا من حصر التحديات والفرص الهائلة السانحة أمام المكتب لتقديم مساهمات مهمة لتحقيق مستقبل يسوده قدر أكبر من السلام والازدهار لبلدان وسط أفريقيا وشعوبها. وفي الوقت نفسه، سيحتاج المكتب إلى استمرار الدعم المالي والسياسي المقدم من المجتمع الدولي لتحقيق إمكاناته. وبالنظر إلى القيود الراهنة في الميزانية، في سياق الأزمة المالية العالمية، أدعو إلى زيادة التبرعات لدعم برنامج الأنشطة المهم الذي بدأه المكتب. فالسلام والأمن في وسط أفريقيا ضرورة وليس خيارا. 
	28 - وتستحق الجهود الابتكارية التي يبذلها المكتب، بالتعاون مع بلدان المناطق دون الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة الأخرى، الدعم، وذلك لمنع نشوب نزاعات جديدة، ولحل النزاعات القائمة بالوسائل السلمية، ولتعزيز الحوكمة القائمة على الديمقراطية والمساءلة. وثمة أهمية حاسمة لجهود المكتب، وجهود ممثلي الخاص، للتواصل مع جميع شرائح المجتمع، لا سيما النساء والشباب، الذين لم يتسن بعد الاستفادة من إمكاناتهم الكاملة في مختلف أنحاء هذه المنطقة دون الإقليمية، ويتعين دعم هذه الجهود. 
	29 - وستستمر الجهود المشتركة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا لمواجهة التحديات الأمنية العاجلة، من قبيل القرصنة في خليج غينيا والتدفقات غير المشروعة للأسلحة والمقاتلين، التي تشمل المنطقتين دون الإقليميتين ومن شأنها زعزعة الاستقرار في كلتا المنطقتين. وخلال هذه الفترة، يتعاون المكتبان أيضا على تعزيز استجابة متكاملة من الأمم المتحدة للآثار السلبية الناجمة عن النزاع الليبي في غرب ووسط أفريقيا. وللتعاون الوثيق مع عمليات الأمم المتحدة الأخرى لإحلال السلام في وسط أفريقيا أيضا أهمية كبيرة بالنسبة لأمور شتى منها التصدي لمسألة جيش الرب للمقاومة.
	30 - وأود أن اختتم هذا التقرير بالإعراب عن امتناني لمختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة المتواجدة في وسط أفريقيا، ولرؤساء بعثات السلام ورؤساء المكاتب الإقليمية والأفرقة القُطْرية والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة لجهودهم المخلصة وتعاونهم مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا. وأود كذلك أن أتقدم بالشكر لممثلي الخاص، السيد أبو موسى، ولموظفي مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا للطريقة النشطة والمهنية التي استهلوا بها عمليات المكتب للمساهمة في إحلال قدر أكبر من السلام والأمن في وسط أفريقيا.

