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  )٢٠١١ (٢٠٣١القرار     
 / كــانون األول٢١، املعقــودة يف ٦٦٩٦الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته      

   ٢٠١١ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
ــا الوســطى، وخــصوصا    إذ يــشري   ــة يف مجهوريــة أفريقي  إىل بيانــات رئيــسه بــشأن احلال

 S/PRST/2009/13 و S/PRST/2009/35 و S/PRST/2010/26 و S/PRST/2010/29البيانـــــــات 
  ،S/PRST/2009/5 و

ــد    ــا الوســطى واســتقالهلا     إذ يؤكــد مــن جدي ــة أفريقي ــسيادة مجهوري ــه القــوي ب  التزام
   إىل أمهية مبدأي حسن اجلوار والتعاون اإلقليمي،وإذ يشريوسالمتها اإلقليمية ووحدهتا، 

ــا      وإذ يرحــب   ــة أفريقي ــة يف مجهوري ــصاحلة الوطني ــق امل ــذهلا لتحقي ــاجلهود اجلــاري ب   ب
، وإذ يهيــب بــاملوقّعني علــى ٢٠٠٨الوســطى اســتنادا إىل اتفــاق ليربفيــل للــسالم الــشامل لعــام  

مواصـلة االلتـزام بأحكامـه، وإذ يـدعو بـاقي اجلماعـات املـسلحة إىل االنـضمام إىل                   إىل  االتفاق  
  االتفاق بدون تأخري،

نـاء الـسالم     بالدور اهلام الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املتكامـل لب           وإذ يعترف   
 حكومـة مجهوريـة      كـل مـن    قـوم هبـا   ييف مجهورية أفريقيا الوسطى دعمـا جلهـود الوسـاطة الـيت             

  أفريقيا الوسطى والوسيط الوطين،
 باجلهود اليت بذلتها سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى واللجنـة االنتخابيـة            وإذ يعترف   

م االنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية    املستقلة ومجيع اجلهات املعنية يف أفريقيـا الوسـطى، يف تنظـي         
ــام  ــا الوســطى    وإذ يرّحــب يف ظــروف ســلمية،  ٢٠١١لع ــة أفريقي ــة مجهوري ــام حكوم  يف بقي
   بإنشاء جلنة انتقالية لالنتخابات، ٢٠١١يوليه /متوز ١٤
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أن الغياب شـبه التـام ألي معارضـة سياسـية ضـمن املؤسـسات                وإذ يالحظ مع القلق     
يقيا الوسطى، الذي زاد من حدة التوتر يف البلـد، قـد يـشكل حتـديا                الدميقراطية يف مجهورية أفر   

  ،كبريا لعملية املصاحلة الوطنية وبناء الدولة
بــاعتزام حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى العمــل مــن أجــل اتبــاع هنــج   وإذ يرحــب  

ــات، وإذ        ــة إلدارة االنتخاب ــة دائم ــشاء هيئ ــات وإن ــانون االنتخاب سياســي شــامل يف إصــالح ق
 يف هذا الصدد بقيام احلكومة، بدعم مـن املكتـب املتكامـل، بتنظـيم حلقـة عمـل بـشأن                    يرحب

نـوفمرب  /  تشرين الثـاين   ٣٠ إىل   ٢٨اإلصالحات االنتخابية مع مجيع اجلهات املعنية الوطنية من         
٢٠١١،  

ــالغ وإذ ي   ــا  مــن عــدم اســتقرار الوضــع األمــين يف   عــرب عــن قلقــه الب مجهوريــة أفريقي
ار وجــود مجاعــات مــسلحة وطنيــة وأجنبيــة، مــن بينــها جــيش الــرب     بــسبب اســتمرالوســطى

وما تـضطلع بـه تلـك اجلماعـات مـن أنـشطة هتـدد الـسلم             ،  للمقاومة واجلبهة الشعبية لإلصالح   
  ،واألمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة الفرعية

  من غياب سلطة الدولة خارج العاصمة، األمـر الـذي أفـضى إىل             وإذ يعرب عن قلقه     
  اء كثرية من مجهورية أفريقيا الوسطى،حنفراغ أمين خطري يف أ

 باتفاق وقف إطالق النار املوقع بـني احلكومـة وجتمـع الـوطنيني مـن أجـل                  وإذ يرحب   
العدالة والسالم واتفاق وقف إطالق النار املوقع بني جتمع الوطنيني مـن أجـل العدالـة والـسالم           

ع، حتـت رعايـة احلكومـة والوسـيط الـوطين وبـدعم          واحتاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـ          
ــن ــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى          م ــاد األفريقــي وبعثــة توطيــد ال األمــم املتحــدة واالحت

  وحكومة تشاد،
 مببــادرة االحتــاد األفريقــي للتعــاون اإلقليمــي مــن أجــل القــضاء علــى جــيش  وإذ يــشيد  

 تعــيني مبعــوث خــاص معــين جبــيش الــربنــوفمرب ب/الــرب للمقاومــة، وبقيامــه يف تــشرين الثــاين
، وجبهوده الرامية إىل إنشاء قوة تدخل إقليمية ومركز عمليـات مـشترك وآليـة تنـسيق               للمقاومة
  مشتركة،
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراراته وإذ يشري  

 ١٦١٢بشأن املرأة والسالم واألمن، وقراراته ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
بشأن األطفال والرتاع املسلح، وإذ يشري ) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥(

إىل استنتاجات الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين باألطفال والرتاع املسلح، مبا يشمل يف 
مجلة أمور اعتماد خطط العمل الالزمة لوضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم على يد 

 ١٢٦٥ إىل القرارات وإذ يشري أيضاينها ميليشيات الدفاع عن النفس، مجاعات مسلحة من ب
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) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ و) ٢٠٠٠ (١٢٩٦ و) ١٩٩٩(
 ١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و
  بشأن محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، ) ٢٠٠٩(

 إزاء ما يرد مـن تقـارير عـن اسـتمرار انتـهاكات حقـوق               الشديدوإذ يعرب عن قلقه       
  ،دنية خارج نطاق القضاء وفرض قيود على احلريات املحاالت اإلعداماإلنسان، وخصوصا 

 إىل أمهية احلوار اجلـاري بـني حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وصـندوق                وإذ يشري   
  مجهورية أفريقيا الوسطى،النقد الدويل بشأن التطورات االقتصادية واملالية يف 

 بــاجلهود املتواصــلة الــيت تبــذهلا جلنــة بنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا         وإذ يرحــب  
الوسطى، وبالزيارة اليت قام هبا يف اآلونة األخرية وفد مـن التـشكيلة القطريـة املخصـصة التابعـة           

ء السالم يف مجهوريـة      مبا لصندوق بناء السالم من إسهام يف بنا        وإذ يعترف للجنة بناء السالم،    
  أفريقيا الوسطى،

عن احلالة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى   ) S/2011/739( يف تقرير األمني العام  وقد نظر   
  وعن أنشطة مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم،

 أن ميدد والية مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة        يقّرر  - ١  
 حــىت، )S/2011/739(ســطى، علــى النحــو الــذي أوصــى بــه األمــني العــام يف تقريــره  أفريقيــا الو

  ؛٢٠١٣يناير /كانون الثاين ٣١
ــسيق الفعــال      يؤكــد  - ٢   ــام يكفــل التن ــة وجــود مكتــب متكامــل علــى حنــو ت  أمهي

لالستراتيجيات والربامج بني وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا يف مجهوريـة أفريقيـا               
   على دور املمثل اخلاص لألمني العام يف تنسيق الفريق القطري؛ويشددالوسطى، 
لــإلدارة ومــستقلة  إىل إحــراز احلكومــة تقــدما يف تــشكيل هيئــة دائمــة  يتطلــع  - ٣  

االنتخابية تتوىل مسؤولية تنظيم االنتخابات مـستقبال، ويف تنقـيح قـانون االنتخابـات، مـستندة                
نتخابـات الـيت جـرت يف وقـت سـابق مـن هـذا العـام،                 يف ذلك إىل الدروس املستفادة خالل اال      

   باحلكومة أن تنظم االنتخابات البلدية يف أقرب وقت ممكن؛ويهيب
 احلكومــة علــى مواصــلة إجــراء مــشاورات مــع املعارضــة علــى أســاس  يــشجع  - ٤  

  التراضي وإشراك اجلميع بشأن قضايا تشمل اإلصالح االنتخايب؛
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الوســطى علــى ضــمان االحتــرام التــام حلريــة   حكومــة مجهوريــة أفريقيــا حيــث  - ٥  
التعــبري واالجتمــاع، مبــا يف ذلــك ألحــزاب املعارضــة، إضــافة إىل ضــمان ســيادة القــانون، ألهنــا  

 حــوار بنــاء  إجــراء أحــزاب املعارضــة واحلكومــة علــىوحيــثأمــور ال غــىن للدميقراطيــة عنــها؛ 
  لدورة االنتخابية املقبلة؛ية إىل افضهبدف هتيئة بيئة تتيح فرصا متكافئة يف الفترة امل

ــب  - ٦   ــة      يهي ــسلحة كاف ــات امل ــا الوســطى واجلماع ــة أفريقي ــة مجهوري إىل  حبكوم
مواصلة االلتزام بعملية املصاحلة الوطنية مـن خـالل االمتثـال التـام للتوصـيات الـيت أفـضى إليهـا                

ة أن  من اجلماعات املسلحة كافـ   ويطلب،  ٢٠٠٨احلوار السياسي الشامل الذي انتهى يف عام        
  تتعاون مع احلكومة يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛

ــزع ســالح       يرحــب  - ٧   ــا الوســطى يف ن ــة أفريقي ــه مجهوري ــذي أحرزت ــدم ال  بالتق
املقاتلني السابقني يف مشال غـرب البلـد وتـسرحيهم، وذلـك يف أعقـاب إعطـاء الـرئيس بـوزيزي           

، ويــشجع حكومــة  ٢٠١١يونيــه /زيــران ح٢٥انطالقــة أنــشطة ذات صــلة هبــذه املــسألة يف     
مجهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة نـزع سـالح املقـاتلني الـسابقني وتـسرحيهم، وخـصوصا               
ــل        ــن أجـ ــوطنيني مـ ــع الـ ــع وجتمـ ــل التجمـ ــن أجـ ــة مـ ــوى الدميقراطيـ ــاد القـ ــضاء احتـ ــهم أعـ منـ

  والسالم؛ العدالة
تيجية الوطنيـة   لالسـترا ٢٠١١يوليـه  / متـوز  ٨ بوضع الصيغة النهائية يف      يرحب  - ٨  

إلعادة إدماج املقاتلني الـسابقني الـيت صـيغت بـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء                       
 حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى مـضاعفة            وحيثالسالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى،      

إصـالح  جهودها لكفالة امللكية الوطنية لالستراتيجية وتنفيذها بصورة كاملة، مبـا يتماشـى مـع         
القطاع األمين ككل، وعلى حتديد مواعيد ووضع برامج حمددة إلعادة اإلدماج كي يتسىن هلـا               

  أن تطلب الدعم من الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف؛
ــد  - ٩   ــطى،    يؤكــ ــا الوســ ــة أفريقيــ ــاع األمــــين يف مجهوريــ ــة إصــــالح القطــ  أمهيــ
ــة ناجعــة وذات مــصداقي  بقلــق ويالحــظ ة إلصــالح القطــاع األمــين،   غيــاب اســتراتيجية وطني
 إىل إجراء حوار مثمر بـشأن       أن تعود  يف هذا الصدد حبكومة مجهورية أفريقيا الوسطى         ويهيب

 خريطة الطريـق املتعلقـة بإصـالح        مراعاةهذه املسألة مع املكتب املتكامل، وال سيما عن طريق          
ساعدةَ إلحيـاء عمليـة     القطاع األمين اليت صاغها املكتب املتكامل اسـتجابة لطلـب احلكومـة املـ             

  إصالح القطاع األمين؛
 عــن قلقــه مــن احلالــة األمنيــة الــيت ال تــزال هــشة يف مجهوريــة أفريقيــا    يعــرب  - ١٠  

الوسطى، ويرحب يف هذا الصدد باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا بعثة توطيد الـسالم يف مجهوريـة     
 ويهيـب هوريـة أفريقيـا الوسـطى،     أفريقيا الوسطى دعما لتحقيق السالم واألمن الـدائمني يف مج         
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ــة       ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي ــة واملنظم ــة دون اإلقليمي ــدان املنطق ــت   إىل ببل ــىت طلب ــر، م النظ
ــا         ــة أفريقي ــسالم يف مجهوري ــد ال ــة توطي ــة بعث ــد والي ــك، يف متدي ــا الوســطى ذل ــة أفريقي مجهوري

ة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وغريهــا مــن التــدابري الــيت تراهــا مالئمــة لتحــسني احلالــة األمنيــ  
  الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية؛

ية الـــيت تتحملـــها حكومـــة مجهوريـــة أفريقيـــا رئيـــس علـــى املـــسؤولية اليـــشدد  - ١١  
الوسطى إلقامة األمن ومحاية سكاهنا املدنيني يف إطـار االحتـرام التـام لـسيادة القـانون وحقـوق               

الــشركاء الثنــائيني مــن أمهيــة يف تعزيــز  مــا لعمــل ويؤكــداإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، 
قدرات القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى، ويؤكد أن هذه املساعدة ينبغي أن تـصب              

  يف دعم عملية اإلصالح األمين بوجه عام؛
 ضرورة قيام تشاد والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى بتنفيذ االتفـاق           يؤكد  - ١٢  

 يف اخلرطــوم لتعزيــز األمــن يف املنــاطق احلدوديــة  ٢٠١١مــايو /يــار أ٢٣الثالثــي الــذي ُوقّــع يف 
املشتركة عن طريق تسيري دوريات مشتركة، كما يؤكد ضرورة قيام تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا                

 واهلادفـة   ٢٠٠٥ديـسمرب   /الوسطى والكامريون بتنفيذ املبادرة الثالثيـة املوقعـة يف كـانون األول           
  بلدان؛إىل تعزيز األمن على حدود هذه ال

 مــن قيــام اجلبهــة الــشعبية لإلصــالح بعمليــات جتنيــد  يعــرب عــن بــالغ القلــق  - ١٣  
واسعة النطاق وباقتناء األسلحة، األمر الذي يهدد السلم واألمن يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       
واملنطقة، ويشكل إخالال بااللتزامات اليت قطعتها اجلبهة علـى نفـسها يف البيـان اخلتـامي الـذي           

 زعــيم اجلبهــة بابــا الديــه والوســيطان الوطنيــان لتــشاد       ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٣يف وقّعــه 
ومجهورية أفريقيا الوسطى، القاضية بإلقاء السالح والدخول يف مباحثـات تفـضي إىل الـسالم،             

 حكومـة  ويـشجع  انتهاكات حقوق اإلنـسان الـيت ارتكبتـها اجلبهـة الـشعبية لإلصـالح،           ويدين
  على مواصلة التنسيق مع حكومة تشاد للتوصل إىل حل؛مجهورية أفريقيا الوسطى 

 اســتمرار انتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل   بــشدةيــدين  - ١٤  
ــشويه       ــل والتـ ــال القتـ ــتخدامهم، وأعمـ ــال واسـ ــد األطفـ ــا يف ذلـــك جتنيـ ــسان، مبـ ــوق اإلنـ حلقـ

 واالختطــاف الــيت واالغتــصاب واالســترقاق اجلنــسي ومــا إىل ذلــك مــن ألــوان العنــف اجلنــسي
ترتكبها اجلماعات املسلحة، وال سيما جيش الرب للمقاومة، والـيت تعـرض الـسكان للخطـر،                
ــدعو      ــة، وي ــا الوســطى واملنطقــة دون اإلقليمي ــة أفريقي وكــذلك الــسالَم واالســتقرار يف مجهوري

ــا الوســطى إىل اإلبــالغ عــ     ن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقي
  انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها اجلماعات املسلحة، وخباصة ضد األطفال والنساء؛
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 باجلهود اليت تبـذهلا حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى حملاربـة جـيش                 يرحب  - ١٥  
 مببـادرة االحتـاد األفريقـي للتعـاون اإلقليمـي مـن             ويرحب كذلك الرب للمقاومة على أرضها،     

لرب للمقاومة وبتعيني مبعوث خاص لالحتـاد األفريقـي لتنـسيق هـذه             أجل القضاء على جيش ا    
ــشيداجلهــود،  ــة للتــصدي     وي  بــدول يف املنطقــة لرفعهــا مــن مــستوى التعــاون واجلهــود املبذول

  اخلطر؛ هلذا
 بقيام مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا               يرحب  - ١٦  

باألنــشطة املتعلقــة جبــيش الــرب للمقاومــة، وبإنــشاء فريــق الوســطى بتعــيني جهــة اتــصال معنيــة 
عامل يضم جهات معنية وطنيـة ودوليـة، منـها االحتـاد األفريقـي واالحتـاد األورويب والواليـات                   

ــا،       ــة وســط أفريقي ــسا ومكتــب األمــم املتحــدة ملنطق ــة وفرن ــدعواملتحــدة األمريكي  املكتــب وي
 جبيش الرب للمقاومة، وال سيما مـع مكتـب األمـم    املتكامل إىل تعزيز تبادل املعلومات املتعلقة     

املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا ومكتب األمم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي وبعثـة منظمـة              
األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وبعثــة األمــم املتحــدة يف     

د األفريقــي املعــين جبــيش الــرب للمقاومــة، مجهوريــة جنــوب الــسودان واملبعــوث اخلــاص لالحتــا
املعّين حديثا، وإىل مساعدة حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف وضـع اسـتراتيجية لتـشجيع                  
عمليــات االنــشقاق عــن جــيش الــرب للمقاومــة، والنــهوض مبهــام نــزع ســالح الفــارين مــن      

إرجـاعهم إىل  صفوف جيش الـرب للمقاومـة واملنـشقني عنـه وتـسرحيهم، وإعـادة توطينـهم أو            
  بلداهنم األصلية، ودعم األنشطة املضطلع هبا يف هذا الصدد، وذلك ضمن املوارد املتاحة؛

ــة وصــول املــساعدات اإلنــسانية إىل    حيــث  - ١٧   ــة علــى كفال  مجيــع األطــراف املعني
  السكان احملتاجني دون عوائق؛

طنيني مـن   بقيام اجليش الـشعيب إلعـادة إحـالل الدميقراطيـة وجتمـع الـو            يرحب  - ١٨  
أجـــل العدالـــة والـــسالم، يف اآلونـــة األخـــرية، بتوقيـــع خطـــط عمـــل لوقـــف جتنيـــد األطفـــال    

 مجيــع األطــراف األخــرى املدرجــة أمساؤهــا يف تقريــر األمــني العــام عــن ويــدعوواســتخدامهم، 
 بعمـل املمثلـة     ويرحـب  بأسـرع مـا ميكـن،        أن تسلك نفـس املنـوال     األطفال والرتاع املسلح إىل     

 العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ويـشجع                    اخلاصة لألمني 
دعـم اجلهـود    إىل   بـاجملتمع الـدويل      ويهيباألطراف على مواصلة التعاون معها يف هذا الصدد،         

ــة إلعــادة إدمــاج األطفــال،    ــا الوســطى علــى مواصــلة    وحيــثاملبذول ــة أفريقي ــة مجهوري  حكوم
ــز ــة لأل  تعزي ــة املقدم ــاء       احلماي ــهم يف أثن ــبة ومحايت ــشريعات املناس ــذ الت ــها تنفي ــال بطــرق من طف

  العمليات العسكرية؛
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 مـن اسـتمرار أحـداث العنـف اجلنـسي واجلنـساين، ويـشجع         يعرب عـن قلقـه      - ١٩  
املكتب املتكامل على مواصـلة العمـل مـع حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومـع غريهـا مـن                    

   لألمني العام، من أجل معاجلة هذه املسائل؛ةاص اخلةاجلهات املعنية، مبا يشمل املمثل
 حكومة مجهورية أفريقيـا الوسـطى علـى التحقيـق يف مـا تـورده التقـارير                  حيث  - ٢٠  

من انتهاكات حلقوق اإلنسان حتدث يف البلـد، والعمـل علـى تقـدمي مـن ُيـشتبه يف مـسؤوليتهم                     
  ع حدوث املزيد من االنتهاكات؛عن هذه االنتهاكات إىل العدالة، واختاذ اخلطوات الالزمة ملن

ــا الوســطى   يــشجع  - ٢١   ــة أفريقي ــة مجهوري ــادة إشــراك مؤســسات  علــى حكوم  زي
بريتون وودز، وخصوصا صـندوق النقـد الـدويل، ألن املـساعدة الـيت تقـدمها هـذه املؤسـسات              

  ُتعد عامال حامسا يف تنشيط االقتصاد وحتقيق التنمية يف البلد؛
ــة أ يــشجع  - ٢٢   ــسالم وشــركاءها     حكومــة مجهوري ــاء ال ــة بن ــا الوســطى وجلن فريقي

الــوطنيني والــدوليني علــى الوفــاء بااللتزامــات الــيت قطعوهــا علــى أنفــسهم مبوجــب اإلطــار          
 من جلنة بناء الـسالم أن تواصـل، بـدعم مـن مكتـب األمـم                 ويطلباالستراتيجي لبناء السالم،    

ــا الوســطى،     ــة أفريقي ــسالم يف مجهوري ــاء ال ــة يف إرســاء  املتحــدة املتكامــل لبن ــساعدة احلكوم  م
األسس الالزمة السـتدامة الـسالم والتنميـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مبـا يف ذلـك بكفالـة                      
إحــراز تقــدم يف تفعيــل ســيادة القــانون، وضــمان أن تراعــى أهــداف بنــاء الــسالم بالكامــل يف    

 تـسدي املـشورة   عمليات التخطيط االستراتيجي يف املستقبل، ويطلب من جلنة بنـاء الـسالم أن   
  إىل جملس األمن بشأن هذه املسائل؛

ــشيد  - ٢٣   ــة    يـ ــاين لورقـ ــل الثـ ــا اجليـ ــطى إلعالهنـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــة مجهوريـ  حبكومـ
 باحلكومة أن ترتب أولويات أهدافها، مبا فيها تلك املتعلقـة           ويهيباستراتيجية احلد من الفقر،     

مــن الغــذائي والــبىن التحتيــة  بفــرص احلــصول علــى اخلــدمات األساســية والرعايــة الــصحية واأل 
ونــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، إضــافة إىل إصــالح القطــاع األمــين، وإىل معاجلــة   

  مسألة الفساد وتعزيز شفافية املالية العامة؛
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٤  
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	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وإذ يشير إلى استنتاجات الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بما يشمل في جملة أمور اعتماد خطط العمل اللازمة لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم على يد جماعات مسلحة من بينها ميليشيات الدفاع عن النفس، وإذ يشير أيضا إلى القرارات 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1325 (2000) و 1612 (2005) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1820 (2008) و 1882 (2009) و 1888 (2009) و 1889 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، 
	وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء ما يرد من تقارير عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصا حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وفرض قيود على الحريات المدنية،
	وإذ يشير إلى أهمية الحوار الجاري بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وصندوق النقد الدولي بشأن التطورات الاقتصادية والمالية في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبالزيارة التي قام بها في الآونة الأخيرة وفد من التشكيلة القطرية المخصصة التابعة للجنة بناء السلام، وإذ يعترف بما لصندوق بناء السلام من إسهام في بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وقد نظر في تقرير الأمين العام (S/2011/739) عن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وعن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام،
	1 - يقرّر أن يمدد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، على النحو الذي أوصى به الأمين العام في تقريره (S/2011/739)، حتى 31 كانون الثاني/يناير 2013؛
	2 - يؤكد أهمية وجود مكتب متكامل على نحو تام يكفل التنسيق الفعال للاستراتيجيات والبرامج بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشدد على دور الممثل الخاص للأمين العام في تنسيق الفريق القطري؛
	3 - يتطلع إلى إحراز الحكومة تقدما في تشكيل هيئة دائمة ومستقلة للإدارة الانتخابية تتولى مسؤولية تنظيم الانتخابات مستقبلا، وفي تنقيح قانون الانتخابات، مستندة في ذلك إلى الدروس المستفادة خلال الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام، ويهيب بالحكومة أن تنظم الانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن؛
	4 - يشجع الحكومة على مواصلة إجراء مشاورات مع المعارضة على أساس التراضي وإشراك الجميع بشأن قضايا تشمل الإصلاح الانتخابي؛
	5 - يحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على ضمان الاحترام التام لحرية التعبير والاجتماع، بما في ذلك لأحزاب المعارضة، إضافة إلى ضمان سيادة القانون، لأنها أمور لا غنى للديمقراطية عنها؛ ويحث أحزاب المعارضة والحكومة على إجراء حوار بناء بهدف تهيئة بيئة تتيح فرصا متكافئة في الفترة المفضية إلى الدورة الانتخابية المقبلة؛
	6 - يهيب بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة كافة إلى مواصلة الالتزام بعملية المصالحة الوطنية من خلال الامتثال التام للتوصيات التي أفضى إليها الحوار السياسي الشامل الذي انتهى في عام 2008، ويطلب من الجماعات المسلحة كافة أن تتعاون مع الحكومة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
	7 - يرحب بالتقدم الذي أحرزته جمهورية أفريقيا الوسطى في نزع سلاح المقاتلين السابقين في شمال غرب البلد وتسريحهم، وذلك في أعقاب إعطاء الرئيس بوزيزي انطلاقة أنشطة ذات صلة بهذه المسألة في 25 حزيران/يونيه 2011، ويشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم، وخصوصا منهم أعضاء اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع وتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام؛
	8 - يرحب بوضع الصيغة النهائية في 8 تموز/يوليه 2011 للاستراتيجية الوطنية لإعادة إدماج المقاتلين السابقين التي صيغت بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مضاعفة جهودها لكفالة الملكية الوطنية للاستراتيجية وتنفيذها بصورة كاملة، بما يتماشى مع إصلاح القطاع الأمني ككل، وعلى تحديد مواعيد ووضع برامج محددة لإعادة الإدماج كي يتسنى لها أن تطلب الدعم من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف؛
	9 - يؤكد أهمية إصلاح القطاع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويلاحظ بقلق غياب استراتيجية وطنية ناجعة وذات مصداقية لإصلاح القطاع الأمني، ويهيب في هذا الصدد بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أن تعود إلى إجراء حوار مثمر بشأن هذه المسألة مع المكتب المتكامل، ولا سيما عن طريق مراعاة خريطة الطريق المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني التي صاغها المكتب المتكامل استجابة لطلب الحكومة المساعدةَ لإحياء عملية إصلاح القطاع الأمني؛
	10 - يعرب عن قلقه من الحالة الأمنية التي لا تزال هشة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويرحب في هذا الصدد بالجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى دعما لتحقيق السلام والأمن الدائمين في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويهيب ببلدان المنطقة دون الإقليمية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إلى النظر، متى طلبت جمهورية أفريقيا الوسطى ذلك، في تمديد ولاية بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها من التدابير التي تراها ملائمة لتحسين الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة دون الإقليمية؛
	11 - يشدد على المسؤولية الرئيسية التي تتحملها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لإقامة الأمن وحماية سكانها المدنيين في إطار الاحترام التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويؤكد ما لعمل الشركاء الثنائيين من أهمية في تعزيز قدرات القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويؤكد أن هذه المساعدة ينبغي أن تصب في دعم عملية الإصلاح الأمني بوجه عام؛
	12 - يؤكد ضرورة قيام تشاد والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى بتنفيذ الاتفاق الثلاثي الذي وُقّع في 23 أيار/مايو 2011 في الخرطوم لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة عن طريق تسيير دوريات مشتركة، كما يؤكد ضرورة قيام تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون بتنفيذ المبادرة الثلاثية الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 2005 والهادفة إلى تعزيز الأمن على حدود هذه البلدان؛
	13 - يعرب عن بالغ القلق من قيام الجبهة الشعبية للإصلاح بعمليات تجنيد واسعة النطاق وباقتناء الأسلحة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة، ويشكل إخلالا بالالتزامات التي قطعتها الجبهة على نفسها في البيان الختامي الذي وقّعه في 13 حزيران/يونيه 2011 زعيم الجبهة بابا لاديه والوسيطان الوطنيان لتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، القاضية بإلقاء السلاح والدخول في مباحثات تفضي إلى السلام، ويدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجبهة الشعبية للإصلاح، ويشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة التنسيق مع حكومة تشاد للتوصل إلى حل؛
	14 - يدين بشدة استمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم، وأعمال القتل والتشويه والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وما إلى ذلك من ألوان العنف الجنسي والاختطاف التي ترتكبها الجماعات المسلحة، ولا سيما جيش الرب للمقاومة، والتي تعرض السكان للخطر، وكذلك السلامَ والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة دون الإقليمية، ويدعو مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة، وبخاصة ضد الأطفال والنساء؛
	15 - يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لمحاربة جيش الرب للمقاومة على أرضها، ويرحب كذلك بمبادرة الاتحاد الأفريقي للتعاون الإقليمي من أجل القضاء على جيش الرب للمقاومة وبتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأفريقي لتنسيق هذه الجهود، ويشيد بدول في المنطقة لرفعها من مستوى التعاون والجهود المبذولة للتصدي لهذا الخطر؛
	16 - يرحب بقيام مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى بتعيين جهة اتصال معنية بالأنشطة المتعلقة بجيش الرب للمقاومة، وبإنشاء فريق عامل يضم جهات معنية وطنية ودولية، منها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا، ويدعو المكتب المتكامل إلى تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بجيش الرب للمقاومة، ولا سيما مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بجيش الرب للمقاومة، المعيّن حديثا، وإلى مساعدة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في وضع استراتيجية لتشجيع عمليات الانشقاق عن جيش الرب للمقاومة، والنهوض بمهام نزع سلاح الفارين من صفوف جيش الرب للمقاومة والمنشقين عنه وتسريحهم، وإعادة توطينهم أو إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأنشطة المضطلع بها في هذا الصدد، وذلك ضمن الموارد المتاحة؛
	17 - يحث جميع الأطراف المعنية على كفالة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين دون عوائق؛
	18 - يرحب بقيام الجيش الشعبي لإعادة إحلال الديمقراطية وتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام، في الآونة الأخيرة، بتوقيع خطط عمل لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، ويدعو جميع الأطراف الأخرى المدرجة أسماؤها في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح إلى أن تسلك نفس المنوال بأسرع ما يمكن، ويرحب بعمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشجع الأطراف على مواصلة التعاون معها في هذا الصدد، ويهيب بالمجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لإعادة إدماج الأطفال، ويحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة تعزيز الحماية المقدمة للأطفال بطرق منها تنفيذ التشريعات المناسبة وحمايتهم في أثناء العمليات العسكرية؛
	19 - يعرب عن قلقه من استمرار أحداث العنف الجنسي والجنساني، ويشجع المكتب المتكامل على مواصلة العمل مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ومع غيرها من الجهات المعنية، بما يشمل الممثلة الخاصة للأمين العام، من أجل معالجة هذه المسائل؛
	20 - يحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على التحقيق في ما تورده التقارير من انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث في البلد، والعمل على تقديم من يُشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات؛
	21 - يشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على زيادة إشراك مؤسسات بريتون وودز، وخصوصا صندوق النقد الدولي، لأن المساعدة التي تقدمها هذه المؤسسات تُعد عاملا حاسما في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية في البلد؛
	22 - يشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ولجنة بناء السلام وشركاءها الوطنيين والدوليين على الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم بموجب الإطار الاستراتيجي لبناء السلام، ويطلب من لجنة بناء السلام أن تواصل، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، مساعدة الحكومة في إرساء الأسس اللازمة لاستدامة السلام والتنمية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك بكفالة إحراز تقدم في تفعيل سيادة القانون، وضمان أن تراعى أهداف بناء السلام بالكامل في عمليات التخطيط الاستراتيجي في المستقبل، ويطلب من لجنة بناء السلام أن تسدي المشورة إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسائل؛
	23 - يشيد بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لإعلانها الجيل الثاني لورقة استراتيجية الحد من الفقر، ويهيب بالحكومة أن ترتب أولويات أهدافها، بما فيها تلك المتعلقة بفرص الحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنى التحتية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إضافة إلى إصلاح القطاع الأمني، وإلى معالجة مسألة الفساد وتعزيز شفافية المالية العامة؛
	24 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

