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تقرير األمني العام عـن احلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وعـن أنـشطة                      
  مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف ذلك البلد

  
  مقدمة  -أوالً   

طلـب جملـس األمـن الـوارد يف البيـان الـذي أصـدره رئـيس           بناء علـى    ُيقدَّم هذا التقرير      - ١
، والـــذي طلـــب فيـــه اجمللـــس إيلّ )S/PRST/2001/25 (٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول٢٦اجمللـــس يف 

ــاء الــسالم   أواصــل إطالعــه بــصفة منتظمــة وعلــى أنــشطة مكتــب األ    أن ــدعم بن مــم املتحــدة ل
  . واحلالة يف ذلك البلدمجهورية أفريقيا الوسطى يف
ــسابق     - ٢ ــري الــ ــر إىل تقريــ ــذا التقريــ ــستند هــ ــؤرخ ) S/2011/739(ويــ ــشرين ٢٨املــ  تــ

 الـسياسي واألمـين واالجتمـاعي       يف اجملاالت يقدم آخر املستجدات    ، وهو   ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
فيمــا واالقتــصادي واإلنــساين ويف جمــال حقــوق اإلنــسان ومحايــة الطفــل واملــسائل اجلنــسانية، و

أنشطة مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، الـذي               ب يتصل
ــا     ــدعم بن ــم املتحــدة ل ــب األم ــف مكت ــانون     خل ــا الوســطى يف ك ــة أفريقي ــسالم يف مجهوري ء ال

  .٢٠١٠يناير /الثاين
  

  الوضع السياسي  -ثانياً   
األحـزاب    مـع  ا سياسي ا السلطات الوطنية حوار   استهلتخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       - ٣

نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. الــسياسية ومنظمــات اجملتمــع املــدين بــشأن اإلصــالحات االنتخابيــة  
احلـزب احلـاكم واملعارضـة        الـسياسية مـن     شاركت فيها األطراف    أوىل  مشاورة ، عقدت ٢٠١١

املقتـرح   قانون االنتخابات    لعرض منظمات اجملتمع املدين ذات الصلة،        باإلضافة إىل  على السواء، 
  .إجراء االنتخابات يف البلدإقامتها بغرض واآللية الوطنية املقترح اعتماده 
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، ناقش املشاركون رؤيـة احلكومـة       ٢٠١٢يناير  /ثانية يف كانون الثاين   الشاورة   امل وأثناء  - ٤
 وطنيــة لالنتخابــات  وكالــة ومشلــت املــشاورات مقترحــاً بإنــشاء    . بــشأن العمليــة االنتخابيــة  

ــة وشــؤون       ــوزارة الداخلي لإلشــراف علــى تنظــيم االنتخابــات تكــون حتــت املــسؤولية العامــة ل
وأعربــت منظمــات اجملتمــع . ة االنتخابــات يف البلــدالالمركزيــة، وجلنــة استــشارية تتــوىل مراقبــ 

ــشاء    ــضيلها إلن ــدين عــن تف ــةامل ــة     هيئ ــستقلة عــن وزارة الداخلي ــات، تكــون م ــة لالنتخاب  وطني
ــة بأكملــها  إدارةمهمــة  إليهــا تــسندوشــؤون الالمركزيــة،  ــة االنتخابي وباملثــل، . شــؤون العملي

، أن يتـوىل تنظـيم االنتخابـات        كـوا احلـاكم    نـا  كـوا  اقترحت أحزاب سياسية، من بينها حـزب      
  . اآلراءومل يتمكن املشاركون من التوصل إىل توافق يف. جلنة انتخابية مستقلة دائمة

، مبــا فيهــا حــزب  البلــدينــاير، أصــدرت األحــزاب الــسياسية يف/ كــانون الثــاين١٨ويف   - ٥
مـال اسـتعراض     ثالثة ملواءمة وجهـات النظـر وإلك       شاورةمتدعو فيه إىل عقد     بيانا  كوا نا كوا،    

ــة املقترحــة  مــارس، أعلــن / آذار١ويف .  بعــد تلــك املــشاورةومل ُتعقَــد. اإلصــالحات االنتخابي
وقـد فجَّـر هـذا      .  للنظـر فيـه     طُـرح عليهـا    رئيس اجلمعية الوطنية أن مـشروع القـانون االنتخـايب         

اإلعالن مظاهرات من جانـب جبهـة إلغـاء االنتخابـات وإعـادة إجرائهـا طالبـت فيهـا بـسحب                     
أبريـل بعـد    /أعيـد مـشروع القـانون إىل احلكومـة يف هنايـة شـهر نيـسان               لقـد   و. شروع القانون م

 .مـن حتليلـه   اإلدارية التابعة للجمعيـة الوطنيـة       ية و نولقانوا الداخلية بالشؤون    اللجنة املعنية  انتهاء
حـزب  أن اجلمعيـة الوطنيـة تتمتـع بقـدر مـن االسـتقالل، رغـم هيمنـة                  ُيستدل من ذلـك علـى       و

وتواصــل ممــثليت اخلاصــة تــشجيع .  بــصورة تكــاد أن تكــون كاملــةا كــوا احلــاكم عليهــانــ كــوا
يف اآلراء بـشأن مقترحـات      احلكومة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني على الوصـول إىل توافـق            

  .اتاالنتخابب  املتصلةاإلصالح
ــاين٦ويف   - ٦ ــانون الثـ ــاير، قامـــت/ كـ ــة، أو ينـ ــدة التحقيقـــات اجلنائيـ ــرة البحـــث وحـ   دائـ

 باعتقــال قــادة أربــعٍ مــن احلركــات الــسياسية العــسكرية املــشترِكة يف عمليــة نــزع  ،والتحقيقــات
وُوجِّهـت اهتامـات بالتـآمر ضـد األمـن          . السالح والتسريح وإعادة اإلدماج على الـصعيد الـوطين        

جــاك دميــافوت، رئــيس اجلــيش الــشعيب إلعــادة إحــالل الدميقراطيــة ونائــب    - الــوطين إىل جــان
غونتران إيربري دجونـو أهابـا،      والتسريح وإعادة اإلدماج، و   نة التوجيهية لرتع السالح     رئيس اللج 

ل التجمــع، والــسيد حممــد أبـــراس،    عــضو الربملــان وزعــيم احتــاد القــوى الدميقراطيـــة مــن أجــ       
 مـن احتـاد القـوى    احلركة نفسها وعـضو سـابق يف الربملـان، والـسيد عبـد القـادر، وهـو أيـضاً          من

  .اإلدماج ل التجمع وعضو اللجنة التوجيهية لنـزع السالح والتسريح وإعادةأج الدميقراطية من
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طيــة واحتــاد القــوى الدميقراطيــة    وقــد رفــض اجلــيش الــشعيب إلعــادة إحــالل الدميقرا       - ٧
أجــل التجمــع االهتامــات املوجهــة للمعــتقلني، رغــم بقائهمــا علــى التزامهمــا بعمليــة نــزع     مــن

ــسريح وإعــادة اإلدمــاج   ــسان١١ويف . الــسالح والت ــسيد دميــافوت   / ني ــق ســراح ال ــل، أُطِل أبري
  .والزعماء الثالثة الحتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع بكفالة، ووضعوا حتت املراقبة

  
  دعم جهود الوساطة الوطنية  -ثالثاً   

واصل مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى دعـم                   - ٨
الوطنية املبذولة للتوصل إىل تسوية سلمية للرتاعات بني احلكومة واألحزاب املعارضـة،            جلهود  ا

 علـى تعزيـز   أكثـر حتديـداً  بـشكل   يعمـل املكتـب  و. وفيما بني اجلماعـات الـسياسية والعـسكرية     
قدرات اجمللس الوطين للوساطة من أجل إدارة الرتاعات علـى الـصعيد الـوطين، وعلـى تـشجيع                  

ــصعيد احمللــي تــسوية الرتاعــات ع  ــوطين  ا أنورغــم . لــى ال  بالتعامــل مكلــف دســتوريا جمللــس ال
مل ترصـــد ،  والتوســـط فيهـــاالرتاعـــات العـــسكرية والـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـــة  مـــع
قد شـرع اجمللـس، بـدعم مـن املكتـب، يف إنـشاء       لو. فعاليةأداؤه إىل ال   يفتقروالالزمة  املوارد   له

األمـر  ،  ا أن تعـزز انتـشار مـسؤويل احلكـم احمللـي            مـن شـأهن    جمالس حملية للوساطة، وهي خطـوة     
  .لبية أحناء البلد يف غا ثبتت فعاليتهالذي
املـسلمني، وخباصـة    طائفـة   وشهدت مجهورية أفريقيا الوسطى زيـادة يف التـوترات بـني              - ٩

املنحدرون من أصـل تـشادي، واجملتمعـات احملليـة، ال سـيما يف أعقـاب اهلجـوم املـشترك الـذي                      
ينــاير / مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد علــى اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة يف كــانون الثــاينشــنته

 وضـع آليـات مالئمـة     علـى ويعكف املكتب على العمل مـع اجمللـس الـوطين للوسـاطة        . ٢٠١٢
  .لإلنذار املبكر والوساطة للتصدي هلذه املشاكل

  
  احلالة األمنية  -رابعاً   

ــة يف     - ١٠ ــة األمني ــد   حتــسنت احلال ــن البل ــثرية م ــاطق ك ــتعراض   من ــد االس ــرة قي .  خــالل الفت
أجـل   من أجل التجمع وجتمع الوطنيني مـن      توطدت الثقة فيما بني احتاد القوى الدميقراطية         وقد

. ٢٠١١أكتـوبر   /العدالة والسالم يف أعقاب توقيـع اتفـاق وقـف إطـالق النـار يف تـشرين األول                 
الـوطنيني  الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع وجتمـع          وباإلضافة إىل ذلك، شارك زعيما احتاد القـوى         

 ،يف قافلـة للـسالم واملـصاحلة        شـخص  ٢٥ ٠٠٠ جنـب مـع     جنبـا إىل   ،من أجل العدالة والسالم   
. املكتــب ، بــدعم مــن٢٠١١مرب نــوف/ يف تــشرين الثــاينهــا تنظيم بالبلــدوتــوىل الوســيط الــوطين

ــاو ــذلك، متكّــ تبع ــعدالن  ل ــروا بــ   ي ــذين ف ــاً ال ــصدامات فيمــا بــني  د مــن املــشردين داخلي سبب ال
نـشر   فنتيجـة ل وعـالوة علـى ذلـك،   . اجلماعتني املسلحتني، من العـودة إىل بريـا، يف كوتـو العليـا      
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فربايــر /شــباط فريقيــا الوســطى وتــشاد والــسودان يف القــوات الثالثيــة املــشتركة بــني مجهوريــة أ 
. منطقــة فاكاغــا او يفاً إىل بــري عــاد الكــثري مــن املــشردين داخليــ  ،املنطقــة الــشمالية الــشرقية  يف

 عمليـة نـزع سـالح وتـسريح          بـدء  وأخرياً، حتـسن الوضـع يف منطقـة الـشمال الغـريب يف أعقـاب              
ــش  ا ــسابقني يف اجلــيش ال ــاتلني ال ــة يف  ملق ــادة إحــالل الدميقراطي ــران عيب إلع ــه /حزي ، ٢٠١١يوني

لـة األمنيـة   وقد أدى الشعور بتحـسن احلا . وأصبح الوضع مستقراً خالل الفترة املشمولة بالتقرير 
الــشمال الغــريب، وإىل اختــاذ  الح والتــسريح يفإىل جتــدد اجلهــود املبذولــة لــدعم محلــة نــزع الــس 

  .الشرقي ذلك الشمال يف ه العملية يف مناطق أخرى، مبااخلطوات الالزمة إلطالق هذ
مـــن البلـــد، واصـــلت مجاعتـــان ورغـــم التحـــسن يف احلالـــة األمنيـــة يف أجـــزاء كـــثرية    - ١١

ــة ا    أجن مــسلحتان ــا الوســطى، مهــا اجلبهــة الوطني ــة أفريقي ــشطتهما يف مجهوري ــان أن ــة بيت لرواندي
 بذولـة باسـتمرار  ن هتديـداً خطـرياً للجهـود امل    تشكال تان اجلماعتان اوجيش الرب للمقاومة، وه   

  .لتحقيق االستقرار
هجومـا مـشتركا     مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد        شنتيناير،  / كانون الثاين  ٢٣ويف    - ١٢

وقـد اضـطُّلع هبـذه العمليـة        . واقع تابعة للجبهة الوطنية الرواندية يف مقاطعة نانا غريبيزي        على م 
جلماعـــة ا الـــدورة العاديـــة اخلامـــسة عـــشرة ملـــؤمتر رؤســـاء دول وحكومـــات علـــى إثـــر اختـــاذ

قـرار  ينـاير،   / كـانون الثـاين    ١٥يف نـدجامينا، يف     الـيت عقـدت     االقتصادية لدول وسـط أفريقيـا،       
ــة امللحــة   مــساعدة الــسلطا ــا الوســطى علــى التــصدي للتحــديات األمني ــة أفريقي . ت يف مجهوري

 لـذلك،   تبعـا و. نيـة الروانديـة يف وانـداغو      وأسفرت العملية عن تـدمري مركـز قيـادة اجلبهـة الوط           
أعلنت سلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أن اجلبهـة الوطنيـة الروانديـة مل تعـد تـشكل هتديـداً                      

ــشادي  ــد، وأن القــوات الت ــا   للبل ــة أفريقي ــر/ شــباط٦الوســطى يف ة انــسحبت مــن مجهوري . فرباي
هــذا اهلجــوم العــسكري مل يقــض متامــاً علــى التهديــد الــذي تــشكله اجلبهــة الوطنيــة           أن إال

زالـت بعـض عناصـر اجلماعـة املـسلحة هتـاجم القـوات               فزعيم اجلبهة مل ُيعَتقَـل، ومـا      . الرواندية
  .احلكومية واملدنيني يف املقاطعات اجملاورة

هجمات جيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بـدءاً               ولقد زادت أيضا      - ١٣
زال جيش الـرب     وما. مارس/ ملحوظ يف شهر آذار    وبشكل،  ٢٠١٢من الربع األول من عام      

 بوقــوع أفيــدوحــىت تارخيــه،  . للمقاومــة نــشطاً يف منــاطق زمييــو، ورافــاي، وأوبــو، ومببــويت      
 هجومــاً ٢٤ مقابــل حــادث اختطــاف، ٣٩ حــاالت وفــاة و ســت هجومــاً و٢٠جمموعــه  مــا
ــام  يف ــن  ٢٠١١ع ــاة و ســت أســفرت ع  / آذار٣١ويف .  حــادث اختطــاف ٤٨  حــاالت وف

 داخليـاً بـسبب جـيش الـرب للمقاومـة           شخصا مـشردين   ٢٠ ٣٦٢ هناك   يزال ال كانمارس،  
  . يف مقاطعيت مبومو ومبومو العلياكونغوليا مشردا الجئاً ٥ ٣٦١ و
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يش  تـصديا جلـ  دد زخم اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل     وقد جت   - ١٤
ــوعي باحتياجــات زادالــرب للمقاومــة، ممــا   ــا الوســطى ا ال  أو قــدراهتا لقــوات املــسلحة ألفريقي

 إىل مستـشار عـسكري      ١٠٠ مـؤخراً     األمريكية  الواليات املتحدة  أرسلتو. املتصلة بالعمليات 
ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الــسودان وأوغنــدا لتــوفري مجهوريــة أفريقيــا الوســطى 

الدعم اللوجسيت والتدرييب للجيوش الوطنية يف البلدان املتضررة األربعة الـيت تـضطلع بعمليـات         
  .ضد جيش الرب للمقاومة

 اســـتراتيجية إقليميـــة جملاهبـــة هتديـــد جـــيش الـــرب   بلـــورةكتـــب أيـــضاً يفاملويـــشارك   - ١٥
بالتعـاون   جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى،     اإلقليمـي ىل وضعها مكتب األمم املتحـدة    للمقاومة، يتو 

فريقــي وكيانــات األمــم املتحــدة جــيش الــرب للمقاومــة واالحتــاد األ مــع البلــدان املتــضررة مــن
ة يف البلــدان املتــضررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة، وغريهــا مــن األطــراف املعنيــة، وفقــاً  ئنــاكال

ــي   ــذي أصــدره رئ ــان ال ــاين ١٤س جملــس األمــن يف  للبي ــشرين الث ــوفمرب / ت ). PRST/2011/21(ن
وأخــرياً، قــام املبعــوث اخلــاص لالحتــاد األفريقــي املعــين جبــيش الــرب للمقاومــة وممــثليت اخلاصــة  
ألفريقيا الوسطى ورئيس مكتـب األمـم املتحـدة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، بزيـارة مجهوريـة                   

حدوديــة املــوارد مبوقــد ســاعدوا علــى إذكــاء الــوعي . أبريــل/أفريقيــا الوســطى يف شــهر نيــسان
ضرورة ختصيص املـوارد الالزمـة للتـصدي جلـيش          باملتاحة للقوات املسلحة ألفريقيا الوسطى، و     

  .الرب للمقاومة، ضمن أولويات كثرية أخرى تستدعي االهتمام هبا
نــاء تــصديا لتهديــد جــيش الــرب للمقاومــة، وضــع مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لب    - ١٦

الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى اســتراتيجية متعــددة اجلوانــب متــشيا مــع اجلهــود الوطنيــة  
وباإلضــافة إىل مــشاركة املكتــب يف بلــورة االســتراتيجية  . واإلقليميــة والدوليــة يف هــذا الــصدد

اإلقليمية ملواجهة جيش الرب للمقاومة اليت وضعها مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط                  
يقيا، فهو يساعد احلكومة على حتسني نظام االتصاالت لديها مبـا يزيـد مـن قـدرهتا يف جمـال                 أفر

القائم الذي وضعته بعثة منظمة األمـم املتحـدة         اإلنذار املبكر وذلك بتكرار نظام اإلنذار املبكر        
ويعمــل مكتـب األمــم املتحــدة املتكامــل  . لتحقيـق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة  

بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى أيضا مع الشركاء الـوطنيني والـدوليني لوضـع وتنفيـذ                 ل
. هنمأوطـا  وسياسـة إلعـادهتم إىل        على الفـرار   استراتيجية لتشجيع مقاتلي جيش الرب للمقاومة     

ل املكتب وضع استراتيجية وطنية لرتع الـسالح والتـسريح واإلعـادة            ىل ذلك، يسهّ  باإلضافة إ و
املتـضررة مـن أنـشطة جـيش الـرب          البلـد   لوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج يف منـاطق         إىل ا 

 املـشترك   املركـز ليلتحقا بالعمل يف    منطقة أوبو   إىل   موظفني اثنني    هو بصدد إرسال  للمقاومة، و 
  .لالستخبارات والعمليات
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ل الفتــرة  أُفيــد بوقــوع خــسائر يف األرواح يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، خــالوأخــريا  - ١٧
ففــي . رمبــا تكــون قــد جنمــت عــن الــرتاع بــني الــسودان وجنــوب الــسودان  قيــد االســتعراض، 

 جبــروح عنــدما ٧ جنــديا مـن مجهوريــة أفريقيـا الوســطى وأصـيب    ١١أبريــل، قتـل  /نيـسان  ١٨
الـسودان هلجـوم يف قاعـدهتا    /تـشاد /تعرضت وحدة من القوة الثالثية جلمهورية أفريقيا الوسطى     

وتقـع القاعـدة يف أم دافـوك، ويوجـد نـصفها يف مجهوريـة أفريقيـا                 .  سودانيني على يد متمردين  
  .الوسطى والنصف اآلخر يف السودان

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  -خامسا  

مت تعليق عملية نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج يف املنطقـتني الـشمالية الغربيـة                   - ١٨
 مقاتـل  ٤ ٨٠٠، بعـد أن ُنـزع سـالح مـا يقـارب      ٢٠١١سبتمرب  /والوسطى الشمالية يف أيلول   
 يف املائـة    ٩٠وقـد عـاد أكثـر مـن         . اجلمهوريـة والدميقراطيـة   إرسـاء   تابع للجيش الشعيب إلعادة     

مـــن هـــؤالء املقـــاتلني الـــسابقني املـــسرحني إىل جمتمعـــاهتم األصـــلية، وينتظـــرون فـــرص إعـــادة  
وتواصـل األمـم املتحـدة، بالتنـسيق     . طق حـضرية اإلدماج، يف حني أعيد تـوطني املتـبقني يف منـا       

  بطــرق مــن بينــها تعهــدحني،مــع الــسلطات احملليــة، احلفــاظ علــى االتــصال مــع املقــاتلني املــسّر
  . عن موقعهم اجلغرايف تضم، ضمن ما تضمه من بيانات، معلوماتيانات شاملةقاعدة ب

 التوقعـات  ك إىل ازديـاد    تل  عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج      لقد أفضت و  - ١٩
كـل اجلماعـات املـسلحة      الواقـع أن    و. العـسكرية األخـرى    - جلماعـات الـسياسية   با فيما يتصل 

 مــن أجــل العدالــة والــسالم الــذي مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، مبــا يف ذلــك حتــالف الــوطنيني يف
ة، وتنتظـر  رمسيـا مجيـع األعمـال العدائيـ      أوقفـت   ،  ٢٠٠٨ع بعد على اتفـاق ليربفيـل لعـام          يوقّ مل

  .عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
ــن أجــل احلفــاظ علــى الــزخم احلــايل        - ٢٠ نـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة    لعمليــات وم

 نـزع   لعملـييت تيسري االسـتئناف الفـوري        يف  سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى     سامهت اإلدماج،
ــايو، /أيـــار ٧فـــي ف، مـــن مثو.  دوالر أمريكـــي٤٠٤ ٠٠٠ قـــدرهمببلـــغ الـــسالح والتـــسريح  مـ

ــشمال العــدد املتبقــي مــن    اســتؤنفت  ــان لت ــان العمليت ــاتلهات ــشعيب إلعــادة إرســاء   يمق  اجلــيش ال
 واجلبهة الدميقراطية لشعب جنوب أفريقيـا الوسـطى         ى املقاومة اجلمهورية والدميقراطية واحتاد قو   

 اكتملـت و.  مقاتـل  ١ ٨٠٠ز   وينـاه  يف املنطقتني الشمالية الغربية والوسـطى الـشمالية مـن الـبالد           
، مـايو / شـهر أيـار  ٨ يف هذه املرحلة من العملية الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج         

  .وذلك بالنسبة للجيش الشعيب إلعادة إرساء اجلمهورية والدميقراطية واحتاد قوى املقاومة
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ــسالم امل        - ٢١ ــاق ال ــة باتف ــة املعني ــة املتابع ــت جلن ــك، ظل ــع يف ويف غــضون ذل ــشرين ٨وق  ت
 بني حتالف الوطنيني من أجل العدالة والسالم واحتاد القـوات اجلمهوريـة             ٢٠١١أكتوبر  /األول

ومت بدعم فـين ولوجـسيت مـن املكتـب إيفـاد بعـثيت حتقـق                . قائمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير    
متثـال  ، مـن أجـل رصـد اال   ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٢٥ إىل ١٨إىل بريا ونديلي خالل املـدة مـن     

  .التفاق وقف إطالق النار
 مليــون دوالر مــن مرفــق ٢,٣٩أبريــل، تلقــت مجهوريــة أفريقيــا الوســطى /ويف نيــسان  - ٢٢

االستجابة الفورية التابع لصندوق بنـاء الـسالم لتنفيـذ مرحلـة أوىل مـن برنـامج إعـادة اإلحلـاق                     
شمالية الغربيـة والـشمالية     وإعادة اإلدمـاج لفائـدة املقـاتلني الـسابقني املـسرحني يف املنطقـتني الـ               

 املتكامـل لبنـاء     وسينفذ املشروع مبـساعدة تقنيـة مـن مكتـب األمـم املتحـدة             .  من البلد  الوسطى
 ة الوثيقـ   يف ظـل الـشراكة     األمـم املتحـدة اإلمنـائي     برنـامج    و مجهورية أفريقيا الوسـطى    السالم يف 

وســيقدم برنــامج . ةثالثــة خــرباء للمــساعدة يف هــذه العمليــ  البنــك الــدويل، الــذي ســيقدم  مــع
ــة       ــات احمللي ــسابقني واجملتمع ــاتلني ال ــضا حــصص إعاشــة للمق ــاملي أي ــة الع ــرر  . األغذي ــن املق وم

وسيـساعد برنـامج إعـادة    . يونيـه /قبـل هنايـة حزيـران   رمسيـا  مرحلـة إعـادة اإلحلـاق     تستهل ك  أن
 الـسابقني   اإلحلاق على تعزيز التماسك االجتماعي وتيسري التنمية االقتصادية لكل من املقـاتلني           

  .واجملتمعات احمللية
وحتــسبا لبــدء عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف الــشمال الــشرقي،      - ٢٣

مـارس،  / آذار١٤وعلـى سـبيل املثـال، يف    . خيضع اآلن عدد من املقاتلني لرتع السالح الطوعي     
إىل الـسلطات  موا تقـد  مقاتال من حتالف الوطنيني من أجل العدالة والسالم مجاعتهم و          ٣٣ترك  

وخـالل الفتـرة ذاهتـا، اتـصل حنـو           .املدنية والعسكرية ملدينة بريا من أجل نزع السالح الطوعي        
ــا الوســطى    ٣٠ ــشعب أفريقي ــة ل ــاتال مــن اجلبهــة الدميقراطي ــد وحــدة اجلــيش يف كــابو    مق  بقائ

ألمــوال اعــدم تــوافر لنظــرا و. لطلــب املــساعدة علــى العــودة إىل احليــاة املدنيــة ) غريبيــزي نانــا(
تتـضاءل بـشدة يف هــذه املرحلـة احتمـاالت بــدء عمليـة نـزع الــسالح       وبدايـة موسـم األمطــار،   

  .والتسريح وإعادة اإلدماج يف هذه املنطقة
ــسريح وإعــاد     - ٢٤ ــسالح والت ــزع ال ــامج ن ــزال برن ة اإلدمــاج يواجــه، لألســف، نقــصا   ال ي
 ماليــني دوالر أمريكــي ٩ولقــد أنفقــت احلكومــة حــىت اآلن علــى هــذا الربنــامج   . األمــوال يف

 اتإعانـ ح والتسريح وإعادة اإلدماج ودفع      لتنفيذ تدابري عدة من بينها إنشاء وزارة لرتع السال        
 عــاميف الــشامل عــت علــى اتفــاق ليربفيــل للــسالم  العــسكرية الــيت وقّ - للجماعــات الــسياسية

 وإعــادة الســتكمال برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح الــالزم ويبلــغ جممــوع التمويــل  . ٢٠٠٨
  دوالرا٢ ٦٨٣ ٢٤٦ يــشمل مبلغــا قــدره دوالرا، ١٩ ٦٦٥ ٩١٦اإلدمــاج يف البلــد بأكملــه 
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 دوالرا أمريكيا إلعـادة     ١٧ ٩٨٢ ٦٧٠مبلغا قدره    لعمليات نزع السالح والتسريح و     خمصصا
  .اإلحلاق وإعادة اإلدماج

أصـدقاء  ” ـلـ أبريل، عقدت احلكومة، مبساعدة األمم املتحدة، اجتماعـا         / نيسان ٥ويف    - ٢٥
 يف نيويـورك لتقـدمي حملـة عامـة عـن عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح                    “مجهورية أفريقيا الوسطى  

وكان هذا االجتماع فرصة لـرئيس الـوزراء        . وإعادة اإلدماج وطلب الدعم املايل من شركائها      
وزيـري الـدفاع ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج              لكـل مـن     تواديرا و فوسنت أرشانج   

 مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، واجلهـود الـيت           هـا يط الضوء على التحديات األمنية اليت تواجه      لتسل
العـسكرية   - تبذهلا سلطات البلد من أجل توطيـد الـسالم، والتـزام مجيـع اجلماعـات الـسياسية                

ــة       ــام العملي ــدعم العاجــل إلمت ــدعوة لتقــدمي ال ــاج، وال ــسريح وإعــادة اإلدم ــسالح والت . بــرتع ال
 دوالر مـن أجـل عمليـة نـزع          ٢٠٠ ٠٠٠أسـتراليا خـالل االجتمـاع بتقـدمي           حكومة وتعهدت

  .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
  

  إصالح القطاع األمين  -سادسا  
فرباير، وافقت اللجنة التوجيهية الوطنية إلصـالح القطـاع األمـين الـيت يرأسـها            /يف شباط   - ٢٦

.  وطنيــة إلصــالح القطــاع األمــين وزيــر الــدفاع علــى خريطــة طريــق منقحــة لوضــع اســتراتيجية  
وتتوخى خريطة الطريق، اليت وضعت بدعم تقين من مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم            

استراتيجية  جيات قطاعية فرعية سيتم دجمها يفيف مجهورية أفريقيا الوسطى، صياغة ست استراتي  
اعـات الـستة الفرعيـة هـذه إىل         وتـستند القط  . وطنية إلصالح القطاع األمين مدهتا ثالث سـنوات       

رؤيـة للقطـاع األمـين شـرحتها سـلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى خـالل حلقـة العمـل الوطنيـة             
: ، وتركـز علـى املواضـيع اآلتيـة        ٢٠٠٨أبريـل   /بشأن إصـالح القطـاع األمـين املعقـودة يف نيـسان           

املاليــة العامــة  الالمركزيــة ومحايــة البيئــة؛    الــدرك؛ الــشرطة؛ قطــاع العــدل؛   /القــوات املــسلحة 
وسـيتم اسـتعراض واسـتكمال االسـتراتيجية        . واجلمارك؛ الرقابة الدميقراطية علـى القطـاع األمـين        

القطاعيــة الفرعيــة اخلاصــة بالرقابــة الدميقراطيــة، والــيت أمتتــها احلكومــة بــدعم مــن مكتــب األمــم   
  .٢٠١١يناير /سطى يف كانون الثايناملتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الو

فربايـر، أحـرز مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة          /ومنـذ شـباط    - ٢٧
أفريقيا الوسطى، بدعم من إدارة عمليات حفـظ الـسالم ومكتـب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد             
 األفريقي، تقدما يف دعم احلكومة يف وضع االستراتيجيات القطاعيـة الفرعيـة اخلاصـة بإصـالح               

خرباء من وحدة إصالح القطاع األمين التابعة إلدارة عمليـات حفـظ   مت إيفاد و. القطاع األمين 
كتـب األمـم املتحـدة لـدى        مبصـالح القطـاع األمـين        املخـصص إل    الـوظيفي  مـن املـالك   السالم و 

بالـشرطة، والـيت    املتعلقـة   فرعيـة   السـتراتيجية    اال  إعـداد  بانغي للمـساعدة يف   إىل  االحتاد األفريقي   
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خـرين، مبـا يف ذلـك االحتـاد      اآلشركاء  الـ صيغتها النهائيـة قريبـا، وإقامـة روابـط مـع            وضع يف   ست
وحيـشد مكتـب األمـم املتحـدة املتكامــل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوســطى         . األفريقـي 

دول األعـضاء لنـشر خـربة       وإدارة عمليات حفـظ الـسالم أيـضا الـدعم الـتقين والتمويـل مـن الـ                 
 بـدعم   ،فعلى سبيل املثال، ييسر املكتب حاليا     . ل دعم وضع االستراتيجية العامة    أج إضافية من 

القـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى        بـشأن   اسـتراتيجية قطاعيـة فرعيـة       عملية إعـداد    فرنسا،   من
ــدرك لــيت ورمبــا تكــون هــذه االســتراتيجية الوطنيــة اخلاصــة بإصــالح القطــاع األمــين، ا        . وال

ة واالستدامة وإعادة تنشيط امللكية الوطنية لعملية إصـالح القطـاع           أساسية لتحقيق الشرعي   هي
  .األمين يف اجلمهورية، أداة مفيدة أيضا إلعادة إشراك الشركاء الدوليني يف هذا اجملال احليوي

كتــب الــدعم التــشغيلي لتنفيــذ امل االســتراتيجية املهمــة، قــدم  هــذهوباإلضــافة إىل دعــم  - ٢٨
جية التوعيـة   اسـتراتي ” ويف هـذا الـصدد، وكجـزء مـن        . رئيـسية  ال أنشطة إصالح القطـاع األمـين     

حلقـة  ،  بناء على طلـب مـن وزيـر األمـن العـام           ،  كتبامل، نظم   “جمال إصالح القطاع األمين    يف
مــدخل إىل إصــالح ” مــدهتا ثالثــة أيــام حــول موضــوع  كبــار ضــباط الــشرطة  يف كليــة عمــل

ة جلهــود إصــالح القطــاع األمــين علــى  نيــفكتــب أيــضا املــساعدة ال قــدم املو. “القطــاع األمــين
وضع نظام أساسي جديـد خـاص بالـشرطة البلديـة،          بشأن   املشورة    إسداء الصعيد الوطين، مثل  

  يف جمـال   التـدريب تـوفري   توعية اجلمهـور بـأدوار ومـسؤوليات الـشرطة البلديـة؛ و           أنشطة  ودعم  
 أيـضا حواسـيب   كتـب امل وقـدم . مكافحة العنف اجلنـسي واجلنـساين وخفـارة اجملتمعـات احملليـة      

ــز احلاســوب يف  ــة   ملرك ــشرطة الوطني ــة ال ــتح كلي ــذي افُت ــاين  يف ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١١ن
  .نية بشأن مناهج تدريب الشرطة الوطنيةفى املشورة السدوأ
  

  احلالة االجتماعية االقتصادية  -سابعا   
 لكنـها مل تـصدر   ، النهائيـة  يف صيغتهاعت الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر     وض  - ٢٩

وعـالوة علـى ذلـك،      .  لتنفيـذها   الالزم رمسيا، وتواجه السلطات الوطنية نقصا حادا يف التمويل       
ــات   ــد دون التوقع ــصادي للبل ــغ ظــل األداء االقت ــث بل ــو  ، حي ــدل من ــي اإلمجــايل   ا مع ــاتج احملل لن

وشــهدت احلكومــة صــعوبات مــستمرة  . ٢٠١١ يف املائــة يف عــام ٣,٣يف املائــة، مقابــل  ٣,١
هتا مـع صـندوق النقـد الــدويل    ايرجـع جزئيـا إىل التقـدم البطـيء يف مناقـش     ممـا  متعلقـة بامليزانيـة،   

كـان  الـيت  و ،الـسنوات الـسابقة  يف   اليت ُسـجلت يف النفقاتتدارك حاالت عدم التحكم  بشأن  
  .للميزانيةاملقرر الشركاء الدوليني يف صرف الدعم  هلا أثرها يف تأخر العديد من

، نفــذت ســلطات مجهوريــة أفريقيــا الوســطى توصــية صــندوق  ٢٠١٢ة عــام ويف بدايــ  - ٣٠
ــة   ، وهــيالنقــد الــدويل ــا اآلن أســعار املنتجــات النفطي  تعكــس  حبيــث شــهر،كــل تعــدل تلقائي

ونـشأت تـوترات   . الزيادات يف األسعار يف السوق الدولية وحتـافظ علـى املـوارد املاليـة الوطنيـة              
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. اإلجراء علـى أسـعار الـسلع األساسـية، مبـا يف ذلـك الغـذاء               اجتماعية نتيجة للتأثري السليب هلذا      
/  يف املائـة يف كـانون الثـاين        ١,٤ إىل   ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ١,٣وارتفع معدل التضخم مـن      

  .٢٠١٢ فرباير/ يف املائة يف شباط١,٦يناير وإىل 
م ، علــى الــرغ ٢٠١١ يف عــام ٠,٣٤٣لتنميــة البــشرية إىل  ل ي القياســدليلالــوارتفــع   - ٣١
 الثماين األخـرية     الدول منضد  زال البل يوال  .  بواقع مرتبتني  مجهورية أفريقيا الوسطى  تراجع   من

عـدا   يف ترتيب دليل التنمية البشرية، وهو ما يعكس تدهور املؤشرات االجتماعية الرئيـسية، مـا              
يـة   الرعا  اسـتحقاقات  إدارة( ضعيف جـدا يف مجيـع مكوناتـه          ة بالبلد نظام الصح و. مؤشر التعليم 

ــات واملعلومــات      ــة، واللقاحــات، والتكنولوجي ــشرية، واألدوي ــوارد الب ــل، وامل ــصحية، والتموي ال
ويــزداد هــذا الــضعف خطــورة ألن مـستوى التمويــل اخلــارجي والــداخلي علــى حــد  ). الـصحية 

وال ميكـن حتقيـق      .سواء غري كاف لتغطية احلـد األدىن مـن احتياجـات الرعايـة الـصحية األوليـة                
حبلــول عــام ) ٦ و ٥ و ٤األهــداف (اإلمنائيــة لأللفيــة ذات الــصلة بالــصحة  أي مــن األهــداف 

ومثة حاجة ملحة ألن يقوم كل من السلطات الوطنية واجملتمع الـدويل بتوحيـد القـوى                . ٢٠١٥
يـثري القلـق بـشكل خـاص هـو مؤشـرات             وما . هذه األزمة الصحية املعقدة     حلل واختاذ إجراءات 

  .ا شديداتدهورشهد  اليت تالوفيات النفاسية ووفيات الرضع،
  

  احلالة اإلنسانية  - ثامنا  
 ؤون اإلنــسانية نــداءتنــسيق الــشاألمــم املتحــدة لينــاير، وّجــه مكتــب /يف كــانون الثــاين  - ٣٢
 مليـون شـخص يف حاجـة إىل         ١,٩ مليـون دوالر لـصاحل       ١٣٤ طالبا تـوفري مبلـغ قـدره         ادموح

  .ملائة من التمويل الالزم يف ا٢٦ومل يتلّق املكتب، حىت اآلن، إال . مساعدة
وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، أصــدرت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   - ٣٣
 بطاقـــات هويـــة وطنيـــة للمـــشردين داخليـــا ٥ ٦٠٧ شـــهادة مـــيالد و ٣٠ ٦٣٣جمموعـــه  مـــا

وسيتواصـل هـذا الـدعم، ليـستهدف أساسـا أكثـر       . وغريهم من السكان املتضررين من احلـرب     
وتعمـل املفوضـية أيـضا      .  عدميي اجلنـسية   اناة من التمييز، واملعرضني خلطر أن يصبحو      الناس معا 

لالجـئني األنغـوليني والبورونـديني      ا  عـن  الجـئ ال  حجب مركز  مع احلكومة على تطبيق شروط    
وقد وافقت سلطات مجهورية أفريقيـا الوسـطى علـى مـنح وضـع بـديل           . والروانديني والليربيني 

  .أو متنحهم اجلنسية/ يف البلد، حيث ُتصدر هلم تصاريح إقامة وَمن يقرر منهم البقاءـل
سجلت املفوضـية   ،   بندي - وأوهام مامبيدري   -إثر إعادة االستقرار إىل مقاطعيت نانا         - ٣٤

  فـردا  ٢ ٠٧٥(  الكـامريون   الـذين كـانوا قـد التمـسوا املـالذ يف           عمليات عـودة عفويـة لالجـئني      
وأمــّدت منظمــة ).  معيــشية أســرة١ ٢٢٠ أو ردا فــ٦ ٢٩٢(وتــشاد )  معيــشية أســرة٥٦٦ أو
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األمم املتحدة لألغذية والزراعة العائـدين بالبـذور فيمـا زّودهـم برنـامج األغذيـة العـاملي بـاملواد          
وعالوة على ذلك، تعمل املفوضية على وضـع اتفـاق ثالثـي يقـضي بإعـادة الالجـئني                  . الغذائية

 اإلشـارة إىل  جتـدر و. قاطعـة لوبـايي إىل أوطـاهنم      من مجهورية الكونغو الدميقراطية املقيمني يف م      
افـق   عـدم تـوافر املر     هـو  عـودة الالجـئني واملـشردين داخليـا،          يعطـل أن التحدي الرئيـسي الـذي       
  .التعليمية والصحية املناسبة

ــة   زوو  - ٣٥ ــا ٢٩ ٠٠٠دت منظمــة األمــم املتحــدة للطفول  بإمــدادات  مــن املــشردين داخلي
ملنـاطق الـشمالية، وسـّهلت      ألزمـة الغذائيـة يف ا     ا هم علـى مواجهـة    املواد غـري الغذائيـة إلعانتـ       من

إىل املـدارس يف املنـاطق      ) ذكـور  ٨٨ ٢١٥ و   منـهم إنـاث    ٧٠ ٤٤١( طفال   ١٤٨ ٦٥٦عودة  
وقــدم برنــامج األغذيــة العــاملي، بــدوره،  . الــرتاع يف الــشمال والــشمال الــشرقي مــن رة ضراملتــ

  لدميقراطيـــــة والـــــسوداننغـــــو ا الجـــــئ مـــــن مجهوريـــــة الكو١٤ ٠٠٠ة إىل يـــــثوغمعونـــــة 
املشردين داخليا، مبن فـيهم ضـحايا الـرتاع يف مقاطعـات كوتـو العليـا، ونـاين                    من ٥٩ ٠٠٠و  

ووفّــر الربنـــامج، يف إطـــار برناجمــه للتغذيـــة املدرســـية يف حـــاالت   . غريبــزي، وأُوهـــام بينـــدي 
الوة علـى   وعـ .  املـدارس االبتدائيـة    تالميـذ  طفـل مـن      ١٣٦ ٠٠٠ الطوارئ، وجبات غذائيـة لــ     

 طفل دون سن اخلامـسة      ٨ ٠٠٠ من أجل ذلك، كفل الربنامج توفري التغذية التكميلية املناسبة        
 شـخص يعيـشون   ١٥ ٠٠٠  مـن احلوامـل واملرضـعات، و      ٣ ٣٠٠ يعانون من سـوء التغذيـة و      

  .تفتقر إىل األمن الغذائيو اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةمتضررة من يف أسر 
ج األغذيــة العــاملي أيــضا تــشغيل خــدمات األمــم املتحــدة للنقــل اجلــوي  وواصــل برنــام  - ٣٦

ن وممـأ للمساعدة اإلنسانية، اليت أتاحت إمكانية وصول الوكاالت اإلنسانية على حنو سـريع و            
ــة     ــة التحتي ويف هــذا . إىل املنــاطق الــيت يتعــذر الوصــول إليهــا بــسبب انعــدام األمــن ورادءة البني

 سـاعات شـهريا، ممـا أتـاح         ١٠٣وية يف إطار تلك اخلدمات      الصدد، بلغ متوسط الرحالت اجل    
  . أطنان من املواد غري الغذائية شهريا٨ راكبا و ٥٨٨نقل ما متوسطه 

وفيمـا يتعلــق بقطــاع الــصحة، نظمــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومنظمــة الــصحة    - ٣٧
يـة اسـتجابة منـّسقة    العاملية ومنظمة أطباء بال حـدود ومنظمـة العمـل علـى مكافحـة اجلـوع، عمل        

 الــذي وســريعة وفّعالــة، دعمــا للــشركاء احلكــوميني واجلماعــات احملليــة، الحتــواء وبــاء الكــولريا 
 األســابيع األوىل بعــدوكفــل ذلــك التــدخل الــسيطرة .  عامــا١٥ ألول مــرة يف البلــد منــذ تفــشى
إىل العاصـمة   ه ومنـع امتـداد  ، اإلصـابة بـاملرض  النامجـة عـن  على معدل الوفيات   تفشي الوباء،  من

أمـا يف املنـاطق املتـضررة مـن الـرتاع يف الـشمال والـشمال                . عاليـة بانغي ذات الكثافـة الـسكانية ال      
ة الـذي ترعـاه منظمـة األمـم         يصحنظافـة الـ   الشرقي، فقد وفّر برنامج املياه والصرف الصحي واال       
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 ٢٣ ٠٠٠  من أكثر مما يعين أنص، أشخا١٠٦ ٠٠٠املتحدة للطفولة، املياه الصاحلة للشرب لـ 
  . مرافق صرف صحي واغتسال حمّسنة بات بوسعهم االستفادة منمن املشردين داخليا

ــة، يف إطــار         - ٣٨ ــم املتحــدة للطفول ــة ومنظمــة األم ــصحة العاملي ــدمت منظمــة ال وأخــريا، ق
شراكة مع املنظمات غري احلكومية، الدعم إىل سـلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف تنظـيم                  ال
 وطنية ضد شلل األطفال بالتنسيق مع بلدان أخرى يف وسط أفريقيـا وغرهبـا           محالت حتصني  ٣

. ٢٠١١نــوفمرب /وتــشرين الثــاين أكتــوبر /تــشرين األول تفــشي املــرض يف  وذلــك علــى إثــر  
وعالوة علـى ذلـك،   .  شهرا٥٩ طفل تقل أعمارهم عن ٨٠٠ ٠٠٠حتصني َمن جمموعهم    ومت
 امــرأة حامــل ٦٢ ٠٠٠خــالل األســبوع الثــاين مــن برنــامج التحــصني األفريقــي، حتــصني    مت، 
  . شهرا١١ طفل تقل أعمارهم عن ٥٤ ٤٠٠ و
  

  إلنعاش والتنميةل املضطلع هبا دعمااألنشطة التنفيذية   -تاسعا   
 ٢٠ ٠٠٠خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، قـّدم برنـامج األغذيـة العـاملي املـساعدة إىل                   - ٣٩
 لـــكذ ومتثـــل. أنـــشطة زراعيـــة ويف مـــشاريع تأهيـــل اجملتمعـــات احملليـــةخـــرطني يف خص منشـــ

االضــطالع مبــشروع لتــوفري  البــذور وغذائيــة بغــرض احلفــاظ علــى خمــزون  بتزويــدهم حبــصص
وحتـسينها  الـرزق    ل ذلـك الـدعم اسـتعادة سـب         مـن  دفهلـ اكـان   و.  املاديـة  الغذاء مقابل األصول  

  .عاملناطق املتعافية من الرتا يف
، بدأت سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى، بـدعم مـايل وتقـين            ٢٠١١ويف أواخر عام      - ٤٠

مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، تنفيــذ إطــار التعجيــل بتحقيــق 
خفـض نـسبة الـسكان      أال وهـي    الغاية جيم مـن اهلـدف األول مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                

وباإلضافة إىل ذلك، بـدأت عمليـة صـياغة         . من انعدام األمن الغذائي إىل النصف     الذين يعانون   
 يرسـ تاالستراتيجية الوطنية للنمو املراعي ملصاحل الفقراء يف جمال الزراعـة والتعـدين والغابـات،               

ــة يف احلــ    ــسية املتمثل ــة الرئي ــة الوطني ــول عــام   األســاس ملعاجلــة األولوي . ٢٠١٥د مــن الفقــر حبل
ــصغر إىل     هــذا الــصد  ويف ــالغ ال ــل الب د، ســُيوىل اهتمــام خــاص ملواصــلة تقــدمي خــدمات التموي

 حيـث ،  ٢٠١١لنتـائج املـشجعة الـيت حتققـت يف عـام            ا متابعـة   وذلـك يف إطـار     أضعف الفئات، 
 امرأة، من احلصول على خدمات ماليـة بـدعم مـايل    ١٧ ٠٠٠ شخص، منهم   ٥٤ ٠٠٠متكّن  

وواصـل  . صندوق األمم املتحدة للمـشاريع اإلنتاجيـة      وتقين من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و      
الربنــامج اإلمنــائي أيــضا تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــسلطات الوطنيــة واجملتمــع املــدين لتنفيــذ     

 بـشأن تغـري املنـاخ واإلدارة        ٢٠١١التدابري األوىل اليت اختذهتا مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام          
 مدونـة البيئـة، وجـرت        إنفـاذ  مر صـكوك قانونيـة    وا أ ت صدر املستدامة للموارد الطبيعية، حيث   

  .حتباس احلرارياملوافقة على استراتيجية وطنية للحد من انبعاثات غازات اال
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 يف جهودهـا الراميـة     وواصل الربنامج اإلمنائي دعم سلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى            - ٤١
ب هذه العملية بنجاح، قـّدم الربنـامج     قدرهتا الداخلية على جتري   ل افتعزيز.  حتقيق الالمركزية  إىل

اإلمنائي، يف شراكة مع صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة، الـدعم إىل وزارة الداخليـة                
ــة يف   ــرة مــن   ســياق وشــؤون الالمركزي ــة، يف الفت مــارس / آذار١٤ إىل ١٢تنظــيم دورة تدريبي

 املعرفية وتبادل اخلربات فيمـا      ، وفّرت تدريبا على استخدام األدوات األساسية واملوارد       ٢٠١٢
  .ة املوظفني يف أداء املهام املوكولة إليهمءفاك زيادة بلدان اجلنوب، يفبني 

  
  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - عاشرا  

ملتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، الحــظ مكتــب األمــم ا   - ٤٢
برية يف عـدد التقـارير املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان،              مجهورية أفريقيا الوسطى زيادة ك     يف
يف ذلك اإلعـدام بـإجراءات مـوجزة والتعـذيب واالعتقـاالت التعـسفية واالعتقـاالت املرتكبـة               مبا

ســـطى، وال ســـيما احلـــرس الرئاســـي، علـــى يـــد قـــوات األمـــن والـــدفاع جلمهوريـــة أفريقيـــا الو 
 أحيانا وغري قانونية أحيانـا أخـرى، يف ظـل ثقافـة          السكان املدنيني يف أماكن احتجاز قانونية      ضد

وال يـزال القلـق يـساور املكتـب ومفوضـية      . عامة من احلبس واالحتجاز، والسجن دون حماكمـة     
أي افتـراض الـرباءة حلـني ثبـوت          احلقـوق     أبـسط  حقوق اإلنسان بوجه خاص بشأن عدم احتـرام       

جملـال يف مجهوريـة أفريقيـا الوســطى،    مثـة أيـضا حتـديات كـربى مـا زالـت ماثلـة يف هـذا ا        . اإلدانـة 
ــصال باألشــخاص       وهــي  أال ــة االت ــة ورفــض إتاحــة إمكاني ــرة االحتجــاز رهــن احملاكم ــد فت متدي

ات وزاتجـ فهـذه ال  . ، وعـدم االمتثـال لألحكـام القانونيـة املتعلقـة مبـدة االحتجـاز              املقبوض علـيهم  
ة يف تعزيـز سـيادة القـانون        كومـ تنال مـن النظـام القـضائي وتـرتع الثقـة منـه، ومتـس مبـصداقية احل                 

 مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        حرصقد  لو. البلد يف
ها وزيـر العـدل واملفـوض الـسامي حلقـوق            بينـ   للسلطات الوطنيـة، ومـن     أن يعرب باستمرار  على  

 كـثرية   بـذل جلهـود  ؛ ولكـن ال يـزال يـتعني     عـن قلقـه إزاء تلـك األمـور         اإلنسان واحلكـم الرشـيد    
 بـصورة   القانونيـة الواجبـة، ومنـع االعتقـال واالحتجـاز         لضمان التقيد يف االحتجـاز بـاإلجراءات        

واصل املكتب جهوده الرامية إىل تنسيق الدعم الـدويل املقـدم إىل احلكومـة؛    من مث   و.  قانونية غري
ألخـذ بنـهج أكثـر      ية با والتوصـ  تبادل املعلومات وحتديد الثغرات واملعوقـات والتحـديات؛          عزيزوت

  . برامج سيادة القانون على الصعيد الوطينيف عملية وضعاتساقا واتساما بالطابع االستراتيجي 
 التحـرش بالـسكان   من بينها املكتب عدة تقارير عن انتهاكات متكررة أخرى،      تلقىو  - ٤٣

 كوتـو  طعـات وابتزازهم يف املنـاطق اخلاضـعة لـسيطرة اجلماعـات املـسلحة أو هيمنتـها مثـل مقا                
ــا، وكيمــو وأوكــادا، وأ  ــا العلي وإزاء ذلــك نظــم الــسكان جمموعــات  .  غريبيــزي-وهــام، ونان

. للدفاع عن أنفسهم مما خلق عن غري قصد مشاكل تنطـوي علـى انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان                  
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جلوء اجملتمعات احمللية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى إىل نـشر جمموعـات               وجتدر اإلشارة إىل أن     
عن النفس ممارسـة شـائعة يف مجيـع أحنـاء البلـد وقـد تطـرح حتـديات جديـدة أمـام نـزع                       الدفاع  

  .أسلحتها وتسرحيها
ويف أعقــاب العمليــة العــسكرية املــشتركة بــني مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد ضــد    - ٤٤

قـوق اإلنـسان    معنـيني حب  ينـاير، أوفـد املكتـب فـريقَني         /اجلبهة الشعبية لإلصالح يف كانون الثاين     
.  بـــانغوران، لتقيـــيم الوضـــع يف هـــاتني املنطقـــتني- غريبيـــزي وبـــامينغي -ىل مقـــاطعَتي نانـــا إ

ــدنيني        ــفوف املـ ــشرية يف صـ ــسائر بـ ــن خـ ــة عـ ــات املُجّمعـ ــل األويل للمعلومـ ــشف التحليـ وكـ
ــدمري   ــسانية خطــرية؛     ســبعوالعــسكريني؛ وت  قــرى عــن آخرهــا، ممــا أدى إىل حــدوث أزمــة إن

 منــهم عــادوا إىل جمتمعــاهتم احملليــة منــذ ذلــك   ١٨ ٠٠٠(داخليــا شــخص  ٢٢ ٠٠٠وتــشريد 
عمليــات ؛ والتحــرش بالــسكان املــسلمني والتمييــز ضــدهم؛ واعتقــاالت غــري قانونيــة؛ و )احلــني

وجـرى إطـالع األطـراف      . اغتـصاب حـوادث   عنـف جنـسي، مبـا يف ذلـك          حـوادث   تعذيب؛ و 
  .اتعلى التقرير النهائي الذي يتضمن هذه النتائج األولية، مشفوعة بتوصي

وواصل املكتب أيضا تعاونه التقين وأنـشطته لبنـاء القـدرات يف جمـايل حقـوق اإلنـسان          - ٤٥
وسيادة القانون عن طريق تنظيم محالت التوعية والتدريب وتقدمي املساعدة فيما يتصل بوضـع              

 صـــندوق األمــم املتحـــدة للـــسكان،  وباإلضـــافة إىل ذلــك، قـــدم املكتـــب الــدعم إىل  . املعــايري 
وأسـهم  .  املـرأة   العنـف اجلنـساين ومحايـة       يف جمـايل    ضابطا مـن القـوات املـسلحة       ٣٤تدريب   يف

تعزيــز دولــة القــانون، األمــم املتحــدة اإلمنــائي لاملكتــب، يف إطــار التعــاون مــع مــشروع برنــامج 
 مـشاركا مـن منظمـات    ٣٠وجملس الالجئني الدامنركي، واحملكمة اجلنائية الدوليـة، يف تـدريب    

 هـؤالء   وقـد عـزز ذلـك التـدريب قـدرات         . نيـة علـى أسـاليب رصـد احملـاكم         اجملتمع املـدين الوط   
  . على تقييم ومراقبة مدى احترام حقوق املتهمني خالل احملاكماتاملشاركني

وعلى صعيد سيادة القانون، ُسلمت حمكمة منطقـة بـاوا الـيت جـرى بناؤهـا حـديثاً إىل                   - ٤٦
خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، علـى      لكنه جـرى التركيـز،      . مارس/ آذار ٢٤وزارة العدل يف    

وضع معايري لتعزيز فعالية نظام العدالة اجلنائية يف مجهورية أفريقيا الوسـطى حبـسب األولويـات                
وُتبذل اجلهود، بالتعـاون مـع وزارة العـدل    . احملددة يف الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر      

 من خالل حتـسني التعـاون بـني الـشرطة           ة اجلنائي لة العدا والشركاء اآلخرين، لتعزيز كفاءة نظام    
. والسلطة القضائية أثناء عمليات االعتقال واالحتجاز، وللحد مـن التـأخريات يف إقامـة العـدل               

ويف هذا الصدد، سـلَّم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي خمزونـاً مـن معـدات االتـصال إىل وزارة                       
  .ل بني اخلدمات املركزية والالمركزيةاألمن للمساعدة على حتسني التنسيق واالتصا
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 توزيع املـواد الغذائيـة   ،٢٠١٢يف بداية عام ،  وفيما يتعلق بإدارة مرافق السجون، أُلغي       - ٤٧
وسـعياً إىل   .  العـدل  ألجهـزة إقامـة   احلالـة املاليـة     سـوء   على الـسجون يف املنـاطق الريفيـة بـسبب           

الــسجناء، قــدَّم الربنــامج اإلمنــائي  ختفيــف األثــر الــسليب النــاجم عــن هــذا القــرار علــى ظــروف   
 واألدوات الزراعيـة إىل سـجن    قوالـب الطـوب   صـب معداتاحلبوب وآالت طحن املنيهوت و 

بيمبــو، وإىل الــسجون يف ســيبوت وبوســانغوا وديكــوا، لتعزيــز اســتقالهلا، وبالتــايل     النــساء يف
الربنـامج اإلمنـائي    ، سـلَّم    ٢٠١٢مـارس   /ويف آذار . حتسني الظروف املعيشية األساسية للسجناء    

  .نقل السجناء يف ظروف الئقة أكثرل صغرية وجمهزة خاليا مقسمة إىلإىل وزارة العدل عربة 
ــسان  - ٤٨ ــشأن إدارة نظــام       /ويف ني ــة ب ــشريعات وطني ــة ت ــة الوطني ــل، أصــدرت اجلمعي أبري

نـها  وتأميإدارة السجون   اختصاص  نقل  لالسجون، وقد بدأ نفاذها على الفور، مما مهَّد الطريق          
وُيسهم مكتب األمم املتحدة املتكامـل اآلن يف وضـع   .  إىل وزارة العدل   ة العسكري املؤسسةمن  

ــق           ــو يتف ــى حن ــدة، عل ــشغيل املوح ــراءات الت ــشمل إج ــراءات ت ــسياسات واإلج ــن ال ــسلة م سل
  .حقوق اإلنسانيف جمال املعايري الدولية السارية  مع
  
  محاية الطفل  -حادي عشر 

 علـــى الربوتوكـــولني ،٢٠١١ديـــسمرب /يف كـــانون األول، لوطنيـــةصـــدَّقت اجلمعيـــة ا  - ٤٩
. وهــذا يــشكل خطــوة هامــة حنــو إعمــال حقــوق الطفــل . االختيــاريني التفاقيــة حقــوق الطفــل

إىل  الـدعوة    يف كل من منظمة األمم املتحدة للطفولـة ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل                 شرعو
م قيـام القـوات واجلماعـات املـسلحة يف البلـد            تنفيذ الربوتوكولني واعتماد تشريعات وطنية جترِّ     

  .باستغالل األطفال
وعلى الـرغم مـن توقيـع اجلـيش الـشعيب إلعـادة إرسـاء اجلمهوريـة والدميقراطيـة وجتمـع                       - ٥٠

ــة والــسالم    علــى خطــيت عمــل إلهنــاء جتنيــد األطفــال   ٢٠١١ يف عــام الــوطنيني مــن أجــل العدال
مــل القائمــة مــع احتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل واســتغالهلم، والتأكيــد جمــدداً علــى خطــة الع

 يف صــفوف الــصبيةالتجمــع، لــوحظ اســتمرار وجــود وجتنيــد عــدد غــري معــروف مــن الفتيــات و 
وقـد  . اجلماعات املـسلحة احملليـة واجلماعـات املـسلحة األجنبيـة وجمموعـات الـدفاع عـن الـنفس                  

  .بالتقرير ل خالل الفترة املشمولةجرى توثيق االنتهاكات اجلسيمة األخرى املرتكَبة ضد األطفا
 والــرتاع األطفـال ب  املعنيـة وأجـرت فرقـة العمـل القطريـة املعنيَّـة بآليــة الرصـد واإلبـالغ         - ٥١

أجـل العدالـة     ويل االتصال يف جتمـع الـوطنيني مـن         ومسؤ ات اتصاالت منتظمة مع القياد    املسلح
اً لتنفيـذ خطـط العمـل وعمليـة         والسالم واحتاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع، اسـتعداد             

وأُجريـت عمليـة مـسح للمواقـع الـيت حتتجـز فيهـا اجلماعـات                . تسريح األطفـال مـن صـفوفهما      
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الـصعوبات   وعلـى الـرغم مـن     .  أطفـال  ١٠٦بأمسـاء   املسلحة هؤالء األطفـال، وُوضـعت قائمـة         
 الـشعيب   األولية، استطاعت فرقة العمل القطرية إجراء اتصاالت مـع القيـادة العـسكرية للجـيش              

 اتـصال وإنـشاء جلنـة لإلشـراف علـى           جهيتإلعادة إرساء اجلمهورية والدميقراطية هبدف تعيني       
وبـدأت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وشـركاؤها املنفِّـذون، أي منظمـة               . تنفيذ خطـة العمـل    
وجملــس الالجــئني الــدامنركي واهليئــة الطبيــة  ) Cooperazione Internazionale(التعــاون الــدويل 

الدوليــة، التحــضري لتقــدمي املــساعدة إلعــادة إدمــاج األطفــال املــسرَّحني مــن صــفوف هــذه          
  .اجلماعات املسلحة

بعثــتني أبريــل، علــى التــوايل، /مــارس ونيــسان/وأوفــدت فرقــة العمــل القطريــة، يف آذار  - ٥٢
د  إىل بريـا، يف كوتـو العليـا، وإىل إنـديلي، يف بـامينغي بـانغورام، للتحقـق مـن وجـو                      مشتركتني

أطفــال ضــمن اجلماعــات املــسلحة، وبــدء مفاوضــات مــع قــادة اجلماعــات املــسلحة مــن أجــل  
وضع قوائم باألطفال املرتبطني هبا، وبـدء مناقـشات مـع اجملتمعـات احملليـة الـيت سـيجري إعـادة            

  .إدماج األطفال العائدين فيها
ــن األطفــ       - ٥٣ ــل م ــاج مخــسمائة طف ــادة إدم ــد  وجــرت إع ــرتبطني مبجموعــات ال فاع ال امل
النفس يف مقاطعة أوهام بندي بدعم من منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة وشـريكها، جملـس             عن

واســتفاد األطفــال مــن املــساعدة النفــسية واالجتماعيــة والتــدريب علــى   . الالجــئني الــدامنركي
وقبل إعادة اإلدمـاج، ُنظمـت محـالت توعيـة علـى            . املهارات احلياتية واألنشطة املهنية والتعليم    

توى اجملتمعــي مــن أجــل تعزيــز احتــرام حقــوق الطفــل، وكفالــة أن جيــري قبــول األطفــال   املــس
ويف املناطق املتضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة، قـدَّم الـشركاء               . العائدين يف اجملتمعات احمللية   

 طفـالً إضـافياً مـن األطفـال     ١ ٣٤٠ االجتماعي إىل    -املنفِّذون الدعم النفسي والدعم النفسي      
  .ن فيهم أطفال فروا من صفوف جيش الرب للمقاومة أو جرى إنقاذهم منهالضعفاء، مب

، جــرى ٢٠١١ينــاير /يف كــانون الثــاينحيــز النفــاذ  قــانون العقوبــات  دخــولوعقــب  - ٥٤
 من العناصر الفاعلة يف جمال قضاء األحداث على اإلجـراءات القانونيـة             ٩٠جمموعه   تدريب ما 

ــع  ــل م ــرتاع   للتعام ــال يف حــاالت ال ــة   األطف ــات األولي ــاء التحقيق ــى إجــراءات أثن ــ عل كم، ا احمل
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تناولــت الــسلطات . ذلــك التــدابري البديلــة لالحتجــاز يف مبــا

 لألحــداث ة شــرطة خمصَّــصتوجــد اآلن يف البلــد فرقــة و.  طفــال١٥٠ً تــشمل قــضايااملختــصة 
ركة اثـنني مـن املـدرِّبني العـاملني         وأسـهمت مـشا   . تباشر مجيعها عملها  وثالث حماكم لألطفال    

حلقة العمل اإلقليمية املعنيَّة باملـصادقة علـى أهليـة املـسؤولني         ”يف جمموعات األمن والدفاع يف      
 تــشرين -أكتــوبر /، املعقــودة يف نيــامي، النيجــر، يف تــشرين األول“عــن تــدريب قــوات األمــن
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 الطفــل يف التــدريب املهــين   دمــج منــاهج حقــوق الــدعوة إىل، يف تعزيــز ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين
  .املوحَّد لقوات األمن والدفاع

  
  القضايا اجلنسانية  -ثاين عشر 

ــسمرب /يف كــانون األول  - ٥٥ ــدعم إىل    ٢٠١١دي ــدَّم مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل ال ، ق
 يف اسـتراتيجيات تنفيـذ قـرار جملـس األمـن          إلمعـان النظـر   منتدى جرى عقده على مدى يومني       

كتـب  املوحـضر   . اتي االسـتراتيج  تلـك  مجهورية أفريقيا الوسطى وحتديد      يف) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
يف كمبـاال، أوغنـدا، يف    اليت عقدت   لعنف اجلنسي واجلنساين    ل املكرسةأيضاً الدورة االستثنائية    

ــرة مــن   ــسمرب / كــانون األول١٦ إىل ١١الفت ــع    ٢٠١٢دي يف إطــار مــؤمتر القمــة العــادي الراب
وعــالوة علــى . ؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى لرؤســاء الــدول املــشاركني يف املــ 

وهـو االجتمـاع   كتب يف االجتماع التشاوري التاسع عشر السابق ملؤمتر القمـة        املذلك، شارك   
   ُعقـد يف أديـس أبابـا يـومي        الـذي و املعين بتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف االحتـاد األفريقـي،          

 ،“القـضايا اجلنـسانية هـي محلـيت وخطـيت         ” حتـت شـعار      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٦  و ٢٥
احلكومــة لتنفيــذ الــيت تبــذهلا جهــود لل دعمــادمــج املــوارد ســعيا إىل آلليــات القائمــة ول اتعزيــزو

ــساين و    ــتعلقني بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ــالربوتوكــولني امل ــساين،  ب ــام العنف اجلنــسي واجلن ق
 ،“ملــرأة املعــين بــالعنف اجلنــسي واجلنــساينمنتــدى ا”مــشاركة عــضوات املكتــب أيــضا بتيــسري 

  .  املذكورإحدى منظمات اجملتمع املدين يف مجهورية أفريقيا الوسطى، يف االجتماعوهو 
ــول      - ٥٦ ــيت وقعــت يف أيل ــة ال ــني جتمــع  ٢٠١١ســبتمرب /ويف أعقــاب االشــتباكات الدامي  ب

 التجمـع، أوفـد مكتـب    الوطنيني من أجل العدالة والسالم واحتـاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل           
األمم املتحدة املتكامل، بالشراكة مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري والفريـق املواضـيعي املعـين                    

مــارس، جلمــع / آذار٦بالقــضايا اجلنــسانية، بعثــة تقيــيم مــشتركة إىل بريــا، يف كوتــو العليــا، يف 
. ئـات الـضعيفة األخـرى   ملبادرات االستجابة الحتياجـات النـساء واألطفـال والف      الالزمة  املوارد  

وعقد مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل، يف إطـار جهـود املتابعـة، حلقـة عمـل ملـدة ثالثـة أيـام،                          
 امــرأة مــن القيــادات النــسائية والنــساء املرتبطــات مبقــاتلني ســابقني حــول موضــوع ٦٥ضــمَّت 

 إىل ٢٢ مــن  يف الفتــرة“الوئــام االجتمــاعي وإســهام املــرأة يف توطيــد الــسالم يف كوتــو العليــا”
وبــالنظر إىل البعــد اإلثــين للــرتاع، أتاحــت حلقــة العمــل أيــضاً تنظــيم منتــدى . مــارس/آذار ٢٥

  ).غوال ورونغا(للمصاحلة بني النساء من اجلماعتني املتخاصمتني 
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  صندوق بناء السالم  -ثالث عشر 
 من صندوق  املقدم من التمويل  الشرحية الثانية   يف إطار  ةنفذباتت اآلن معظم املشاريع امل      - ٥٧

، علـى املـسار الـسليم، رغـم الـبطء           ) مليون دوالر  ٢٠ (بناء السالم إىل مجهورية أفريقيا الوسطى     
ــة  ــه يف البداي منظومــة األمــم املتحــدة إىل جانــب شــركائها    مؤســسات وتنفِّــذ. الــذي اتــسمت ب

عزيـز  إصـالح قطـاع األمـن، وت      : هـي دعامـات    ثـالث    ، مـع التركيـز علـى      الوطنيني هذه املـشاريع   
.  وسيادة القانون، وإنشاء مراكـز إمنائيـة وتنـشيط اجملتمعـات احملليـة بعـد الـرتاع        الرشيدةاحلوكمة  

لى إجناز املشاريع املمولة مـن خمصـصات الـشرحية األوىل الـيت         ع  من التمويل   الشرحية الثانية  بينتنو
إلعـادة إدمـاج     دعمـاً أساسـياً      ت ماليني دوالر، وقد وفَّـر     ١٠ مببلغ ٢٠٠٨ عام   جرى منحها يف  

كانيــة جلـــوء النــساء إىل القـــضاء    إمتاألطفــال املــرتبطني باجلماعـــات املــسلحة ســـابقاً، وعــزَّز    
  . االستفادة من مغامن السالم للشباب على وجه اخلصوصأتاحتاملناطق املتأثرة بالرتاع، و يف
ن  مليــو٢,٤، قــدم صــندوق بنــاء الــسالم مبلغــاً إضــافياً قــدره ٢٠١١ويف أواخــر عــام   - ٥٨

 من املقاتلني بعـد نـزع    ٤ ٨٠٠دوالر عن طريق مرفق االستجابة الفورية لتمكني إعادة إدماج          
وينفِّـذ هـذا املـشروع حاليـاً كـل مـن مكتـب              .  من البلد  سالحهم وتسرحيهم يف الشمال الغريب    

  .األمم املتحدة املتكامل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 تقيـيم   أن جيـرى  ، من املتوقـع     يةشاريع األول امللى بدء   وبعد مرور أربع سنوات تقريباً ع       - ٥٩

ــران   ــستقل يف حزي ــائي م ــه/هن ــة  ، هبــدف ٢٠١٢ يوني ــدى وجاه ــدير م ــتثمارات  تق ــة اس  وفعالي
 اسـتنتاجات   وف تتخـذ  وسـ . الصندوق يف دعم جهود بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى         

 اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة        ، وسُيسترشد هبا كذلك يف     مستفادة  دروس  املذكور شكل  التقييم
ومنظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل لتعبئة املـوارد اإلضـافية املطلوبـة مـن أجـل دعـم جهـود                   

  .توطيد السالم يف إطار الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر
  

  أنشطة جلنة بناء السالم  -رابع عشر 
إلطـار االسـتراتيجي    لاالسـتعراض النـهائي   منانبثقت ، ٢٠١١نوفمرب /يف تشرين الثاين    - ٦٠

جمموعــة ، ٢٠١١يف هنايــة عــام انتــهى أجلــه  الــذي ،لبنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
ملــضي قــدماً يف جمــاالت نــزع    ابــشأن ســبل   )PBC/5/CAF/3(االســتنتاجات والتوصــيات   مــن

نون واحلوكمـة الرشـيدة،     السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح قطاع األمن وسـيادة القـا          
جهـت هـذه التوصـيات إىل كـل مـن احلكومـة وجلنـة            وقد وُ .  برنامج مراكز التنمية   باإلضافة إىل 

 .بناء السالم ومنظمات اجملتمع املدين واللجنة التوجيهية املشتركة التابعة لصندوق بناء السالم
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يـة أفريقيـا الوسـطى،      ع مجهور عملـها مـ   حتديـد جمـاالت     جلنـة بنـاء الـسالم       حاليـاً   وتعيد    - ٦١
مراعــاة للحــد مــن الفقــر الــيت وضــعت مــع  لبلــد لاالســتراتيجيةالثانيــة  ورقــةالتــواءم مــع حبيــث ت

  . البلدواجههايحتديات بناء السالم اليت 
ــة ب   - ٦٢ ــوعقــدت جلن ــسالم يف آذارن ــارس /اء ال ــود    ، يف إطــار٢٠١٢م ــن جه ــه م ــا تبذل م

ع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، والـدفاع،         وزراء نز   فيه  شارك اًاجتماعمتواصلة للتعبئة،   
، للمــسامهة يف توعيــة الــشركاء قبــل انعقــاد اجتمــاع      ة اخلاصــيت ممــثل باإلضــافة إىلوالعدالــة،

مبـا إلحـراز التقـدم وإجنـاز        إقنـاعهم   و “أبريـل / نيـسان  ٥ يف   أصدقاء مجهورية أفريقيا الوسـطى    ”
  . البلدة ملحة يفعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج من ضرور

  
  اإلدماج ورؤية مشتركة لألمم املتحدة بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى - امس عشرخ

ــا           - ٦٣ ــة أفريقي ــسالم يف مجهوري ــاء ال ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــن مكت وضــع كــل م
 للفتـرة  +عمـل لتوطيـد الـسالم واملـساعدة اإلمنائيـة      الوسطى وفريق األمم املتحدة القطري إطار     

املكتــب كــل مــن هــذا اإلطــار حيــدد اجملــاالت الرئيــسية الــيت ســريكز فيهــا   و .٢٠١٦-٢٠١٢
دعم إىل سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى للمضي قـدماً يف املـسألتني            تقدميهما ال والفريق على   

الرئيسيتني املتمثلتني يف توطيد الـسالم واحلـد مـن الفقـر املبينـتني يف الورقـة الثانيـة السـتراتيجية                      
ألمـم املتحـدة للمـساعدة     إطـار عمـل ا    ترن  قي ،سابق يف تقريري ال    جاء ملاووفقاً   . الفقر احلد من 
دى ملــتقيــيم دوري ميكــن مــن إجــراء ار للرصــد والتقيــيم  خبطــة عمــل مــشتركة وبإطــ+اإلمنائيــة

منظومـة األمـم املتحـدة      مؤسـسات    املـشتركة الـيت اتفقـت عليهـا           حتقيق النـواتج   يفاحملرز  تقدم  لا
مليـة اإلدمـاج االسـتراتيجي لتحقيـق        وقد عـززت هـذه الع      .هورية أفريقيا الوسطى  العاملة يف مج  

ــساق    ــن االت ــدر أكــرب م ــى نطــاق  ق ــا الوســطى    عل ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري  .وجــود األم
 املكتـب والفريـق  كـل مـن   اآلن يركـز  النتقال هبذا االتساق إىل املـستوى الربنـاجمي،       أجل ا  منو

لـسالم وتقـدمي    توطيد ا للتنفيذ املشترك تتعلق ب   سية قصرية األجل    أنشطة رئي بضعة  االهتمام على   
 إطار عمـل األمـم   أثناء العام األول من تنفيذ “نتائج سريعة ” وميكن أن حتقق     املساعدة اإلمنائية 

 .+املتحدة للمساعدة اإلمنائية
  
 املالحظات والتوصيات - ادس عشرس

أوقفــت  بعــد أن  إجنــازاً كــبرياًتــشكل مبــادرة احلكومــة إلطــالق حــوار سياســي شــامل    - ٦٤
غــري أن املــشاورات . ٢٠١٠احلكومــة وأحــزاب املعارضــة االتــصاالت الرمسيــة منــذ أواخــر عــام  

فالتوصـل  . األولية انتهت قبل التوصـل إىل توافـق لـآلراء بـشأن اإلصـالحات االنتخابيـة املقترحـة        
تنظـيم انتخابـات    ليـة   سالسـة عم  إىل توافق لـآلراء علـى هـذا النحـو يعـد حاسـم األمهيـة لـضمان                   
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، أحــث احلكومــة واألحــزاب الــسياسية ومؤســسات اجملتمــع املــدين علــى        هلــذاو. املــستقبل يف
ــددة     ــاءة متجـ ــروح بنـ ــة بـ ــالحات االنتخابيـ ــشأن اإلصـ ــشات بـ ــتئناف املناقـ ــن و. اسـ ــضاً ميكـ أيـ

منتــدى للحــوار بــني الــسلطات واألحــزاب الــسياسية ومنظمــات اجملتمــع املــدين أن يــصبح      ألي
لعقد مشاورات منتظمة بشأن القضايا االجتماعية واالقتصادية باإلضافة إىل قضايا الـسلم            وسيلةً  
الـشفافية  ب تتـسم منظمة من هذا القبيل  اتصاالت أيمستعدة لدعم   وتظل األمم املتحدة  . واألمن

  . من شأهنا أن تسهم يف تعزيز الثقة فيما بني مجيع اجلهات الوطنية املعنيةيكون وصراحةوال
 عسكريني والفترة الزمنية الفاصلة بني اعتقاهلم - اعتقال أربعة قادة سياسينيالواقع أن و  - ٦٥

التـوتر   مـن  ت زاد كلـها أمـور   يف هنايـة املطـاف إطـالق سـراحهم بكفالـة            ووتوجيه االهتـام إلـيهم      
ومـع ذلـك، فقـد ظـل القـادة          . إزاء احترام سـيادة القـانون     القلق   وأثارت جمدداً  السياسي يف البلد  

وإجياد تسوية  . العسكريون ملتزمني بعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج        - سياسيونال
العـسكريني ينبغـي     - يف الوقت املناسب للقضايا القانونية اليت تؤثر على هؤالء القادة الـسياسيني           

  .أن يساعد يف تعزيز االضطالع السلس بعمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
 مـا زالـت   ولكنـها حتسنت بوجه عام احلالة األمنية يف مجهورية أفريقيا الوسـطى،    لقد  و  - ٦٦
 ضمان سيطرة احلكومـة ودخـول املنظمـات الدوليـة يف عـام      من املمكن   ومع أنه مل يكن     . هشة

بـدأ  و.  الوصول إىل معظم أحنـاء البلـد       ن إال يف اجلنوب والغرب الشمايل، فقد تيسر اآل        ٢٠١١
ويــزداد  . منطقــة الــشمال الــشرقي واســتئناف احليــاة الطبيعيــة شــيئاً فــشيئاً الــسكان بــالعودة إىل

 أن التهديـد املـستمر للـسكان املـدنيني الـذي            غري. استعادة األمن يف مجيع أرجاء البلد     يف  األمل  
تــشكله اجلماعــات املــسلحة األجنبيــة مثــل جــيش الــرب للمقاومــة واجلبهــة الــشعبية لإلصــالح   

  .شديدالقلق يبعث على ال
 التعاون املثمر املتواصل بني مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد والـسودان،             إنين ألحيي و  - ٦٧
االلتــزام اإلقليمــي الــذي أعــرب عنــه رؤســاء دول اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا،  و
ــة األمنيــة    و ومــع أن العمــل . الــذي أســهم إســهاماً كــبرياً يف هــذا التحــسن الــذي شــهدته احلال

أسفر عن نتائج إجيابيـة، فإنـه ينبغـي          مواقع اجلبهة الشعبية لإلصالح قد    شترك ضد   العسكري امل 
وأحــث أيــضاً الــشركاء الــدوليني علــى تقــدمي املــساعدة إىل  . متابعــة البحــث عــن حــلٍ سياســي

الـذي يـشكله   للتهديـد  التصدي بصورة رادعـة  سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى لتمكينها من       
هــا االحتــاد قوداجلهــود اإلقليميــة الــيت ي سامهة بــصورة فعالــة يفومــة ومــن املــجــيش الــرب للمقا

  .األفريقي يف هذا الصدد
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ــام   - ٦٨ ــغــري  لفرصــة اومــن املهــم اغتن ــيت امل ــذ   ســنسبوقة ال ــصعيد األمــين لتنفي ــى ال حت عل
نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج الــذي يواجــه نقــصاً حــاداً يف التمويــل يقــدر  برنــامج

اجتماع أصدقاء مجهورية أفريقيا الوسـطى، الـذي عقـد          ومن مث، فإن    . دوالر مليون   ٢٠زهاء  ب
ىل تعبئـة املـوارد لربنـامج نـزع الـسالح      إأبريل ملـساعدة اجلهـود الراميـة       / نيسان ٥بنيويورك، يف   

 للبلـدان والـشركاء الـذين    توجـه بالـشكر  ألإنين و. ه متاماًحينجاء يف والتسريح وإعادة اإلدماج   
مـن شـأن إجنـاز عمليـة نـزع          ف. هورية أفريقيا الوسطى بأسـرع وقـت ممكـن        تعهدوا مبساعدة مج  

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج أن يساعد يف توطيد السالم اهلش ومتهيد الـسبيل السـتتباب        
 مليـون شـخص    ١,٩ الوضـع اإلنـساين لــ         تـردي  من شأنه كذلك أن خيفف مـن حـدة        و ،األمن
 وأود  .ل الستعادة االستقرار الـدائم وحتقيـق التنميـة        ح اجملا فسحاجة ماسة للمساعدة، وأن ي     يف

يف هذا الصدد أن أهنئ احلكومة واجليش الشعيب إعادة إرسـاء اجلمهوريـة والدميقراطيـة واحتـاد                 
القوى الدميقراطية من أجل التجمع على إمتام عملية نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                  

ــد  ــى مو  .يف مشــال غــرب البل ــة عل ــا مــن اصــلةوأشــجع احلكوم ــسيب   العمــل انطالق ــسالم الن  ال
تقـدمي  ل تأهيـل نفـسها   توسـيع نطـاق وجودهـا الـسياسي يف املنـاطق و           علـى   معظم أحناء البلـد      يف

  .املساعدة االجتماعية واإلمنائية للسكان الذين يعيشون يف املناطق الداخلية
 مجيـع أحنـاء   انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها قوات الـدفاع واألمـن يف        تشكل  و  - ٦٩

حيويـاً  أمـراً   تؤكد احلاجة امللحة إلصالح القطـاع األمـين الـذي يعـد             و. البلد مصدر قلق شديد   
 ةداتتخـذ خطـوات جـ    أحث احلكومـة علـى أن  من مث، و.  البلدالستدامة السالم واالستقرار يف   

  .ملعاجلة هذه القضايا
يف مجهوريــة أفريقيــا واســتمرار حــاالت التوقيــف التعــسفي واالحتجــاز غــري املــشروع    - ٧٠

 أحـث احلكومـة علـى اختـاذ     مـن مث  و.الوسطى يقوض مصداقية السلطات ومؤسساهتا القـضائية   
اء ويف هــذا الــصدد، فــإن إجــراء حــوار بنـّـ  . ة ملعاجلــة هــذه املــشكلة ملموســخطــوات عاجلــة و

ز جلس حقوق اإلنسان، وال سيما الفريق العامل املعـين باالحتجـا          مباإلجراءات اخلاصة   آلية   مع
ــا الوســطى،  القــضاة و املعــين باســتقاللاملقــرر اخلــاص التعــسفي، و ــة أفريقي احملــامني يف مجهوري

  . القيام بهعتزم احلكومة الثقة يف ما تتيح اجملال لزيادةسي
. وأرحب بإصدار القانون املتعلق مببادئ إدارة الـسجون يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                - ٧١
إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء وطلـب املـساعدة القانونيـة،            القانون    ذلك ن أن حيسّ  من املفروض ف

  .وأن ميكن من إقامة عالقات عمل إجيابية بني اهليئات القضائية واحلكومة
ــة        - ٧٢ ــاريني التفاقي ــى الربوتوكــولني االختي ــصديق عل ــال الت ــاؤل حي ويف حــني أشــعر بالتف

حة ومجاعـات الـدفاع   الستمرار ارتكـاب مجاعـات مـسل     القلق ما زال يساورين  حقوق الطفل،   
ــا الوســطى      ــة أفريقي ــهاكات جــسيمة ضــد األطفــال يف مجهوري ــنفس انت ــع  . عــن ال وأحــث مجي
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وقعـوا علـى خطـط العمـل متـشياً مـع قـرار        مـن  األطراف على وقف االنتهاكات فوراً، وأحـث    
  .، بالتعاون مع األمم املتحدة دون إبطاءعلى تنفيذها) ٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن 

منظومة األمم املتحدة بأكملها لدعم عمليـة توطيـد الـسالم يف مجهوريـة          تضامنت  لقد    - ٧٣
ومع أنـين أشـدد علـى أمهيـة التكامـل يف امليـدان لوضـع        . أفريقيا الوسطى على حنو أكثر تكامالً     

 اإلشــارة إىل أن االفتقــار إىل املــوارد الالزمــة لتنفيــذ جتــدر نــهفإرؤيــة مــشتركة لألمــم املتحــدة، 
هـا للمـضي قـدماً      جتاوز يـشكل أحـد القيـود الرئيـسية الـيت ال بـد مـن                 حبرمشاريع مشتركة ما    

 وممـا يقلقـين بوجـه خـاص بـطء معـدل             .تنفيذ جدول أعمال األمم املتحدة املشترك يف البلد        يف
ومن املهم أن يوحد اجملتمع الدويل قواه لـدعم         . تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة     

  .صددجهود احلكومة يف هذا ال
 حشد الدعم األساسي لتوطيد السالم يف مجهوريـة أفريقيـا     على لت جلنة بناء السالم   عمو  - ٧٤

جلنة يف   املنتهية واليته مجهورية أفريقيا الوسطى    تشكيلة   رئيس    بال كلل  ذلكذادها يف   الوسطى، و 
  .بناء السالم، السيد يان غرولز، املمثل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة بنيويورك

ــة       - ٧٥ ــا اجلماعـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــة والدوليـ ــات اإلقليميـ ــديري للمنظمـ ــن تقـ وأود أن أعـــرب عـ
االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي              
واالحتــاد األورويب واملنظمــة الدوليــة للبلــدان الناطقــة بالفرنــسية للمــسامهات الــيت قــدموها،         

  .الثنائيني لدعمهم املتواصل جلمهورية أفريقيا الوسطىوللشركاء 
 واجتــهادهم هممازتــلوأخــرياً، أود أن أشــيد مبــوظفي املكتــب املتكامــل لبنــاء الــسالم ال  - ٧٦
يف أجـــواء صـــعبة بقيـــادة ممـــثليت اخلاصـــة الـــسيدة مارغريـــت أديرينـــسوال فوغـــت،   العمـــل  يف

 لبناء الـسالم يف مجهوريـة    دعماًفانية دؤوبة مت جهود ملا بذله مناألمم املتحدة القطري   وبفريق
  .أفريقيا الوسطى

  


	تقرير الأمين العام عن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وعن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في ذلك البلد
	أولاً - مقدمة
	1 - يُقدَّم هذا التقرير بناء على طلب مجلس الأمن الوارد في البيان الذي أصدره رئيس المجلس في 26 أيلول/سبتمبر 2001 (S/PRST/2001/25)، والذي طلب فيه المجلس إليّ أن أواصل إطلاعه بصفة منتظمة وعلى أنشطة مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى والحالة في ذلك البلد.
	2 - ويستند هذا التقرير إلى تقريري السابق (S/2011/739) المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وهو يقدم آخر المستجدات في المجالات السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي والإنساني وفي مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والمسائل الجنسانية، وفيما يتصل بأنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي خلف مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى في كانون الثاني/يناير 2010.
	ثانياً - الوضع السياسي
	3 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استهلت السلطات الوطنية حوارا سياسيا مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الإصلاحات الانتخابية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقدت مشاورة أولى شاركت فيها الأطراف السياسية من الحزب الحاكم والمعارضة على السواء، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، لعرض قانون الانتخابات المقترح اعتماده والآلية الوطنية المقترح إقامتها بغرض إجراء الانتخابات في البلد.
	4 - وأثناء المشاورة الثانية في كانون الثاني/يناير 2012، ناقش المشاركون رؤية الحكومة بشأن العملية الانتخابية. وشملت المشاورات مقترحاً بإنشاء وكالة وطنية للانتخابات للإشراف على تنظيم الانتخابات تكون تحت المسؤولية العامة لوزارة الداخلية وشؤون اللامركزية، ولجنة استشارية تتولى مراقبة الانتخابات في البلد. وأعربت منظمات المجتمع المدني عن تفضيلها لإنشاء هيئة وطنية للانتخابات، تكون مستقلة عن وزارة الداخلية وشؤون اللامركزية، تسند إليها مهمة إدارة شؤون العملية الانتخابية بأكملها. وبالمثل، اقترحت أحزاب سياسية، من بينها حزب كوا نا كوا الحاكم، أن يتولى تنظيم الانتخابات لجنة انتخابية مستقلة دائمة. ولم يتمكن المشاركون من التوصل إلى توافق في الآراء.
	5 - وفي 18 كانون الثاني/يناير، أصدرت الأحزاب السياسية في البلد، بما فيها حزب كوا نا كوا، بيانا تدعو فيه إلى عقد مشاورة ثالثة لمواءمة وجهات النظر ولإكمال استعراض الإصلاحات الانتخابية المقترحة. ولم تُعقَد تلك المشاورة بعد. وفي 1 آذار/مارس، أعلن رئيس الجمعية الوطنية أن مشروع القانون الانتخابي طُرح عليها للنظر فيه. وقد فجَّر هذا الإعلان مظاهرات من جانب جبهة إلغاء الانتخابات وإعادة إجرائها طالبت فيها بسحب مشروع القانون. ولقد أعيد مشروع القانون إلى الحكومة في نهاية شهر نيسان/أبريل بعد انتهاء اللجنة المعنية بالشؤون الداخلية والقانونية والإدارية التابعة للجمعية الوطنية من تحليله. ويُستدل من ذلك على أن الجمعية الوطنية تتمتع بقدر من الاستقلال، رغم هيمنة حزب كوا نا كوا الحاكم عليها بصورة تكاد أن تكون كاملة. وتواصل ممثلتي الخاصة تشجيع الحكومة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على الوصول إلى توافق في الآراء بشأن مقترحات الإصلاح المتصلة بالانتخابات.
	6 - وفي 6 كانون الثاني/يناير، قامت وحدة التحقيقات الجنائية، أو دائرة البحث والتحقيقات، باعتقال قادة أربعٍ من الحركات السياسية العسكرية المشترِكة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على الصعيد الوطني. ووُجِّهت اتهامات بالتآمر ضد الأمن الوطني إلى جان - جاك ديمافوت، رئيس الجيش الشعبي لإعادة إحلال الديمقراطية ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وغونتران إيربير دجونو أهابا، عضو البرلمان وزعيم اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، والسيد محمد أبراس، من الحركة نفسها وعضو سابق في البرلمان، والسيد عبد القادر، وهو أيضاً من اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع وعضو اللجنة التوجيهية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	7 - وقد رفض الجيش الشعبي لإعادة إحلال الديمقراطية واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع الاتهامات الموجهة للمعتقلين، رغم بقائهما على التزامهما بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وفي 11 نيسان/أبريل، أُطلِق سراح السيد ديمافوت والزعماء الثلاثة لاتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع بكفالة، ووضعوا تحت المراقبة.
	ثالثاً - دعم جهود الوساطة الوطنية
	8 - واصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى دعم الجهود الوطنية المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات بين الحكومة والأحزاب المعارضة، وفيما بين الجماعات السياسية والعسكرية. ويعمل المكتب بشكل أكثر تحديداً على تعزيز قدرات المجلس الوطني للوساطة من أجل إدارة النزاعات على الصعيد الوطني، وعلى تشجيع تسوية النزاعات على الصعيد المحلي. ورغم أن المجلس الوطني مكلف دستوريا بالتعامل مع النزاعات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوسط فيها، لم ترصد له الموارد اللازمة ويفتقر أداؤه إلى الفعالية. ولقد شرع المجلس، بدعم من المكتب، في إنشاء مجالس محلية للوساطة، وهي خطوة من شأنها أن تعزز انتشار مسؤولي الحكم المحلي، الأمر الذي ثبتت فعاليته في غالبية أنحاء البلد.
	9 - وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى زيادة في التوترات بين طائفة المسلمين، وبخاصة المنحدرون من أصل تشادي، والمجتمعات المحلية، لا سيما في أعقاب الهجوم المشترك الذي شنته جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد على الجبهة الوطنية الرواندية في كانون الثاني/يناير 2012. ويعكف المكتب على العمل مع المجلس الوطني للوساطة على وضع آليات ملائمة للإنذار المبكر والوساطة للتصدي لهذه المشاكل.
	رابعاً - الحالة الأمنية
	10 - تحسنت الحالة الأمنية في مناطق كثيرة من البلد خلال الفترة قيد الاستعراض. وقد توطدت الثقة فيما بين اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع وتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وبالإضافة إلى ذلك، شارك زعيما اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع وتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام، جنبا إلى جنب مع 000 25 شخص في قافلة للسلام والمصالحة، وتولى الوسيط الوطني بالبلد تنظيمها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدعم من المكتب. وتبعا لذلك، تمكّن العديد من المشردين داخلياً الذين فروا بسبب الصدامات فيما بين الجماعتين المسلحتين، من العودة إلى بريا، في كوتو العليا. وعلاوة على ذلك، فنتيجة لنشر القوات الثلاثية المشتركة بين جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان في شباط/فبراير في المنطقة الشمالية الشرقية، عاد الكثير من المشردين داخلياً إلى بيراو في منطقة فاكاغا. وأخيراً، تحسن الوضع في منطقة الشمال الغربي في أعقاب بدء عملية نزع سلاح وتسريح المقاتلين السابقين في الجيش الشعبي لإعادة إحلال الديمقراطية في حزيران/يونيه 2011، وأصبح الوضع مستقراً خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أدى الشعور بتحسن الحالة الأمنية إلى تجدد الجهود المبذولة لدعم حملة نزع السلاح والتسريح في الشمال الغربي، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق هذه العملية في مناطق أخرى، بما في ذلك الشمال الشرقي.
	11 - ورغم التحسن في الحالة الأمنية في أجزاء كثيرة من البلد، واصلت جماعتان مسلحتان أجنبيتان أنشطتهما في جمهورية أفريقيا الوسطى، هما الجبهة الوطنية الرواندية وجيش الرب للمقاومة، وهاتان الجماعتان تشكلان تهديداً خطيراً للجهود المبذولة باستمرار لتحقيق الاستقرار.
	12 - وفي 23 كانون الثاني/يناير، شنت جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد هجوما مشتركا على مواقع تابعة للجبهة الوطنية الرواندية في مقاطعة نانا غريبيزي. وقد اضطُّلع بهذه العملية على إثر اتخاذ الدورة العادية الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، التي عقدت في ندجامينا، في 15 كانون الثاني/يناير، قرار مساعدة السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على التصدي للتحديات الأمنية الملحة. وأسفرت العملية عن تدمير مركز قيادة الجبهة الوطنية الرواندية في وانداغو. وتبعا لذلك، أعلنت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن الجبهة الوطنية الرواندية لم تعد تشكل تهديداً للبلد، وأن القوات التشادية انسحبت من جمهورية أفريقيا الوسطى في 6 شباط/فبراير. إلا أن هذا الهجوم العسكري لم يقض تماماً على التهديد الذي تشكله الجبهة الوطنية الرواندية. فزعيم الجبهة لم يُعتَقَل، وما زالت بعض عناصر الجماعة المسلحة تهاجم القوات الحكومية والمدنيين في المقاطعات المجاورة.
	13 - ولقد زادت أيضا هجمات جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى بدءاً من الربع الأول من عام 2012، وبشكل ملحوظ في شهر آذار/مارس. وما زال جيش الرب للمقاومة نشطاً في مناطق زيميو، ورافاي، وأوبو، وبمبوتي. وحتى تاريخه، أفيد بوقوع ما مجموعه 20 هجوماً وست حالات وفاة و 39 حادث اختطاف، مقابل 24 هجوماً في عام 2011 أسفرت عن ست حالات وفاة و 48 حادث اختطاف. وفي 31 آذار/ مارس، كان لا يزال هناك 362 20 شخصا مشردين داخلياً بسبب جيش الرب للمقاومة و 361 5 لاجئاً كونغوليا مشردا في مقاطعتي مبومو ومبومو العليا.
	14 - وقد تجدد زخم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي تصديا لجيش الرب للمقاومة، مما زاد الوعي باحتياجات القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى أو قدراتها المتصلة بالعمليات. وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً 100 مستشار عسكري إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا لتوفير الدعم اللوجستي والتدريبي للجيوش الوطنية في البلدان المتضررة الأربعة التي تضطلع بعمليات ضد جيش الرب للمقاومة.
	15 - ويشارك المكتب أيضاً في بلورة استراتيجية إقليمية لمجابهة تهديد جيش الرب للمقاومة، يتولى وضعها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لجمهورية أفريقيا الوسطى، بالتعاون مع البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة والاتحاد الأفريقي وكيانات الأمم المتحدة الكائنة في البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة، وغيرها من الأطراف المعنية، وفقاً للبيان الذي أصدره رئيس مجلس الأمن في 14 تشرين الثاني/نوفمبر (PRST/2011/21). وأخيراً، قام المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بجيش الرب للمقاومة وممثلتي الخاصة لأفريقيا الوسطى ورئيس مكتب الأمم المتحدة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى في شهر نيسان/أبريل. وقد ساعدوا على إذكاء الوعي بمحدودية الموارد المتاحة للقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى، وبضرورة تخصيص الموارد اللازمة للتصدي لجيش الرب للمقاومة، ضمن أولويات كثيرة أخرى تستدعي الاهتمام بها.
	16 - تصديا لتهديد جيش الرب للمقاومة، وضع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى استراتيجية متعددة الجوانب تمشيا مع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الصدد. وبالإضافة إلى مشاركة المكتب في بلورة الاستراتيجية الإقليمية لمواجهة جيش الرب للمقاومة التي وضعها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، فهو يساعد الحكومة على تحسين نظام الاتصالات لديها بما يزيد من قدرتها في مجال الإنذار المبكر وذلك بتكرار نظام الإنذار المبكر القائم الذي وضعته بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعمل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى أيضا مع الشركاء الوطنيين والدوليين لوضع وتنفيذ استراتيجية لتشجيع مقاتلي جيش الرب للمقاومة على الفرار وسياسة لإعادتهم إلى أوطانهم. وبالإضافة إلى ذلك، يسهّل المكتب وضع استراتيجية وطنية لنزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج في مناطق البلد المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة، وهو بصدد إرسال موظفين اثنين إلى منطقة أوبو ليلتحقا بالعمل في المركز المشترك للاستخبارات والعمليات.
	17 - وأخيرا أُفيد بوقوع خسائر في الأرواح في جمهورية أفريقيا الوسطى، خلال الفترة قيد الاستعراض، ربما تكون قد نجمت عن النزاع بين السودان وجنوب السودان. ففي 18 نيسان/أبريل، قتل 11 جنديا من جمهورية أفريقيا الوسطى وأصيب 7 بجروح عندما تعرضت وحدة من القوة الثلاثية لجمهورية أفريقيا الوسطى/تشاد/السودان لهجوم في قاعدتها على يد متمردين سودانيين. وتقع القاعدة في أم دافوك، ويوجد نصفها في جمهورية أفريقيا الوسطى والنصف الآخر في السودان.
	خامسا - نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
	18 - تم تعليق عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في المنطقتين الشمالية الغربية والوسطى الشمالية في أيلول/سبتمبر 2011، بعد أن نُزع سلاح ما يقارب 800 4 مقاتل تابع للجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية. وقد عاد أكثر من 90 في المائة من هؤلاء المقاتلين السابقين المسرحين إلى مجتمعاتهم الأصلية، وينتظرون فرص إعادة الإدماج، في حين أعيد توطين المتبقين في مناطق حضرية. وتواصل الأمم المتحدة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، الحفاظ على الاتصال مع المقاتلين المسرّحين، بطرق من بينها تعهد قاعدة بيانات شاملة تضم، ضمن ما تضمه من بيانات، معلومات عن موقعهم الجغرافي.
	19 - ولقد أفضت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تلك إلى ازدياد التوقعات فيما يتصل بالجماعات السياسية - العسكرية الأخرى. والواقع أن كل الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك تحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام الذي لم يوقّع بعد على اتفاق ليبرفيل لعام 2008، أوقفت رسميا جميع الأعمال العدائية، وتنتظر عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	20 - ومن أجل الحفاظ على الزخم الحالي لعمليات نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ساهمت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في تيسير الاستئناف الفوري لعمليتي نزع السلاح والتسريح بمبلغ قدره 000 404 دولار أمريكي. ومن ثم، ففي 7 أيار/مايو، استؤنفت هاتان العمليتان لتشملا العدد المتبقي من مقاتلي الجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية واتحاد قوى المقاومة والجبهة الديمقراطية لشعب جنوب أفريقيا الوسطى في المنطقتين الشمالية الغربية والوسطى الشمالية من البلاد ويناهز 800 1 مقاتل. واكتملت هذه المرحلة من العملية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في 8 شهر أيار/مايو، وذلك بالنسبة للجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية واتحاد قوى المقاومة.
	21 - وفي غضون ذلك، ظلت لجنة المتابعة المعنية باتفاق السلام الموقع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بين تحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام واتحاد القوات الجمهورية قائمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتم بدعم فني ولوجستي من المكتب إيفاد بعثتي تحقق إلى بريا ونديلي خلال المدة من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2012، من أجل رصد الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار.
	22 - وفي نيسان/أبريل، تلقت جمهورية أفريقيا الوسطى 2.39 مليون دولار من مرفق الاستجابة الفورية التابع لصندوق بناء السلام لتنفيذ مرحلة أولى من برنامج إعادة الإلحاق وإعادة الإدماج لفائدة المقاتلين السابقين المسرحين في المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من البلد. وسينفذ المشروع بمساعدة تقنية من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ظل الشراكة الوثيقة مع البنك الدولي، الذي سيقدم ثلاثة خبراء للمساعدة في هذه العملية. وسيقدم برنامج الأغذية العالمي أيضا حصص إعاشة للمقاتلين السابقين والمجتمعات المحلية. ومن المقرر أن تستهل كمرحلة إعادة الإلحاق رسميا قبل نهاية حزيران/يونيه. وسيساعد برنامج إعادة الإلحاق على تعزيز التماسك الاجتماعي وتيسير التنمية الاقتصادية لكل من المقاتلين السابقين والمجتمعات المحلية.
	23 - وتحسبا لبدء عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الشمال الشرقي، يخضع الآن عدد من المقاتلين لنزع السلاح الطوعي. وعلى سبيل المثال، في 14 آذار/مارس، ترك 33 مقاتلا من تحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام جماعتهم وتقدموا إلى السلطات المدنية والعسكرية لمدينة بريا من أجل نزع السلاح الطوعي. وخلال الفترة ذاتها، اتصل نحو 30 مقاتلا من الجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى بقائد وحدة الجيش في كابو (نانا غريبيزي) لطلب المساعدة على العودة إلى الحياة المدنية. ونظرا لعدم توافر الأموال وبداية موسم الأمطار، تتضاءل بشدة في هذه المرحلة احتمالات بدء عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في هذه المنطقة.
	24 - لا يزال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يواجه، للأسف، نقصا في الأموال. ولقد أنفقت الحكومة حتى الآن على هذا البرنامج 9 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ تدابير عدة من بينها إنشاء وزارة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ودفع إعانات للجماعات السياسية - العسكرية التي وقّعت على اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل في عام 2008. ويبلغ مجموع التمويل اللازم لاستكمال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في البلد بأكمله 916 665 19 دولارا، يشمل مبلغا قدره 246 683 2 دولارا مخصصا لعمليات نزع السلاح والتسريح ومبلغا قدره 670 982 17 دولارا أمريكيا لإعادة الإلحاق وإعادة الإدماج.
	25 - وفي 5 نيسان/أبريل، عقدت الحكومة، بمساعدة الأمم المتحدة، اجتماعا لـ ”أصدقاء جمهورية أفريقيا الوسطى“ في نيويورك لتقديم لمحة عامة عن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وطلب الدعم المالي من شركائها. وكان هذا الاجتماع فرصة لرئيس الوزراء فوستن أرشانج تواديرا ولكل من وزيري الدفاع ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لتسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها جمهورية أفريقيا الوسطى، والجهود التي تبذلها سلطات البلد من أجل توطيد السلام، والتزام جميع الجماعات السياسية - العسكرية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والدعوة لتقديم الدعم العاجل لإتمام العملية. وتعهدت حكومة أستراليا خلال الاجتماع بتقديم 000 200 دولار من أجل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	سادسا - إصلاح القطاع الأمني
	26 - في شباط/فبراير، وافقت اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني التي يرأسها وزير الدفاع على خريطة طريق منقحة لوضع استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الأمني. وتتوخى خريطة الطريق، التي وضعت بدعم تقني من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، صياغة ست استراتيجيات قطاعية فرعية سيتم دمجها في استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الأمني مدتها ثلاث سنوات. وتستند القطاعات الستة الفرعية هذه إلى رؤية للقطاع الأمني شرحتها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى خلال حلقة العمل الوطنية بشأن إصلاح القطاع الأمني المعقودة في نيسان/أبريل 2008، وتركز على المواضيع الآتية: القوات المسلحة/الدرك؛ الشرطة؛ قطاع العدل؛ اللامركزية وحماية البيئة؛ المالية العامة والجمارك؛ الرقابة الديمقراطية على القطاع الأمني. وسيتم استعراض واستكمال الاستراتيجية القطاعية الفرعية الخاصة بالرقابة الديمقراطية، والتي أتمتها الحكومة بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى في كانون الثاني/يناير 2011.
	27 - ومنذ شباط/فبراير، أحرز مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، بدعم من إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، تقدما في دعم الحكومة في وضع الاستراتيجيات القطاعية الفرعية الخاصة بإصلاح القطاع الأمني. وتم إيفاد خبراء من وحدة إصلاح القطاع الأمني التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام ومن الملاك الوظيفي المخصص لإصلاح القطاع الأمني بمكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي إلى بانغي للمساعدة في إعداد الاستراتيجية الفرعية المتعلقة بالشرطة، والتي ستوضع في صيغتها النهائية قريبا، وإقامة روابط مع الشركاء الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي. ويحشد مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وإدارة عمليات حفظ السلام أيضا الدعم التقني والتمويل من الدول الأعضاء لنشر خبرة إضافية من أجل دعم وضع الاستراتيجية العامة. فعلى سبيل المثال، ييسر المكتب حاليا، بدعم من فرنسا، عملية إعداد استراتيجية قطاعية فرعية بشأن القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى والدرك. وربما تكون هذه الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإصلاح القطاع الأمني، التي هي أساسية لتحقيق الشرعية والاستدامة وإعادة تنشيط الملكية الوطنية لعملية إصلاح القطاع الأمني في الجمهورية، أداة مفيدة أيضا لإعادة إشراك الشركاء الدوليين في هذا المجال الحيوي.
	28 - وبالإضافة إلى دعم هذه الاستراتيجية المهمة، قدم المكتب الدعم التشغيلي لتنفيذ أنشطة إصلاح القطاع الأمني الرئيسية. وفي هذا الصدد، وكجزء من ”استراتيجية التوعية في مجال إصلاح القطاع الأمني“، نظم المكتب، بناء على طلب من وزير الأمن العام، حلقة عمل في كلية كبار ضباط الشرطة مدتها ثلاثة أيام حول موضوع ”مدخل إلى إصلاح القطاع الأمني“. وقدم المكتب أيضا المساعدة الفنية لجهود إصلاح القطاع الأمني على الصعيد الوطني، مثل إسداء المشورة بشأن وضع نظام أساسي جديد خاص بالشرطة البلدية، ودعم أنشطة توعية الجمهور بأدوار ومسؤوليات الشرطة البلدية؛ وتوفير التدريب في مجال مكافحة العنف الجنسي والجنساني وخفارة المجتمعات المحلية. وقدم المكتب أيضا حواسيب لمركز الحاسوب في كلية الشرطة الوطنية الذي افتُتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وأسدى المشورة الفنية بشأن مناهج تدريب الشرطة الوطنية.
	سابعا - الحالة الاجتماعية الاقتصادية
	29 - وضعت الورقة الثانية لاستراتيجية الحد من الفقر في صيغتها النهائية، لكنها لم تصدر رسميا، وتواجه السلطات الوطنية نقصا حادا في التمويل اللازم لتنفيذها. وعلاوة على ذلك، ظل الأداء الاقتصادي للبلد دون التوقعات، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1 في المائة، مقابل 3.3 في المائة في عام 2011. وشهدت الحكومة صعوبات مستمرة متعلقة بالميزانية، مما يرجع جزئيا إلى التقدم البطيء في مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن تدارك حالات عدم التحكم في النفقات التي سُجلت في السنوات السابقة، والتي كان لها أثرها في تأخر العديد من الشركاء الدوليين في صرف الدعم المقرر للميزانية.
	30 - وفي بداية عام 2012، نفذت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى توصية صندوق النقد الدولي، وهي تعدل تلقائيا الآن أسعار المنتجات النفطية كل شهر، بحيث تعكس الزيادات في الأسعار في السوق الدولية وتحافظ على الموارد المالية الوطنية. ونشأت توترات اجتماعية نتيجة للتأثير السلبي لهذا الإجراء على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء. وارتفع معدل التضخم من 1.3 في المائة في عام 2011 إلى 1.4 في المائة في كانون الثاني/ يناير وإلى 1.6 في المائة في شباط/فبراير 2012.
	31 - وارتفع الدليل القياسي للتنمية البشرية إلى 0.343 في عام 2011، على الرغم من تراجع جمهورية أفريقيا الوسطى بواقع مرتبتين. ولا يزال البلد ضمن الدول الثماني الأخيرة في ترتيب دليل التنمية البشرية، وهو ما يعكس تدهور المؤشرات الاجتماعية الرئيسية، ما عدا مؤشر التعليم. ونظام الصحة بالبلد ضعيف جدا في جميع مكوناته (إدارة استحقاقات الرعاية الصحية، والتمويل، والموارد البشرية، والأدوية، واللقاحات، والتكنولوجيات والمعلومات الصحية). ويزداد هذا الضعف خطورة لأن مستوى التمويل الخارجي والداخلي على حد سواء غير كاف لتغطية الحد الأدنى من احتياجات الرعاية الصحية الأولية. ولا يمكن تحقيق أي من الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة (الأهداف 4 و 5 و 6) بحلول عام 2015. وثمة حاجة ملحة لأن يقوم كل من السلطات الوطنية والمجتمع الدولي بتوحيد القوى واتخاذ إجراءات لحل هذه الأزمة الصحية المعقدة. وما يثير القلق بشكل خاص هو مؤشرات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، التي تشهد تدهورا شديدا.
	ثامنا - الحالة الإنسانية
	32 - في كانون الثاني/يناير، وجّه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداء موحدا طالبا توفير مبلغ قدره 134 مليون دولار لصالح 1.9 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة. ولم يتلقّ المكتب، حتى الآن، إلا 26 في المائة من التمويل اللازم.
	33 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما مجموعه 633 30 شهادة ميلاد و 607 5 بطاقات هوية وطنية للمشردين داخليا وغيرهم من السكان المتضررين من الحرب. وسيتواصل هذا الدعم، ليستهدف أساسا أكثر الناس معاناة من التمييز، والمعرضين لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية. وتعمل المفوضية أيضا مع الحكومة على تطبيق شروط حجب مركز اللاجئ عن اللاجئين الأنغوليين والبورونديين والروانديين والليبريين. وقد وافقت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على منح وضع بديل لـمَن يقرر منهم البقاء في البلد، حيث تُصدر لهم تصاريح إقامة و/أو تمنحهم الجنسية.
	34 - إثر إعادة الاستقرار إلى مقاطعتي نانا - مامبيدري وأوهام - بندي، سجلت المفوضية عمليات عودة عفوية للاجئين الذين كانوا قد التمسوا الملاذ في الكاميرون (075 2 فردا أو 566 أسرة معيشية) وتشاد (292 6 فردا أو 220 1 أسرة معيشية). وأمدّت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة العائدين بالبذور فيما زوّدهم برنامج الأغذية العالمي بالمواد الغذائية. وعلاوة على ذلك، تعمل المفوضية على وضع اتفاق ثلاثي يقضي بإعادة اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية المقيمين في مقاطعة لوبايي إلى أوطانهم. وتجدر الإشارة إلى أن التحدي الرئيسي الذي يعطل عودة اللاجئين والمشردين داخليا، هو عدم توافر المرافق التعليمية والصحية المناسبة.
	35 - وزودت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 000 29 من المشردين داخليا بإمدادات من المواد غير الغذائية لإعانتهم على مواجهة الأزمة الغذائية في المناطق الشمالية، وسهّلت عودة 656 148 طفلا (441 70 منهم إناث و 215 88 ذكور) إلى المدارس في المناطق المتضررة من النزاع في الشمال والشمال الشرقي. وقدم برنامج الأغذية العالمي، بدوره، معونة غوثية إلى 000 14 لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودانو 000 59 من المشردين داخليا، بمن فيهم ضحايا النزاع في مقاطعات كوتو العليا، وناني غريبزي، وأُوهام بيندي. ووفّر البرنامج، في إطار برنامجه للتغذية المدرسية في حالات الطوارئ، وجبات غذائية لـ 000 136 طفل من تلاميذ المدارس الابتدائية. وعلاوة على ذلك، كفل البرنامج توفير التغذية التكميلية المناسبة من أجل 000 8 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية و 300 3 من الحوامل والمرضعات، و 000 15 شخص يعيشون في أسر متضررة من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتفتقر إلى الأمن الغذائي.
	36 - وواصل برنامج الأغذية العالمي أيضا تشغيل خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، التي أتاحت إمكانية وصول الوكالات الإنسانية على نحو سريع ومأمون إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها بسبب انعدام الأمن ورادءة البنية التحتية. وفي هذا الصدد، بلغ متوسط الرحلات الجوية في إطار تلك الخدمات 103 ساعات شهريا، مما أتاح نقل ما متوسطه 588 راكبا و 8 أطنان من المواد غير الغذائية شهريا.
	37 - وفيما يتعلق بقطاع الصحة، نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العمل على مكافحة الجوع، عملية استجابة منسّقة وسريعة وفعّالة، دعما للشركاء الحكوميين والجماعات المحلية، لاحتواء وباء الكوليرا الذي تفشى لأول مرة في البلد منذ 15 عاما. وكفل ذلك التدخل السيطرة بعد الأسابيع الأولى من تفشي الوباء، على معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض، ومنع امتداده إلى العاصمة بانغي ذات الكثافة السكانية العالية. أما في المناطق المتضررة من النزاع في الشمال والشمال الشرقي، فقد وفّر برنامج المياه والصرف الصحي والانظافة الصحية الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للطفولة، المياه الصالحة للشرب لـ 000 106 أشخاص، مما يعني أن أكثر من 000 23 من المشردين داخليا بات بوسعهم الاستفادة من مرافق صرف صحي واغتسال محسّنة.
	38 - وأخيرا، قدمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، في إطار الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، الدعم إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في تنظيم 3 حملات تحصين وطنية ضد شلل الأطفال بالتنسيق مع بلدان أخرى في وسط أفريقيا وغربها وذلك على إثر تفشي المرض في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتم تحصين مَن مجموعهم 000 800 طفل تقل أعمارهم عن 59 شهرا. وعلاوة على ذلك، تم، خلال الأسبوع الثاني من برنامج التحصين الأفريقي، تحصين 000 62 امرأة حامل و 400 54 طفل تقل أعمارهم عن 11 شهرا.
	تاسعا - الأنشطة التنفيذية المضطلع بها دعما للإنعاش والتنمية
	39 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدّم برنامج الأغذية العالمي المساعدة إلى 000 20 شخص منخرطين في أنشطة زراعية وفي مشاريع تأهيل المجتمعات المحلية. وتمثل ذلك بتزويدهم بحصص غذائية بغرض الحفاظ على مخزون البذور والاضطلاع بمشروع لتوفير الغذاء مقابل الأصول المادية. وكان الهدف من ذلك الدعم استعادة سبل الرزق وتحسينها في المناطق المتعافية من النزاع.
	40 - وفي أواخر عام 2011، بدأت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، بدعم مالي وتقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة، تنفيذ إطار التعجيل بتحقيق الغاية جيم من الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية، ألا وهي خفض نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى النصف. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية للنمو المراعي لمصالح الفقراء في مجال الزراعة والتعدين والغابات، ترسي الأساس لمعالجة الأولوية الوطنية الرئيسية المتمثلة في الحد من الفقر بحلول عام 2015. وفي هذا الصدد، سيُولى اهتمام خاص لمواصلة تقديم خدمات التمويل البالغ الصغر إلى أضعف الفئات، وذلك في إطار متابعة النتائج المشجعة التي تحققت في عام 2011، حيث تمكّن 000 54 شخص، منهم 000 17 امرأة، من الحصول على خدمات مالية بدعم مالي وتقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية. وواصل البرنامج الإنمائي أيضا تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات الوطنية والمجتمع المدني لتنفيذ التدابير الأولى التي اتخذتها جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2011 بشأن تغير المناخ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث صدرت أوامر صكوك قانونية إنفاذ مدونة البيئة، وجرت الموافقة على استراتيجية وطنية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
	41 - وواصل البرنامج الإنمائي دعم سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في جهودها الرامية إلى تحقيق اللامركزية. فتعزيزا لقدرتها الداخلية على تجريب هذه العملية بنجاح، قدّم البرنامج الإنمائي، في شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، الدعم إلى وزارة الداخلية وشؤون اللامركزية في سياق تنظيم دورة تدريبية، في الفترة من 12 إلى 14 آذار/مارس 2012، وفّرت تدريبا على استخدام الأدوات الأساسية والموارد المعرفية وتبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب، في زيادة كفاءة الموظفين في أداء المهام الموكولة إليهم.
	عاشرا - حقوق الإنسان وسيادة القانون
	42 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاحظ مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى زيادة كبيرة في عدد التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتقالات المرتكبة على يد قوات الأمن والدفاع لجمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما الحرس الرئاسي، ضد السكان المدنيين في أماكن احتجاز قانونية أحيانا وغير قانونية أحيانا أخرى، في ظل ثقافة عامة من الحبس والاحتجاز، والسجن دون محاكمة. ولا يزال القلق يساور المكتب ومفوضية حقوق الإنسان بوجه خاص بشأن عدم احترام أبسط الحقوق أي افتراض البراءة لحين ثبوت الإدانة. ثمة أيضا تحديات كبرى ما زالت ماثلة في هذا المجال في جمهورية أفريقيا الوسطى، ألا وهي تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة ورفض إتاحة إمكانية الاتصال بالأشخاص المقبوض عليهم، وعدم الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بمدة الاحتجاز. فهذه التجاوزات تنال من النظام القضائي وتنزع الثقة منه، وتمس بمصداقية الحكومة في تعزيز سيادة القانون في البلد. ولقد حرص مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى على أن يعرب باستمرار للسلطات الوطنية، ومن بينها وزير العدل والمفوض السامي لحقوق الإنسان والحكم الرشيد عن قلقه إزاء تلك الأمور؛ ولكن لا يزال يتعين بذل لجهود كثيرة لضمان التقيد في الاحتجاز بالإجراءات القانونية الواجبة، ومنع الاعتقال والاحتجاز بصورة غير قانونية. ومن ثم واصل المكتب جهوده الرامية إلى تنسيق الدعم الدولي المقدم إلى الحكومة؛ وتعزيز تبادل المعلومات وتحديد الثغرات والمعوقات والتحديات؛ والتوصية بالأخذ بنهج أكثر اتساقا واتساما بالطابع الاستراتيجي في عملية وضع برامج سيادة القانون على الصعيد الوطني.
	43 - وتلقى المكتب عدة تقارير عن انتهاكات متكررة أخرى، من بينها التحرش بالسكان وابتزازهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة أو هيمنتها مثل مقاطعات كوتو العليا، وكيمو وأوكادا، وأوهام، ونانا - غريبيزي. وإزاء ذلك نظم السكان مجموعات للدفاع عن أنفسهم مما خلق عن غير قصد مشاكل تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن لجوء المجتمعات المحلية في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى نشر مجموعات الدفاع عن النفس ممارسة شائعة في جميع أنحاء البلد وقد تطرح تحديات جديدة أمام نزع أسلحتها وتسريحها.
	44 - وفي أعقاب العملية العسكرية المشتركة بين جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ضد الجبهة الشعبية للإصلاح في كانون الثاني/يناير، أوفد المكتب فريقَين معنيين بحقوق الإنسان إلى مقاطعتَي نانا - غريبيزي وبامينغي - بانغوران، لتقييم الوضع في هاتين المنطقتين. وكشف التحليل الأولي للمعلومات المُجمّعة عن خسائر بشرية في صفوف المدنيين والعسكريين؛ وتدمير سبع قرى عن آخرها، مما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية خطيرة؛ وتشريد 000 22 شخص داخليا (000 18 منهم عادوا إلى مجتمعاتهم المحلية منذ ذلك الحين)؛ والتحرش بالسكان المسلمين والتمييز ضدهم؛ واعتقالات غير قانونية؛ وعمليات تعذيب؛ وحوادث عنف جنسي، بما في ذلك حوادث اغتصاب. وجرى إطلاع الأطراف على التقرير النهائي الذي يتضمن هذه النتائج الأولية، مشفوعة بتوصيات.
	45 - وواصل المكتب أيضا تعاونه التقني وأنشطته لبناء القدرات في مجالي حقوق الإنسان وسيادة القانون عن طريق تنظيم حملات التوعية والتدريب وتقديم المساعدة فيما يتصل بوضع المعايير. وبالإضافة إلى ذلك، قدم المكتب الدعم إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تدريب 34 ضابطا من القوات المسلحة في مجالي العنف الجنساني وحماية المرأة. وأسهم المكتب، في إطار التعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز دولة القانون، ومجلس اللاجئين الدانمركي، والمحكمة الجنائية الدولية، في تدريب 30 مشاركا من منظمات المجتمع المدني الوطنية على أساليب رصد المحاكم. وقد عزز ذلك التدريب قدرات هؤلاء المشاركين على تقييم ومراقبة مدى احترام حقوق المتهمين خلال المحاكمات.
	46 - وعلى صعيد سيادة القانون، سُلمت محكمة منطقة باوا التي جرى بناؤها حديثاً إلى وزارة العدل في 24 آذار/مارس. لكنه جرى التركيز، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على وضع معايير لتعزيز فعالية نظام العدالة الجنائية في جمهورية أفريقيا الوسطى بحسب الأولويات المحددة في الورقة الثانية لاستراتيجية الحد من الفقر. وتُبذل الجهود، بالتعاون مع وزارة العدل والشركاء الآخرين، لتعزيز كفاءة نظام العدالة الجنائية من خلال تحسين التعاون بين الشرطة والسلطة القضائية أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز، وللحد من التأخيرات في إقامة العدل. وفي هذا الصدد، سلَّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخزوناً من معدات الاتصال إلى وزارة الأمن للمساعدة على تحسين التنسيق والاتصال بين الخدمات المركزية واللامركزية.
	47 - وفيما يتعلق بإدارة مرافق السجون، أُلغي، في بداية عام 2012، توزيع المواد الغذائية على السجون في المناطق الريفية بسبب سوء الحالة المالية لأجهزة إقامة العدل. وسعياً إلى تخفيف الأثر السلبي الناجم عن هذا القرار على ظروف السجناء، قدَّم البرنامج الإنمائي الحبوب وآلات طحن المنيهوت ومعدات صب قوالب الطوب والأدوات الزراعية إلى سجن النساء في بيمبو، وإلى السجون في سيبوت وبوسانغوا وديكوا، لتعزيز استقلالها، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية الأساسية للسجناء. وفي آذار/مارس 2012، سلَّم البرنامج الإنمائي إلى وزارة العدل عربة مقسمة إلى خلايا صغيرة ومجهزة لنقل السجناء في ظروف لائقة أكثر.
	48 - وفي نيسان/أبريل، أصدرت الجمعية الوطنية تشريعات وطنية بشأن إدارة نظام السجون، وقد بدأ نفاذها على الفور، مما مهَّد الطريق لنقل اختصاص إدارة السجون وتأمينها من المؤسسة العسكرية إلى وزارة العدل. ويُسهم مكتب الأمم المتحدة المتكامل الآن في وضع سلسلة من السياسات والإجراءات تشمل إجراءات التشغيل الموحدة، على نحو يتفق مع المعايير الدولية السارية في مجال حقوق الإنسان.
	حادي عشر -  حماية الطفل
	49 - صدَّقت الجمعية الوطنية، في كانون الأول/ديسمبر 2011، على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. وهذا يشكل خطوة هامة نحو إعمال حقوق الطفل. وشرع كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في الدعوة إلى تنفيذ البروتوكولين واعتماد تشريعات وطنية تجرِّم قيام القوات والجماعات المسلحة في البلد باستغلال الأطفال.
	50 - وعلى الرغم من توقيع الجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية وتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام في عام 2011 على خطتي عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستغلالهم، والتأكيد مجدداً على خطة العمل القائمة مع اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، لوحظ استمرار وجود وتجنيد عدد غير معروف من الفتيات والصبية في صفوف الجماعات المسلحة المحلية والجماعات المسلحة الأجنبية ومجموعات الدفاع عن النفس. وقد جرى توثيق الانتهاكات الجسيمة الأخرى المرتكَبة ضد الأطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	51 - وأجرت فرقة العمل القطرية المعنيَّة بآلية الرصد والإبلاغ المعنية بالأطفال والنزاع المسلح اتصالات منتظمة مع القيادات ومسؤولي الاتصال في تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، استعداداً لتنفيذ خطط العمل وعملية تسريح الأطفال من صفوفهما. وأُجريت عملية مسح للمواقع التي تحتجز فيها الجماعات المسلحة هؤلاء الأطفال، ووُضعت قائمة بأسماء 106 أطفال. وعلى الرغم من الصعوبات الأولية، استطاعت فرقة العمل القطرية إجراء اتصالات مع القيادة العسكرية للجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية بهدف تعيين جهتي اتصال وإنشاء لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العمل. وبدأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وشركاؤها المنفِّذون، أي منظمة التعاون الدولي (Cooperazione Internazionale) ومجلس اللاجئين الدانمركي والهيئة الطبية الدولية، التحضير لتقديم المساعدة لإعادة إدماج الأطفال المسرَّحين من صفوف هذه الجماعات المسلحة.
	52 - وأوفدت فرقة العمل القطرية، في آذار/مارس ونيسان/أبريل، على التوالي، بعثتين مشتركتين إلى بريا، في كوتو العليا، وإلى إنديلي، في بامينغي بانغورام، للتحقق من وجود أطفال ضمن الجماعات المسلحة، وبدء مفاوضات مع قادة الجماعات المسلحة من أجل وضع قوائم بالأطفال المرتبطين بها، وبدء مناقشات مع المجتمعات المحلية التي سيجري إعادة إدماج الأطفال العائدين فيها.
	53 - وجرت إعادة إدماج خمسمائة طفل من الأطفال المرتبطين بمجموعات الدفاع عن النفس في مقاطعة أوهام بندي بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وشريكها، مجلس اللاجئين الدانمركي. واستفاد الأطفال من المساعدة النفسية والاجتماعية والتدريب على المهارات الحياتية والأنشطة المهنية والتعليم. وقبل إعادة الإدماج، نُظمت حملات توعية على المستوى المجتمعي من أجل تعزيز احترام حقوق الطفل، وكفالة أن يجري قبول الأطفال العائدين في المجتمعات المحلية. وفي المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة، قدَّم الشركاء المنفِّذون الدعم النفسي والدعم النفسي - الاجتماعي إلى 340 1 طفلاً إضافياً من الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أطفال فروا من صفوف جيش الرب للمقاومة أو جرى إنقاذهم منه.
	54 - وعقب دخول قانون العقوبات حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2011، جرى تدريب ما مجموعه 90 من العناصر الفاعلة في مجال قضاء الأحداث على الإجراءات القانونية للتعامل مع الأطفال في حالات النزاع أثناء التحقيقات الأولية على إجراءات المحاكم، بما في ذلك التدابير البديلة للاحتجاز. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تناولت السلطات المختصة قضايا تشمل 150 طفلاً. وتوجد الآن في البلد فرقة شرطة مخصَّصة للأحداث وثلاث محاكم للأطفال تباشر جميعها عملها. وأسهمت مشاركة اثنين من المدرِّبين العاملين في مجموعات الأمن والدفاع في ”حلقة العمل الإقليمية المعنيَّة بالمصادقة على أهلية المسؤولين عن تدريب قوات الأمن“، المعقودة في نيامي، النيجر، في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في تعزيز الدعوة إلى دمج مناهج حقوق الطفل في التدريب المهني الموحَّد لقوات الأمن والدفاع.
	ثاني عشر -  القضايا الجنسانية
	55 - في كانون الأول/ديسمبر 2011، قدَّم مكتب الأمم المتحدة المتكامل الدعم إلى منتدى جرى عقده على مدى يومين لإمعان النظر في استراتيجيات تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) في جمهورية أفريقيا الوسطى وتحديد تلك الاستراتيجيات. وحضر المكتب أيضاً الدورة الاستثنائية المكرسة للعنف الجنسي والجنساني التي عقدت في كمبالا، أوغندا، في الفترة من 11 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2012 في إطار مؤتمر القمة العادي الرابع لرؤساء الدول المشاركين في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. وعلاوة على ذلك، شارك المكتب في الاجتماع التشاوري التاسع عشر السابق لمؤتمر القمة وهو الاجتماع المعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاتحاد الأفريقي، والذي عُقد في أديس أبابا يومي25 و 26 كانون الثاني/يناير 2012 تحت شعار ”القضايا الجنسانية هي حملتي وخطتي“، وتعزيزا للآليات القائمة وسعيا إلى دمج الموارد دعما للجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ البروتوكولين المتعلقين بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وبالعنف الجنسي والجنساني، قام المكتب أيضا بتيسير مشاركة عضوات ”منتدى المرأة المعني بالعنف الجنسي والجنساني“، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى، في الاجتماع المذكور. 
	56 - وفي أعقاب الاشتباكات الدامية التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2011 بين تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، أوفد مكتب الأمم المتحدة المتكامل، بالشراكة مع فريق الأمم المتحدة القطري والفريق المواضيعي المعني بالقضايا الجنسانية، بعثة تقييم مشتركة إلى بريا، في كوتو العليا، في 6 آذار/مارس، لجمع الموارد اللازمة لمبادرات الاستجابة لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى. وعقد مكتب الأمم المتحدة المتكامل، في إطار جهود المتابعة، حلقة عمل لمدة ثلاثة أيام، ضمَّت 65 امرأة من القيادات النسائية والنساء المرتبطات بمقاتلين سابقين حول موضوع ”الوئام الاجتماعي وإسهام المرأة في توطيد السلام في كوتو العليا“ في الفترة من 22 إلى 25 آذار/مارس. وبالنظر إلى البعد الإثني للنزاع، أتاحت حلقة العمل أيضاً تنظيم منتدى للمصالحة بين النساء من الجماعتين المتخاصمتين (غولا ورونغا).
	ثالث عشر -  صندوق بناء السلام
	57 - باتت الآن معظم المشاريع المنفذة في إطار الشريحة الثانية من التمويل المقدم من صندوق بناء السلام إلى جمهورية أفريقيا الوسطى (20 مليون دولار)، على المسار السليم، رغم البطء الذي اتسمت به في البداية. وتنفِّذ مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى جانب شركائها الوطنيين هذه المشاريع، مع التركيز على ثلاث دعامات هي: إصلاح قطاع الأمن، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، وإنشاء مراكز إنمائية وتنشيط المجتمعات المحلية بعد النزاع. وتنبني الشريحة الثانية من التمويل على إنجاز المشاريع الممولة من مخصصات الشريحة الأولى التي جرى منحها في عام 2008 بمبلغ 10 ملايين دولار، وقد وفَّرت دعماً أساسياً لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة سابقاً، وعزَّزت إمكانية لجوء النساء إلى القضاء في المناطق المتأثرة بالنزاع، وأتاحت للشباب على وجه الخصوص الاستفادة من مغانم السلام.
	58 - وفي أواخر عام 2011، قدم صندوق بناء السلام مبلغاً إضافياً قدره 2.4 مليون دولار عن طريق مرفق الاستجابة الفورية لتمكين إعادة إدماج 800 4 من المقاتلين بعد نزع سلاحهم وتسريحهم في الشمال الغربي من البلد. وينفِّذ هذا المشروع حالياً كل من مكتب الأمم المتحدة المتكامل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	59 - وبعد مرور أربع سنوات تقريباً على بدء المشاريع الأولية، من المتوقع أن يجرى تقييم نهائي مستقل في حزيران/يونيه 2012، بهدف تقدير مدى وجاهة وفعالية استثمارات الصندوق في دعم جهود بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. وسوف تتخذ استنتاجات التقييم المذكور شكل دروس مستفادة، وسيُسترشد بها كذلك في الجهود التي تبذلها الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعبئة الموارد الإضافية المطلوبة من أجل دعم جهود توطيد السلام في إطار الورقة الثانية لاستراتيجية الحد من الفقر.
	رابع عشر -  أنشطة لجنة بناء السلام
	خامس عشر - الإدماج ورؤية مشتركة للأمم المتحدة بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى
	سادس عشر - الملاحظات والتوصيات
	64 - تشكل مبادرة الحكومة لإطلاق حوار سياسي شامل إنجازاً كبيراً بعد أن أوقفت الحكومة وأحزاب المعارضة الاتصالات الرسمية منذ أواخر عام 2010. غير أن المشاورات الأولية انتهت قبل التوصل إلى توافق للآراء بشأن الإصلاحات الانتخابية المقترحة. فالتوصل إلى توافق للآراء على هذا النحو يعد حاسم الأهمية لضمان سلاسة عملية تنظيم انتخابات في المستقبل. ولهذا، أحث الحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على استئناف المناقشات بشأن الإصلاحات الانتخابية بروح بناءة متجددة. ويمكن أيضاً لأي منتدى للحوار بين السلطات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن يصبح وسيلةً لعقد مشاورات منتظمة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى قضايا السلم والأمن. وتظل الأمم المتحدة مستعدة لدعم أي اتصالات منظمة من هذا القبيل تتسم بالشفافية والصراحة ويكون من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة فيما بين جميع الجهات الوطنية المعنية.
	65 - والواقع أن اعتقال أربعة قادة سياسيين - عسكريين والفترة الزمنية الفاصلة بين اعتقالهم وتوجيه الاتهام إليهم وفي نهاية المطاف إطلاق سراحهم بكفالة كلها أمور زادت من التوتر السياسي في البلد وأثارت مجدداً القلق إزاء احترام سيادة القانون. ومع ذلك، فقد ظل القادة السياسيون - العسكريون ملتزمين بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وإيجاد تسوية في الوقت المناسب للقضايا القانونية التي تؤثر على هؤلاء القادة السياسيين - العسكريين ينبغي أن يساعد في تعزيز الاضطلاع السلس بعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	66 - ولقد تحسنت بوجه عام الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكنها ما زالت هشة. ومع أنه لم يكن من الممكن ضمان سيطرة الحكومة ودخول المنظمات الدولية في عام 2011 إلا في الجنوب والغرب الشمالي، فقد تيسر الآن الوصول إلى معظم أنحاء البلد. وبدأ السكان بالعودة إلى منطقة الشمال الشرقي واستئناف الحياة الطبيعية شيئاً فشيئاً. ويزداد الأمل في استعادة الأمن في جميع أرجاء البلد. غير أن التهديد المستمر للسكان المدنيين الذي تشكله الجماعات المسلحة الأجنبية مثل جيش الرب للمقاومة والجبهة الشعبية للإصلاح يبعث على القلق الشديد.
	67 - وإنني لأحيي التعاون المثمر المتواصل بين جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان، والالتزام الإقليمي الذي أعرب عنه رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والذي أسهم إسهاماً كبيراً في هذا التحسن الذي شهدته الحالة الأمنية. ومع أن العمل العسكري المشترك ضد مواقع الجبهة الشعبية للإصلاح قد أسفر عن نتائج إيجابية، فإنه ينبغي متابعة البحث عن حلٍ سياسي. وأحث أيضاً الشركاء الدوليين على تقديم المساعدة إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لتمكينها من التصدي بصورة رادعة للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة ومن المساهمة بصورة فعالة في الجهود الإقليمية التي يقودها الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
	68 - ومن المهم اغتنام الفرصة غير المسبوقة التي سنحت على الصعيد الأمني لتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الذي يواجه نقصاً حاداً في التمويل يقدر بزهاء 20 مليون دولار. ومن ثم، فإن اجتماع أصدقاء جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي عقد بنيويورك، في 5 نيسان/أبريل لمساعدة الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج جاء في حينه تماماً. وإنني لأتوجه بالشكر للبلدان والشركاء الذين تعهدوا بمساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى بأسرع وقت ممكن. فمن شأن إنجاز عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أن يساعد في توطيد السلام الهش وتمهيد السبيل لاستتباب الأمن، ومن شأنه كذلك أن يخفف من حدة تردي الوضع الإنساني لـ 1.9 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة، وأن يفسح المجال لاستعادة الاستقرار الدائم وتحقيق التنمية. وأود في هذا الصدد أن أهنئ الحكومة والجيش الشعبي إعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع على إتمام عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في شمال غرب البلد. وأشجع الحكومة على مواصلة العمل انطلاقا من السلام النسبي في معظم أنحاء البلد على توسيع نطاق وجودها السياسي في المناطق وتأهيل نفسها لتقديم المساعدة الاجتماعية والإنمائية للسكان الذين يعيشون في المناطق الداخلية.
	69 - وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدفاع والأمن في جميع أنحاء البلد مصدر قلق شديد. وتؤكد الحاجة الملحة لإصلاح القطاع الأمني الذي يعد أمراً حيوياً لاستدامة السلام والاستقرار في البلد. ومن ثم، أحث الحكومة على أن تتخذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضايا.
	70 - واستمرار حالات التوقيف التعسفي والاحتجاز غير المشروع في جمهورية أفريقيا الوسطى يقوض مصداقية السلطات ومؤسساتها القضائية. ومن ثم أحث الحكومة على اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، فإن إجراء حوار بنّاء مع آلية الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في جمهورية أفريقيا الوسطى، سيتيح المجال لزيادة الثقة في ما تعتزم الحكومة القيام به.
	71 - وأرحب بإصدار القانون المتعلق بمبادئ إدارة السجون في جمهورية أفريقيا الوسطى. فمن المفروض أن يحسّن ذلك القانون إمكانية اللجوء إلى القضاء وطلب المساعدة القانونية، وأن يمكن من إقامة علاقات عمل إيجابية بين الهيئات القضائية والحكومة.
	72 - وفي حين أشعر بالتفاؤل حيال التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، ما زال يساورني القلق لاستمرار ارتكاب جماعات مسلحة وجماعات الدفاع عن النفس انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأحث جميع الأطراف على وقف الانتهاكات فوراً، وأحث من وقعوا على خطط العمل تمشياً مع قرار مجلس الأمن 1612 (2005) على تنفيذها دون إبطاء، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
	73 - لقد تضامنت منظومة الأمم المتحدة بأكملها لدعم عملية توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى على نحو أكثر تكاملاً. ومع أنني أشدد على أهمية التكامل في الميدان لوضع رؤية مشتركة للأمم المتحدة، فإنه تجدر الإشارة إلى أن الافتقار إلى الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع مشتركة ما برح يشكل أحد القيود الرئيسية التي لا بد من تجاوزها للمضي قدماً في تنفيذ جدول أعمال الأمم المتحدة المشترك في البلد. ومما يقلقني بوجه خاص بطء معدل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة. ومن المهم أن يوحد المجتمع الدولي قواه لدعم جهود الحكومة في هذا الصدد.
	74 - وعملت لجنة بناء السلام على حشد الدعم الأساسي لتوطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذادها في ذلك بلا كلل رئيس تشكيلة جمهورية أفريقيا الوسطى المنتهية ولايته في لجنة بناء السلام، السيد يان غرولز، الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
	75 - وأود أن أعرب عن تقديري للمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية للمساهمات التي قدموها، وللشركاء الثنائيين لدعمهم المتواصل لجمهورية أفريقيا الوسطى.
	76 - وأخيراً، أود أن أشيد بموظفي المكتب المتكامل لبناء السلام لالتزامهم واجتهادهم في العمل في أجواء صعبة بقيادة ممثلتي الخاصة السيدة مارغريت أديرينسولا فوغت، وبفريق الأمم المتحدة القطري لما بذله من جهود متفانية دؤوبة دعماً لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

