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  )٢٠١٣ (٢٠٨٨القرار     
 /الثــاين كــانون ٢٤، املعقــودة يف ٦٩٠٧الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته      

  ٢٠١٣ يناير
    

  ،إن جملس األمن  
 سيما القـرار    إىل قراراته وبياناته السابقة بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى، وال         إذ يشري   
 /األول كـانون  ٢٧ ، و ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ وبياناته الـصحفية املؤرخـة       ٢٠٣١

  ، ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١١، و ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٤، و ٢٠١٢ديسمرب 
 التزامه القوي بسيادة مجهورية أفريقيا الوسـطى واسـتقالهلا وسـالمتها    وإذ يعيد تأكيد    

  إىل أمهية مبدأي حسن اجلوار والتعاون اإلقليمي، وإذ يشري اإلقليمية ووحدهتا، 
 توقيع حتـالف الـوطنيني مـن أجـل العدالـة والـسالم اتفـاق ليربفيـل للـسالم                    الحظي وإذ  

  ،٢٠١٢ أغسطس /آب ٢٥يف  ٢٠٠٨الشامل لعام 
 واحملـاوالت الراميـة إىل      ، اهلجمات العسكرية اليت تشنها اجلماعات املـسلحة       وإذ يدين   

  زعزعة عملية بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
 من غيـاب سـلطة الدولـة خـارج العاصـمة، وهـو مـا أفـضى إىل                   قلقوإذ يعرب عن ال     
 وتغلغـل فراغ أمين خطري يف أحناء كثرية من مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وأتـاح ظهـور                 حدوث  

  مجاعات مسلحة وطنية وأجنبية، مبا فيها جيش الرب للمقاومة، يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
ا كـل مـن اجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط           على اجلهود اليت سارع إىل بذهل      وإذ يثين   

 وإذ يرحـب  أفريقيا واالحتاد األفريقي وبلدان املنطقة بغية إجياد حل لألزمة السياسية واألمنيـة،             
، ٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين١١ إىل ٨ت يف ليربفيــل، يف الفتــرة مــن يــجرأباملفاوضــات الــيت 

  حتت رعاية اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا،
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 بتوقيع إعالن املبادئ واتفاق وقف إطالق النار واالتفاق الـسياسي بـشأن             إذ يرحب و  
  ،٢٠١٣يناير / كانون الثاين١١حل األزمة، وذلك يف ليربفيل، يف 

 بالدور الذي يضطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف                   وإذ يعترف   
ة لألمـني العـام لألمـم املتحـدة، مارغريـت           قيـادة املمثلـة اخلاصـ     حتت  مجهورية أفريقيا الوسطى،    

مــن كالمهــا  مبــا بذلــه وإذ يرحــبأديرنــسوال فوغــت، وبــدور فريــق األمــم املتحــدة القطــري،  
سيما فيما يتعلق بتقدمي املساعدة بناء على طلب اجلماعة االقتصادية لـدول             جهود متفانية، وال  

  وسط أفريقيا خالل املفاوضات اليت جرت يف ليربفيل، 
 إىل  وإذ يتطلـع   بظهور توافـق يف اآلراء بـشأن قـانون االنتخابـات املـنقح،               يعترفوإذ    

  إضفاء طابع رمسي على هذا القانون وتنفيذه تنفيذا تاما، 
ــع   ــاج يف مشــال      وإذ يتطل ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــشطة ن  إىل انطــالق أن
  البلد، شرق

، )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و   )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و   )٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراراتـه     وإذ يشري   
ــه     )٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ــن، وقرارات ــسالم واألم ــرأة وال ــشأن امل  ١٦١٢، ب
بــــشأن األطفــــال ) ٢٠١٢ (٢٠٦٨، و )٢٠١١ (١٩٩٨، و )٢٠٠٩ (١٨٨٢، و )٢٠٠٥(

 إىل استنتاجات الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال                 وإذ يشري والرتاع املسلح،   
 لوضـع حـد     إىل أمور منها ضرورة اعتماد خطط عمـلٍ       فيها الفريق    خلص   يت، ال والرتاع املسلح 

اجلماعــات املــسلحة، مبــا فيهــا ميليــشيات الــدفاع   مــن جانــب لتجنيــد األطفــال واســتخدامهم  
 باألطراف املعنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى أن تتعاون مـع املمثلـة اخلاصـة               وإذ يهيب الذايت،  

 ١٢٩٦، و   )١٩٩٩( ١٢٦٥ إىل القـرارات     أيـضا  وإذ يـشري   املـسلح،    املعنية باألطفال والرتاع  
بـــــــشأن محايـــــــة ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤، و )٢٠٠٦ (١٧٣٨ ، و)٢٠٠٦ (١٦٧٤، و )٢٠٠٠(

  املدنيني يف الرتاعات املسلحة،
ــشدد   ــانون، واحلوكمــة     وإذ ي ــرام ســيادة الق ــسياسي اجلــامع، واحت  علــى أن احلــوار ال

 الـسالم، واحتـرام حقـوق اإلنـسان، والعدالـة، واملـساءلة،             الدميقراطية، ومشاركة املـرأة يف بنـاء      
  والتنمية االقتصادية، كلها أمور ضرورية إلحالل السالم الدائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى،

 األطراف املؤثّرة، مبا يف ذلـك جلنـة بنـاء الـسالم، علـى تقـدمي املـساعدة يف           وإذ يشجع   
 إىل التعجيــل بتعـيني رئــيس  وإذ يتطلـع يف البلـد،  التـصدي للتحـديات الــيت تواجـه بنـاء الــسالم     

  جديد للتشكيلة القطرية املخصصة جلمهورية أفريقيا الوسطى يف جلنة بناء السالم،
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يف بناء السالم يف مجهوريـة  من مسامهة ُمجدية  صندوق بناء السالم    ا يقدمه    مب وإذ يقر   
  أفريقيا الوسطى،

ملمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف        بالزيارة األوىل اليت قامت هبـا ا       وإذ يرحب   
مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى دعًمـا للجهـود املبذولـة علـى الـصعيد         إىل اجلنسي يف حاالت الرتاع    
  الوطين ملعاجلة هذه املسألة،

عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى       ) S/2012/956( يف تقرير األمني العام      وقد نظر   
  تحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى،وعن أنشطة مكتب األمم امل

 متديــد واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف مجهوريــة يقــرر  - ١  
  ؛٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١أفريقيا الوسطى حىت 

ــب  - ٢   ــرً   يطل ــدم تقري ــام أن يق ــني الع ــع يف     إىل األم ــى أرض الواق ــة عل ــن احلال ا ع
 مكتب األمـم املتحـدة يف       يا بشأن ُسُبل ُمض   ، وتقييمً ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١تجاوز  ال ي  موعد

ــه يف ضــوء األحــداث األخــرية؛    ــذ أولويات ــيم يف   ويعــربتنفي ــه النظــر يف هــذا التقي  عــن اعتزام
  املقبلة؛  األسابيع
 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا مستكمال عـن احلالـة علـى أرض         أيضا يطلب  - ٣  

  كل ستة أشهر بعد ذلك؛مرة ، مث ٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠ الواقع حبلول
ــ باحلكومــة، ويهيــب  - ٤   ، واجلماعــات املــسلحة، واملعارضــة “ســيليكا”ائتالف ب

يف إعـالن املبـادئ املوقـع يف ليربفيـل          املنـصوص عليهـا      بالتزاماهتـا    د حبسن نيةٍ  قّيأن تت الدميقراطية  
  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاين١١يف 

ــدعو  - ٥   ــل   إىلي ــار املوقــع بــني احلكومــة     التعجي ــام لوقــف إطــالق الن ــذ الت بالتنفي
 األزمـة الـذي وقعتـه األغلبيـة الرئاسـية        تـسوية ، ولالتفـاق الـسياسي بـشأن        “سيليكا”وائتالف  

 ورئيس جلنـة املتابعـة واجلماعـة    “سيليكا”واملعارضة الدميقراطية واجلماعات املسلحة وائتالف    
 ملعارضـة رئيـساً   عـن ا   ممثـلٍٍ ، يف هـذا الـصدد، بتعـيني         ويرحـب  االقتصادية لدول وسط أفريقيـا؛    

  ؛للوزراء يف حكومة الوحدة الوطنية
 إىل مكتـب األمـم املتحـدة أن يواصـل دعمـه لعمليـات بنـاء الـسالم يف               يطلب  - ٦  

مجهورية أفريقيا الوسطى، على النحو املنصوص عليه يف واليته احلالية، مبا يف ذلك عملية نـزع                
دعم اجلهود الـيت تبـذهلا      أن ي سريح وإعادة اإلدماج وعملية إصالح قطاع األمن، و       السالح والت 

لعمـل  يف ا مساعيه احلميـدة    أن يسّخر    و ،اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا يف هذا الصدد       
 /الثــاين كــانون ١١تيــسري التنفيــذ التــام لالتفاقــات املوقعــة يف ليربفيــل يف  لمــع مجيــع األطــراف 
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 باجملتمع الدويل تقدمي مزيـد مـن الـدعم لعمليـة بنـاء الـسالم يف مجهوريـة               ويهيب؛  ٢٠١٣ يناير
  الوسطى؛ أفريقيا

  تابعة تنفيذ هذه االتفاقات؛املكلفة مب على أمهية الدور املنوط باهليئات يشدد  - ٧  
 إزاء احلالـــة األمنيـــة الـــسائدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا يعـــرب عـــن بـــالغ القلـــق  - ٨  

 يف هـذا الـصدد بـاجلهود املـستمرة          ويرحـب ال غري مستقرة إىل حد كـبري،        تز الوسطى، اليت ال  
لــسالم واألمــن الــدائمني يف مجهوريــة أفريقيــا  حــالل االــيت تبــذهلا بعثــة توطيــد الــسالم دعمــاً إل 

 بلــدان منطقــة وســط أفريقيــا دون اإلقليميــة واملنظمــات اإلقليميــة ودون       ويــدعوالوســطى، 
ــى ط   ــاء عل ــة إىل النظــر، بن ــدابري املناســبة     اإلقليمي ــا الوســطى، يف اختــاذ الت ــة أفريقي لــب مجهوري

  لتحسني احلالة األمنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية؛
ــع األطــراف، وال يهيــب  - ٩   ــتالف    جبمي ، الــسماح بوصــول  “ســيليكا”ســيما ائ

ــاجني   ــسانية إىل احملت ــة ودو يف أســرع وقــت ممكــن،  املــساعدات اإلن ــصورة آمن ــا أي عــائق،  ب من
  أشكال العنف؛مجيع وكفالة محاية املدنيني من 

 على املسؤولية الرئيسية حلكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى عـن حفـظ               يشدد  - ١٠  
القــانون والنظــام، وتعزيــز األمــن، ومحايــة الــسكان املــدنيني، مبــن فــيهم الرعايــا األجانــب، مــع   

ــسان،     ــوق اإلن ــانون وحق ــسيادة الق ــل ل ــرام الكام ــساري؛    االحت ــساين ال ــدويل اإلن ــانون ال  والق
ــائيون يف تعزيــز قــدرات القــوات       ويؤكــد ــة األعمــال الــيت يــضطلع هبــا الــشركاء الثن علــى أمهي
هـذه املـساعدة لـدعم      ضـرورة توجيـه      على   ويشددجلمهورية أفريقيا الوسطى،    التابعة  املسلحة  

  عملية إصالح قطاع األمن؛
 علــى ضــمان االحتــرام التــام حلريــة   حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطىحيــث  - ١١  

التعــبري والتجمــع، مبــا يف ذلــك ألحــزاب املعارضــة، وكــذلك االحتــرام التــام لــسيادة القــانون؛    
ــة والعنــف؛     ويهيــب ــاع عــن التحــريض علــى الكراهي ــع األطــراف االمتن  أحــزاب وحيــث جبمي

يئـة بيئـة تتـيح    املعارضة واجلماعات األخرى واحلكومة على االخنراط يف حـوار بّنـاء يف سـبيل هت    
  الدورة االنتخابية املقبلة؛ أفق فرصا متكافئة يف 

 علــى أن األزمــة احلاليــة تعــزى يف جانــب منــها إىل التــأخري الطويــل يف  يــشدد  - ١٢  
التسريح وإعادة اإلدماج وعملية إصالح قطاع األمن بـصورة ذات          وتنفيذ عملية نزع السالح     

ــصداقية،  ــا ا  ويهيــبم ــة أفريقي ــة مجهوري ــذ اســتراتيجية يف جمــال     حبكوم ــاد وتنفي لوســطى اعتم
 اجلماعــات املــسلحة ويطالــبإصــالح قطــاع األمــن تكــون ذات مــصداقية وقابلــة لالســتمرار، 

   بأن تتعاون مع احلكومة يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛كافةً
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دويل  اســتمرار انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنــساين والقــانون الــ يــدين بــشدة  - ١٣  
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جتنيد األطفال واستخدامهم، وقتل املدنيني وتشويههم، مبـن فـيهم     

ــرّقاألطفــال، واالغتــصاب  ــسية    وال ــدوافع جن  اجلنــسي وســائر أشــكال العنــف واالختطــاف ب
جـيش  حتديـًدا  وجنسانية، واستهداف األقليات العرقية، وذلك علـى يـد اجلماعـات املـسلحة، و          

ــرب للمقاومــ  ــة     ال ــسالم واالســتقرار يف مجهوري ــسكان وكــذلك ال ــهاكاٌت هتــدد ال ة، وهــي انت
 إىل مكتـب األمـم املتحـدة أن يبلـغ عـن هـذه               ويطلبأفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية،      

االنتهاكات اليت تطال حقوق اإلنـسان وسـائر االنتـهاكات الـيت ترتكبـها اجلماعـات املـسلحة،                  
  ء؛سيما حبق األطفال والنسا وال

احتـاد القـوى   ( مجيع اجلماعات املسلحة، مبـا يف ذلـك ائـتالف سـيليكا              يطالب  - ١٤  
اسـتعادة  الدميقراطية من أجل التجمع، وحتـالف الـوطنيني مـن أجـل العدالـة والـسالم، وحركـة                   

ــة      ــوى املقاوم ــا الوســطى، واحتــاد ق ــة يف أفريقي ــة والكرام ــة االجتماعي ــد   )العدال ــع جتني ــأن متن ، ب
ســيما حتــالف الــوطنيني مــن   باجلماعــات املــسلحة املعنيــة، والويهيــبمهم، األطفـال واســتخدا 

أجل العدالـة والـسالم واجلـيش الـشعيب إلعـادة إرسـاء اجلمهوريـة والدميقراطيـة، أن تنفـذ فـورا                  
األحكــام الــواردة يف خطــط العمــل املوقعــة مــع املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال    

 مجيـع األطـراف بـأن تـوفر     ويطالـب كـذلك  ، ٢٠١١نـوفمرب  /ن الثـاين والرتاع املسلح يف تـشري    
ــذين أُخلــ    ــال ال ــة لألطف ــصلوا  ياحلماي ــبيلهم أو انف ــر   س ــشكل أو آخ ــسلحة   ب ــوات امل ــن الق ع

 على ضرورة إيالء اهتمـام خـاص حلمايـة          شدديوواجلماعات املسلحة وأن تعاملهم كضحايا؛      
  ؛ء سبيلهم وإعادة إدماجهممجيع األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة وإخال

ا، جتنيــدهم قــسًرمت هويــة األشــخاص الــذين أن حتــدد  جبميــع األطــراف يهيــب  - ١٥  
أوامـر  أن تـصدر    تسرحيهم من اخلدمة يف صفوفها دومنا إبطاء، و       أن تقوم ب  سيما األطفال، و   وال

، ويـدعو أطـراف الـرتاع       )٢٠١٠ (١٩٦٠ا ألحكام قـراره     واضحة بشأن العنف اجلنسي، وفقً    
 ويـشجع ،   يف هذا الـصدد    العنف اجلنسي فورا على اخلدمات املتاحة     ضحايا  ىل تيسري حصول    إ

ــة احتياجــات        ــة إىل تلبي ــز اخلــدمات الرامي ــدعم لتعزي ــوفري ال ــى ت ــضحايااجلهــات املاحنــة عل ، ال
 بااللتزامــات املتعهــد هبــا ملنــع العنــف اجلنــسي والتــصدي لــه، مبــا يف ذلــك البالغــات    ويرحــب

 عن األمم املتحدة وحكومـة مجهوريـة       ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢ يف   املشتركة الصادرة 
  أفريقيا الوسطى وسائر أطراف الرتاع؛

 حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى التحقيــق يف التقــارير املتعلقــة   حيــث  - ١٦  
قوق اإلنـسان يف البلـد، مبـا يف ذلـك يف بـانغي، وضـمان تقـدمي املـسؤولني                    حلانتهاكات  وقوع  ب

  ذه االنتهاكات إىل العدالة، واختاذ اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب مزيد من االنتهاكات؛عن ه
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ــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع حكومــة     يرحــب  - ١٧   ــاجلهود الــيت يب  ب
مجهورية أفريقيا الوسطى وسـائر العناصـر الفاعلـة التابعـة لألمـم املتحـدة يف املنطقـة، مـن أجـل                      

إلعـادة  دعم تقـدمي الـ  فني على ترك صفوف جـيش الـرب للمقاومـة، و     طَخَتتشجيع املقاتلني وامل  
 علـى أنـه مـن       ويـشدد ،  هوإعـادة إدماجـ   وطنه  كل من يترك صفوف جيش الرب للمقاومة إىل         

  األمهية مبكان اتباع هنج شامل للتوصل إىل حل دائم لتهديد جيش الرب للمقاومة؛
  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٨  

  


	القرار 2088 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6907، المعقودة في 24 كانون الثاني/ يناير 2013
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبياناته السابقة بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما القرار 2031 وبياناته الصحفية المؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2012، و 27 كانون الأول/ ديسمبر 2012، و 4 كانون الثاني/يناير 2013، و 11 كانون الثاني/يناير 2013، 
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبدأي حسن الجوار والتعاون الإقليمي، 
	وإذ يلاحظ توقيع تحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام 2008 في 25 آب/ أغسطس 2012،
	وإذ يدين الهجمات العسكرية التي تشنها الجماعات المسلحة، والمحاولات الرامية إلى زعزعة عملية بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يعرب عن القلق من غياب سلطة الدولة خارج العاصمة، وهو ما أفضى إلى حدوث فراغ أمني خطير في أنحاء كثيرة من جمهورية أفريقيا الوسطى، وأتاح ظهور وتغلغل جماعات مسلحة وطنية وأجنبية، بما فيها جيش الرب للمقاومة، في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يثني على الجهود التي سارع إلى بذلها كل من الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي وبلدان المنطقة بغية إيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية، وإذ يرحب بالمفاوضات التي أجريت في ليبرفيل، في الفترة من 8 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2013، تحت رعاية الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا،
	وإذ يرحب بتوقيع إعلان المبادئ واتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي بشأن حل الأزمة، وذلك في ليبرفيل، في 11 كانون الثاني/يناير 2013،
	وإذ يعترف بالدور الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، تحت قيادة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مارغريت أديرنسولا فوغت، وبدور فريق الأمم المتحدة القطري، وإذ يرحب بما بذله كلاهما من جهود متفانية، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدة بناء على طلب الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا خلال المفاوضات التي جرت في ليبرفيل، 
	وإذ يعترف بظهور توافق في الآراء بشأن قانون الانتخابات المنقح، وإذ يتطلع إلى إضفاء طابع رسمي على هذا القانون وتنفيذه تنفيذا تاما، 
	وإذ يتطلع إلى انطلاق أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في شمال شرق البلد،
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010)، بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراراته 1612 (2005)، و 1882 (2009)، و 1998 (2011)، و 2068 (2012) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وإذ يشير إلى استنتاجات الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح، التي خلص فيها الفريق إلى أمور منها ضرورة اعتماد خطط عملٍ لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة، بما فيها ميليشيات الدفاع الذاتي، وإذ يهيب بالأطراف المعنية في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتعاون مع الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وإذ يشير أيضا إلى القرارات 1265 (1999)، و 1296 (2000)، و 1674 (2006)، و 1738 (2006)، و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة،
	وإذ يشدد على أن الحوار السياسي الجامع، واحترام سيادة القانون، والحوكمة الديمقراطية، ومشاركة المرأة في بناء السلام، واحترام حقوق الإنسان، والعدالة، والمساءلة، والتنمية الاقتصادية، كلها أمور ضرورية لإحلال السلام الدائم في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يشجع الأطراف المؤثّرة، بما في ذلك لجنة بناء السلام، على تقديم المساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه بناء السلام في البلد، وإذ يتطلع إلى التعجيل بتعيين رئيس جديد للتشكيلة القطرية المخصصة لجمهورية أفريقيا الوسطى في لجنة بناء السلام،
	وإذ يقر بما يقدمه صندوق بناء السلام من مساهمة مُجدية في بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يرحب بالزيارة الأولى التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى جمهورية أفريقيا الوسطى دعمًا للجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمعالجة هذه المسألة،
	وقد نظر في تقرير الأمين العام (S/2012/956) عن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وعن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	1 - يقرر تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى 31 كانون الثاني/يناير 2014؛
	2 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرًا عن الحالة على أرض الواقع في موعد لا يتجاوز 31 آذار/مارس 2013، وتقييمًا بشأن سُبُل مُضي مكتب الأمم المتحدة في تنفيذ أولوياته في ضوء الأحداث الأخيرة؛ ويعرب عن اعتزامه النظر في هذا التقييم في الأسابيع المقبلة؛ 
	3 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مستكملا عن الحالة على أرض الواقع بحلول 30 حزيران/يونيه 2013، ثم مرة كل ستة أشهر بعد ذلك؛
	4 - يهيب بالحكومة، وبائتلاف ”سيليكا“، والجماعات المسلحة، والمعارضة الديمقراطية أن تتقيّد بحسن نيةٍ بالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع في ليبرفيل في 11 كانون الثاني/يناير 2013؛
	5 - يدعو إلى التعجيل بالتنفيذ التام لوقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة وائتلاف ”سيليكا“، وللاتفاق السياسي بشأن تسوية الأزمة الذي وقعته الأغلبية الرئاسية والمعارضة الديمقراطية والجماعات المسلحة وائتلاف ”سيليكا“ ورئيس لجنة المتابعة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ ويرحب، في هذا الصدد، بتعيين ممثلٍٍ عن المعارضة رئيساً للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية؛
	6 - يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة أن يواصل دعمه لعمليات بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، على النحو المنصوص عليه في ولايته الحالية، بما في ذلك عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وعملية إصلاح قطاع الأمن، وأن يدعم الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في هذا الصدد، وأن يسخّر مساعيه الحميدة في العمل مع جميع الأطراف لتيسير التنفيذ التام للاتفاقات الموقعة في ليبرفيل في 11 كانون الثاني/ يناير 2013؛ ويهيب بالمجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم لعملية بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
	7 - يشدد على أهمية الدور المنوط بالهيئات المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات؛
	8 - يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الأمنية السائدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير، ويرحب في هذا الصدد بالجهود المستمرة التي تبذلها بعثة توطيد السلام دعماً لإحلال السلام والأمن الدائمين في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعو بلدان منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إلى النظر، بناء على طلب جمهورية أفريقيا الوسطى، في اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة دون الإقليمية؛
	9 - يهيب بجميع الأطراف، ولا سيما ائتلاف ”سيليكا“، السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أسرع وقت ممكن، بصورة آمنة ودونما أي عائق، وكفالة حماية المدنيين من جميع أشكال العنف؛
	10 - يشدد على المسؤولية الرئيسية لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى عن حفظ القانون والنظام، وتعزيز الأمن، وحماية السكان المدنيين، بمن فيهم الرعايا الأجانب، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني الساري؛ ويؤكد على أهمية الأعمال التي يضطلع بها الشركاء الثنائيون في تعزيز قدرات القوات المسلحة التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويشدد على ضرورة توجيه هذه المساعدة لدعم عملية إصلاح قطاع الأمن؛
	11 - يحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على ضمان الاحترام التام لحرية التعبير والتجمع، بما في ذلك لأحزاب المعارضة، وكذلك الاحترام التام لسيادة القانون؛ ويهيب بجميع الأطراف الامتناع عن التحريض على الكراهية والعنف؛ ويحث أحزاب المعارضة والجماعات الأخرى والحكومة على الانخراط في حوار بنّاء في سبيل تهيئة بيئة تتيح فرصا متكافئة في أفق الدورة الانتخابية المقبلة؛ 
	12 - يشدد على أن الأزمة الحالية تعزى في جانب منها إلى التأخير الطويل في تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وعملية إصلاح قطاع الأمن بصورة ذات مصداقية، ويهيب بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى اعتماد وتنفيذ استراتيجية في مجال إصلاح قطاع الأمن تكون ذات مصداقية وقابلة للاستمرار، ويطالب الجماعات المسلحة كافةً بأن تتعاون مع الحكومة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
	13 - يدين بشدة استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم، وقتل المدنيين وتشويههم، بمن فيهم الأطفال، والاغتصاب والرقّ الجنسي وسائر أشكال العنف والاختطاف بدوافع جنسية وجنسانية، واستهداف الأقليات العرقية، وذلك على يد الجماعات المسلحة، وتحديدًا جيش الرب للمقاومة، وهي انتهاكاتٌ تهدد السكان وكذلك السلام والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة دون الإقليمية، ويطلب إلى مكتب الأمم المتحدة أن يبلغ عن هذه الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وسائر الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، ولا سيما بحق الأطفال والنساء؛
	14 - يطالب جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك ائتلاف سيليكا (اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، وتحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام، وحركة استعادة العدالة الاجتماعية والكرامة في أفريقيا الوسطى، واتحاد قوى المقاومة)، بأن تمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، ويهيب بالجماعات المسلحة المعنية، ولا سيما تحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام والجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية، أن تنفذ فورا الأحكام الواردة في خطط العمل الموقعة مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ويطالب كذلك جميع الأطراف بأن توفر الحماية للأطفال الذين أُخلي سبيلهم أو انفصلوا بشكل أو آخر عن القوات المسلحة والجماعات المسلحة وأن تعاملهم كضحايا؛ ويشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لحماية جميع الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وإخلاء سبيلهم وإعادة إدماجهم؛
	15 - يهيب بجميع الأطراف أن تحدد هوية الأشخاص الذين تم تجنيدهم قسرًا، ولا سيما الأطفال، وأن تقوم بتسريحهم من الخدمة في صفوفها دونما إبطاء، وأن تصدر أوامر واضحة بشأن العنف الجنسي، وفقًا لأحكام قراره 1960 (2010)، ويدعو أطراف النزاع إلى تيسير حصول ضحايا العنف الجنسي فورا على الخدمات المتاحة في هذا الصدد، ويشجع الجهات المانحة على توفير الدعم لتعزيز الخدمات الرامية إلى تلبية احتياجات الضحايا، ويرحب بالالتزامات المتعهد بها لمنع العنف الجنسي والتصدي له، بما في ذلك البلاغات المشتركة الصادرة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 عن الأمم المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وسائر أطراف النزاع؛
	16 - يحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على التحقيق في التقارير المتعلقة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك في بانغي، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب مزيد من الانتهاكات؛
	17 - يرحب بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة، بالتعاون مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وسائر العناصر الفاعلة التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، من أجل تشجيع المقاتلين والمختَطَفين على ترك صفوف جيش الرب للمقاومة، وتقديم الدعم لإعادة كل من يترك صفوف جيش الرب للمقاومة إلى وطنه وإعادة إدماجه، ويشدد على أنه من الأهمية بمكان اتباع نهج شامل للتوصل إلى حل دائم لتهديد جيش الرب للمقاومة؛
	18 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

