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       وسـط    يف           اإلقليمـي           املتحـدة         األمـم         مكتـب          أنـشطة     عن       العام      األمني       تقرير    
         للمقاومة      الرب     جيش        عمليات    من         املتضررة        املناطق     وعن         أفريقيا

    
      مقدمة  -     أوال  

   ً                                                                       بنـاًء علـى طلـب جملـس األمـن الـوارد يف البيـان الـصادر عـن رئيـسه                     التقريـر        هـذا   ُ   َّ ُيقدَّم  -   ١
        األمـن        جملـس        فيـه      طلب      الذي   ، )S/PRST/2012/28 (      ٢٠١٢       ديسمرب /    األول       كانون    ١٩        بتاريخ  

   يف        احملـرز            والتقـدم            أفريقيـا        وسـط    يف           اإلقليمـي           املتحـدة         األمـم         مكتـب          أنـشطة      على       أطلعه    أن    َّ إيلَّ
            للمقاومــة        الــرب       جــيش       خلطــر          التــصدي    إىل           الراميــة            اإلقليميــة          املتحــدة        األمــم              اســتراتيجية         تنفيــذ
            الـسياسية         ً             تقييمـاً لالجتاهـات              التقريـر      هذا     ضمن   ويت   ). S/2012/481   (      أنشطته     على         املترتبة        واآلثار

ــسية ــا     يف             الرئيـ ــط أفريقيـ ــة لوسـ ــة دون اإلقليميـ ــذ                                                املنطقـ ــري         منـ ــدور تقريـ ــؤرخ                     صـ ــري املـ                    األخـ
        احملـرز           التقـدم                        آخر املـستجدات عـن           ويقدم   ، )S/2012/923 (      ٢٠١٢       ديسمرب /    األول       كانون   ١٣
        الـرب        جـيش        خلطـر              ا للتـصدي       بـذهل        اجلاري       اجلهود    عن       ويبلغ          اإلقليمي،       املكتب      والية       تنفيذ   يف

    .      أنشطته     على         املترتبة        واآلثار          للمقاومة
  

             لوسط أفريقيا          اإلقليمية            املنطقة دون   يف          الرئيسية          التطورات  -       ثانيا  
         واألمن        والسالم         السياسة      صعيد     على          التطورات  -     ألف  

      قـف  و       اتفاق    من         انسحاهبا     عقب         سيليكا،      مجاعة    َّ شنَّت           بالتقرير،         املشمولة        الفترة     خالل  -   ٢
      ضـد        ً   جديـداً         ً عسكرياً       ً هجوماً   ،    ٢٠١٣       يناير /     الثاين       كانون    ١١   يف        ليربفيل   يف      َّ املوقَّع       النار      إطالق

ــة ــة         حكوم ــا          مجهوري ــة      عــن        أســفر          الوســطى           أفريقي ــرئيس         إقال ــسوا          ال ــوزيزي           فران ــشكل          ب       غــري        ب
           أفريقيـا      وسط      لدول           االقتصادية        اجلماعة        اضطلعت      ولقد  .     ٢٠١٣      مارس /    آذار    ٢٤   يف        دستوري

         الـدول           لرؤسـاء              اسـتثنائية        قمـة           مـؤمترات          أربعـة          ونظمـت           األزمـة،        هـذه           مواجهـة    يف       قيادي      بدور
      ً   أيـضاً              االقتـصادية           اجلماعـة        وعينت  .       الوسطى         أفريقيا        مجهورية   يف        للحالة  ُ  ِّ  ُخصِّصت          واحلكومات
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       جملـس        قـام         ذلـك،         غـضون     ويف  .          الكونغـو         مجهورية    من       نغيسو      ساسو       دينيس        الرئيس    هو       ً وسيطاً
               الوســطى عــن           أفريقيــا          مجهوريــة   يف                  مبتابعــة احلالــة      ًَ   أيــضاًَ         فريقــي  األ         لالحتــاد          التــابع         واألمــن         الــسلم
        وفـرض            األفريقـي          االحتـاد        أنشطة     مجيع   يف       البلد        مشاركة       تعليق      مارس /    آذار    ٢٥   يف      وقرر      كثب،
         الــسلم                            واجتمــع بعــد ذلــك جملــس  .         ســيليكا        مجاعــة         قيــادة       علــى         الــسفر        وحظــر         األصــول        جتميــد

           األفريقــي         االحتـاد           ويــشترك  .         الوسـطى            أفريقيـا           مجهوريــة   يف         احلالـة           ملناقـشة               ثـالث مــرات          واألمـن 
          الوسـطى            أفريقيـا            جبمهوريـة         املعـين          الـدويل         االتصال      فريق       رئاسة   يف           االقتصادية        اجلماعة       ووسيط
   .     ٢٠١٣      مايو /    أيار   ٣   يف          برازافيل   يف                  اجتماعه االفتتاحي     عقد      الذي

       سانية                واألزمـات اإلنـ             اإلنـسان                   وأزمـات حقـوق              واألمنيـة             الـسياسية         األزمات        وأحدثت  -   ٣
                وكانـت هنـاك      .                              اإلقليميـة لوسـط أفريقيـا          دون          املنطقـة        علـى       ً   كـبرياً             ً  حاليا أثراً        البلد             اليت يشهدها 

        زالـت        ومـا            اجملـاورة،          البلدان    إىل        الوسطى         أفريقيا        مجهورية    من        الالجئني     عدد   يف              باألخص زيادة 
      مــن       الجــئ    ٤٩     ٠٠٠      مــن    َّ         فــرَّ أكثــر   ،    ٢٠١٣        مــايو /      أيــار   ٣       وحــىت   .                 يف تزايــد مــستمر           أعــدادهم

            الكونغـــو            ومجهوريـــة         تـــشاد    إىل         ســـيما    وال            اجملـــاورة،            البلـــدان    إىل           الوســـطى            أفريقيـــا          هوريـــة مج
          مفوضــية        ســجلت   ،    ٢٠١٢         ديــسمرب /    األول         كــانون        ومنــذ  .                       والكــامريون والكونغــو              الدميقراطيــة

   يف          الوســطى           أفريقيــا          مجهوريــة      مــن       ً   جديــداً      ً   الجئــاً    ٣٥     ٥٤٠          الالجــئني         لــشؤون          املتحــدة        األمــم
             الكــامريون،   يف       ً    الجئــاً ١     ٠٢٤   و         تــشاد،   يف      ً   الجئــاً   ٦     ٧٢٨   و         اطيــة،      الدميقر           الكونغــو          مجهوريــة

                   بالــسيد أنطونيــو           الوسـطى            أفريقيــا          مجهوريـة         الجئــي       حمنــة         ودفعـت   .          الكونغــو   يف       الجـئ      ٤٠٠  و
ــوترييس، مفــــوض ــم                      غــ ــدة          األمــ ــئني، إىل           لــــشؤون            الــــسامي            املتحــ ــارة                الالجــ ــة           زيــ    يف            املنطقــ

ــسان   ١٢ ــل /       ني ــز        ، مــع    ٢٠١٣         أبري ــشكل           التركي        مشــايل   يف            املوجــودين        الجــئني  ال       علــى       خــاص        ب
   .           الدميقراطية         الكونغو        مجهورية

ُ    وُسجلت  -   ٤        ذلـك    يف    مبا           اإلقليمية،     دون        املنطقة   يف         وتداوهلا        األسلحة       توافر      ً          أيضاً زيادة يف     
          املثـال،         سـبيل         فعلـى   .         الوسـطى            أفريقيـا           مجهوريـة                   الوافـدين مـن             الالجـئني           تستـضيف      اليت        املناطق

          األســلحة      مــن      ً   كــبرياً       ً   خمزونــاً      ٢٠١٣         أبريــل /       نيــسان    ١٣   يف             الكامريونيــة         األمــن         عناصــر          اســتردت
      بــني         احلــدود       علــى         واقعــة        صــغرية        بلــدة       وهــي          بــواليي،         غــاروا   يف            والــذخائر            العــسكرية           والبــزات

           أفريقيــا          مجهوريــة      مــن       الجــئ       ألــف      حنــو         إيــواء        فيهــا   مت          الوســطى           أفريقيــا           ومجهوريــة            الكــامريون
   .       الوسطى

ٌ        آثاٌر علـى          الوسطى         أفريقيا    ية    مجهور   يف       لألزمة      كانت      ذلك،      ً    وفضالً عن   -   ٥            الراميـة          اجلهـود      
          األمنيـة          احلالـة          ودفعـت   .         أنـشطته        علـى            املترتبـة           واآلثـار             للمقاومـة       الرب     جيش     خلطر        التصدي    إىل
      ً   جـزءاً         تـشكل        الـيت             األوغنديـة            الـشعبية           الـدفاع          بقـوات         الوسطى         أفريقيا        مجهورية   يف         املستقرة    غري
           عملياهتــا         تعليــق    إىل                          ة جــيش الــرب للمقاومــة       حاربــ                                               قــوة االحتــاد األفريقــي اإلقليميــة املعنيــة مب    مــن
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          اجتمـاع        خـالل         أكـدت           األوغندية         السلطات    أن    إال  .       الوسطى         أفريقيا        مجهورية   يف       مؤقتة       بصورة
          جهودهـا        تواصل     سوف        الوسطى         أفريقيا        مجهورية   يف       قواهتا    أن       أبريل /     نيسان   يف      اخلاص      ممثلي    مع

     ).      الرابع       الفرع      انظر   (        للمقاومة    رب  ال     جيش       يشكله      الذي         التهديد     على        القضاء    إىل         الرامية

ــة        زالــت      مــا        ذلــك،        غــضون    ويف  -   ٦                       مــصدر قلــق لوســط           الــساحل         منطقــة   يف          األمنيــة         احلال
         منطقـة    يف          األمنيـة          احلالـة         ملناقشة           ً استثنائياً     قمة      مؤمتر          والصحراء        الساحل     جتمع          وقد عقد   .        أفريقيا
       جتمـع        ضـمن           جهـازين         نـشاء  إ                 يف هذا االجتماع         وتقرر   .      جنامينا   يف       فرباير /    شباط    ١٦   يف        الساحل
        دائـم        أمـن         وجملـس        الفقر              املعين مبكافحة           املستدامة         للتنمية        الدائم      اجمللس    مها           والصحراء،        الساحل

   .      للسالم       األخرى            والتهديدات          اإلرهابيني    من        املنطقة      ختليص   يف          للمساعدة

   ة         اإلجراميـ           األنـشطة           انتـشار            أفريقيـا        وسـط    يف         األخـرى             املتزايـدة           األمنيـة            الـشواغل      ومن  -   ٧
          الفيلـة           يـستهدف                   املـشروع الـذي         غـري          الـصيد      ذلك   يف    مبا           اإلقليمية،     دون        املنطقة   يف       احلدود    عرب

          الوســطى                    ومجهوريــة أفريقيــا         تــشاد    أن       تــبني             االســتعراض،       قيــد          الفتــرة        وخــالل  .        رئيــسي        بــشكل
   .       املشكلة     هذه       تواجه     خاص      بشكل           والكامريون        وغابون

        ً   تقريـراً            الوطنيـة              للمنتزهـات            الغابونية   ة      الوكال       أصدرت   ،    ٢٠١٣       يناير /     الثاين       كانون    ويف  -   ٨
        عـامي       بـني           املمتـدة           الفتـرة    ُ       قُتـل يف             الواقـع،     ويف  .           يف غـابون            الفيلـة        عـدد    يف         اهلائـل                يظهر التناقص 

       مشــال                    وحــدها، الواقعــة          مينكــييب         منتــزه         منطقــة   يف       فيــل    ١١     ٠٠٠      مــن        أكثــر      ٢٠١٣   و      ٢٠٠٤
       ففـي   .         املـشروع       غـري          الـصيد                       الذي يستهدفه ممارسو          الوحيد       البلد       غابون       وليست  .      غابون      شرقي
       خــالل           احلوامــل،         اإلنــاث      مــن    ٣٣       ذلــك   يف      مبــا     ً   فــيالً،    ٨٦      مــن   ُ           قُتــل أكثــر   ،    ٢٠١٣        مــارس /    آذار

      غـري             واملنظمـات           احلكومـة     عن         الصادرة          البيانات      تظهر           الكامريون،    ويف  .     تشاد   يف      واحد       أسبوع
      مـن         أكثـر    ى    علـ       قضوا        املشروع    غري              ممارسي الصيد     أن        األخرية،       اآلونة   يف          املتخصصة،         احلكومية
       مـــن           األخرييـــن            الـــشهرين   يف          الـــوطين         جنيـــدا         بوبـــا          منتـــزه       مـــن             الـــشمالية           املنطقـــة   يف        فيـــل     ٣٠٠
   .     ٢٠١٢    عام

           الـسلطات       مـع           أجراهـا        الـيت             املـشاورات          أثنـاء       ً   أيـضاً            أفريقيـا         لوسـط         اخلـاص       ممثلي    ُ   وأُبلغ  -   ٩
       ً   حاليـاً             قد تـشكل     ة        القانوني    غري       العاج      جتارة    أن          اإلقليمية     دون        املنطقة   يف                واجلهات املعنية          الوطنية
         دواعــي       ومـن   .           للمقاومـة         الـرب        جـيش        ذلـك    يف      مبــا           املـسلحة،            اجلماعـات           لتمويـل       ً   هامـاً        ً   مـصدراً 
                أكثـر فـأكثر             أسـلحة           يستخدمون        املشروع    غري       الصيد        ميارسون       الذين        األشخاص    أن      ً أيضاً       القلق

         ولـشدة   .        ليبيـا                                                   وصل إىل هـؤالء مـن جـراء تـداعيات الوضـع يف               بعضها    أن   ُ     وُيعتقد              تطورا وقوة، 
ــة         أصــبحت      مــا ــسلطات        قــررت         خطــرية،         احلال ــة           ال ــدان،       بعــض   يف           الوطني              الكــامريون،       مثــل            البل

         ملالحقـة   )         والـدرك         الشرطة   (       والنظام         القانون       إنفاذ       وكاالت    إىل       إضافة        الوطين،      اجليش         استخدام
   .       املشروع    غري       الصيد        ميارسون       الذين        األشخاص
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  .          أفريقيـا        وسـط    يف         واألمـن     الم     الـس        علـى       ً   حمـتمالً       ً خطراً      تطرح        الشباب       بطالة      زالت     وما  -    ١٠
   يف          الفجـوة           واتـساع          الفقـر       مـع             بـاالقتران                    الـشباب يـؤدي،                     البطالة يف صفوف         معدالت         فارتفاع
       علـى         والسالم          االستقرار       وهتديد          االجتماعي         التماسك       زعزعة    إىل           والفقراء،         األغنياء    بني       الدخل
         ديـسمرب  /    األول         كـانون     ١٣          بتـاريخ         األمـن        جملـس     إىل         قدمتـه         الـذي          التقرير    ويف  .      الوطين        الصعيد
٢٠١٢    )   S/2012/923(  يف صــفوف            البطالــة         معـدالت           ارتفــاع        بــشأن          البـالغ         قلقــي      عــن           ، أعربـت         
        األمـم         مكتـب          ويعمـل   .       املسألة     هذه       ملعاجلة       امللحة       احلاجة     على       وشددت         أفريقيا      بوسط        الشباب
         دوليـة   ال         العمـل          منظمـة      ذلك   يف    مبا       أخرى،        كيانات    مع       ً حالياً         أفريقيا     وسط   يف         اإلقليمي        املتحدة
           الدوليــة           واملنظمــة           األفريقــي           التنميــة         ومــصرف         الــدويل          والبنــك          اإلمنــائي          املتحــدة        األمــم           وبرنــامج

   يف         الـسالم          وبنـاء          السياسي                   الشباب واالستقرار        عمالة      بشأن        إقليمي       منتدى      لعقد               للفرنكوفونية،
   .     ٢٠١٣     عام    من      األخري       الفصل      حبلول         أفريقيا     وسط

ــة الرئيــسية             القرصــنة          وأعمــال                           الــسطو املــسلح يف البحــر       زال       ومــا  -    ١١                                     مــن الــشواغل األمني
   يف            اإلقليميـة      دون          املنطقـة       مـن        بلدان            وقد شاركت   .                        اإلقليمية لوسط أفريقيا       دون        املنطقة        لبلدان
            أوبنغـامي           منـاورة  ”     اسم     حتمل          اجلنسيات،        متعددة        عسكرية       عملية      يف     ٢٠١٣       فرباير /    شباط    ٢٢

ُ     ، ُصممت  “    ٢٠١٣       إكسربس    يف         الـدول       بـني            البحـريني          واألمـن         السالمة      بشأن         التعاون       لتحسني    
         وقـوات               يف أفريقيـا          املتحدة         الواليات       قيادة         تنظيمها   يف       شاركت     اليت         املناورة      وهذه  .      غينيا      خليج

ــة ــة            البحريـ ــا   يف             األمريكيـ ــاع        ووزارة            أفريقيـ ــامريون         دفـ ــنوي              الكـ ــدث سـ ــدأ                 حـ ــل        بـ ــه          العمـ        بـ
   .     ٢٠١١    عام

ــن         نظــم       ً   وأخــرياً،  -    ١٢ ــد واحــد م ــدان                     بل ــة         بل ــة     اإلقلي     دون          املنطق ــات       مي ــاء            انتخاب ــرة         أثن           الفت
  .     ٢٠١٣         أبريـل  /       نيـسان     ١٤   يف            الكـامريون    يف          الـشيوخ        جملـس           انتخابات               بالتقرير، هي          املشمولة

                                             حــزب التجمــع الــدميقراطي لــشعب الكــامريون       هــي        فيهــا         شــاركت       الــيت            الــسياسية           واألحــزاب
ــة،           واجلبهــة          احلــاكم، ــة الدميقراطي ــوطين          واالحتــاد                            االجتماعي ــة          ال ــدم، و                          مــن أجــل الدميقراطي            التق
ــاد ــدميقراطي           واالحتـ ــامريوين              الـ ــوىل  .            الكـ ــدد         وتـ ــن        عـ ــات       مـ ــة            املنظمـ ــة            الوطنيـ ــة             والدوليـ            مراقبـ

        حلقـوق            الوطنيـة            واللجنـة             الدوليـة،             الـشفافية         ومنظمة          األفريقي،       االحتاد     ذلك   يف    مبا            االنتخابات،
                       ونزيهة، وذلـك علـى          حرة                 االنتخابات كانت      هذه    أن     على       اآلراء       وأمجعت  .        واحلريات        اإلنسان

       الـيت           العليـا          احملكمـة          أعلنـت    ،    ٢٠١٣       أبريل /     نيسان    ٢٩    ويف  .      طفيفة        خمالفات    من      شاهبا         رغم مما   ال
            حـصل علــى                                          التجمـع الــدميقراطي لـشعب الكــامريون         حــزب    أن            الدسـتوري         اجمللــس               تقـوم مقـام  

                           االجتماعيـة الدميقراطيـة            اجلبهـة         فـازت         فيمـا        ً   مقعـداً،     ٧٠         عـددها           البـالغ           املقاعـد        ً      مقعداً مـن     ٥٦
       جملـس          أعـضاء         بيـا،        بـول              الكـامريون،       رئيس      ّ  وسيعّين  .      ً مقعداً    ١٤       عددها        البالغ      قية،    املتب         باملقاعد
   .        الدستور       أحكام      مبوجب      وذلك      ً عضواً،    ٣٠       عددهم        البالغ         املتبقني،        الشيوخ
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            واالقتصادية           االجتماعية         االجتاهات  -     باء  
      منـو         عـدالت  مب         تتمتـع          أفريقيا     وسط   يف         البلدان        أغلبية     ظلت           االستعراض،     قيد        الفترة       أثناء  -    ١٣

             االسـتخراجية              الـصناعات         قطـاع         منـها          عوامـل     إىل        احملـرز           التقـدم        هـذا        ويعزى  .       مرتفعة         اقتصادي
         وواصـل   .                            حالـة اقتـصادها الكلـي          حتسني     خاص      بشكل       للنفط        املنتجة         البلدان        وواصلت  .      النشط
       صـدر          تقريـر       مـن          ويتـبني   .       معقولة    منو       معدالت       تسجيل      ً أيضاً       للنفط        املنتجة    غري         البلدان    من     عدد
          املنــاطق      بــني       ً       حاليــاً مــن      هــي       ككــل           أفريقيــا       وســط    أن           ألفريقيــا             االقتــصادية          اللجنــة      عــن    ً راً     مــؤخ

                                                         منــو إجيــايب حقيقــي لنــصيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي         أعلــى         لــديها       الــيت            اإلقليميــة     دون            األفريقيــة
 (         أفريقيــا        لوســط            والنقديــة             االقتــصادية          اجلماعــة   يف          األعــضاء         الــدول    أن       ومــع  .        اإلمجــايل

 

      علــى    ، )١
   ً         ً     منـواً اقتـصادياً                                             فإنه ال يـزال مـن املتوقـع أن حتقـق                        طفيف يف منوها،         تباطؤ    من           ال، تعاين          سبيل املث 

    .    ٢٠١٣     عام       املائة   يف   ٥   و   ٤          معدله بني        يتراوح      ً قوياً

  .        ومطـرد        قـوي        أنـه     مع      بعد،       اجلميع      يشمل   ال         أفريقيا     وسط   يف          االقتصادي       النمو    أن    إال  -    ١٤
      بــني           والفجــوة  .       مــدقع       فقــر   يف        تعــيش         عديــدة     دول   يف          الــسكان      مــن        كــبرية         شــرائح        زالــت       فمــا

           والفقـراء                    األثريـاء ثـراء               إذ يـزداد                                    اإلقليميـة آخـذة يف االتـساع،           دون        املنطقة   يف          والفقراء         األغنياء
            االقتــصادي         النمــو         معــدالت         تتــرجم    أن         ويــتعني  .          البلــدان      مــن       عــدد   يف          متــصاعد      حنــو       علــى      ً   فقــراً

          اإلمنـائي            للربنـامج            البـشرية          التنمية    ير   تقر       ويظهر  .      الفقر            تقلص نسبة     إىل         أفريقيا     وسط   يف         املرتفعة
   يف           البـشرية            للتنميـة         مؤشـر      أدىن         لـديها        الـيت         العشرة         البلدان    من       أربعة    أن      ٢٠١٣      لعام       نسخته   يف

        لـدول              االقتـصادية           اجلماعـة    يف         العـشر         األعضاء       الدول    من     مثان     وأن          أفريقيا،     وسط   يف    هي       العامل
   .       املنخفض         البشرية     مية    التن      مؤشر     ذات         البلدان     فئة   يف  ُ   َّ ُتصنَّف         أفريقيا     وسط

         القمـة         مـؤمتر       ٢٠١٢       ديسمرب /    األول       كانون    ١٤   و    ١٣              االستوائية يف        غينيا          واستضافت  -    ١٥
       املعـين           اهلـادئ          واحملـيط            الكـارييب           والبحـر            أفريقيـا      دول         جمموعـة          وحكومات     دول        لرؤساء        السابع
        نطـاق          توسـيع        علـى           املشاركون       واتفق  .         والدولية          اإلقليمية           االقتصادية          بالشراكة        املتصلة         باملسائل
         القمـة         مـؤمتر           واعتمـد   .       األورويب         االحتـاد       مـع         مميـزة          عالقـات        علـى           اإلبقـاء       عـن       ً   عوضـاً          شراكاهتم
            اجملموعـة يف             لتمثيـل          الـدول                                         إنـشاء جلنـة ثالثيـة مـن رؤسـاء                علـى        فيـه         وافـق         الـذي          مـاالبو       إعالن

ــ        وعلــى  .       األورويب         االحتــاد      مــع             االقتــصادية           الــشراكة            باتفاقــات                      مفاوضــاهتا املتعلقــة      دون      صعيد    ال
            والنقديــة             االقتــصادية           واجلماعــة           أفريقيــا       وســط        لــدول             االقتــصادية          اجلماعــة         واصــلت            اإلقليمــي،

         وعقــدت  .           اإلقليميـة      دون          املنطقــة   يف         واحـدة             اقتــصادية        مجاعـة          إلنــشاء          جهودمهـا            أفريقيــا        لوسـط 

__________ 
                                      تــشاد، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،   :                                                                          الــدول األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية والنقديــة لوســط أفريقيــا هــي    )١ (  

  .                     والكامريون، والكونغو                         وغابون، وغينيا االستوائية،
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      إلثـين                     اإلطـار املرجعـي      يف         للنظـر       ٢٠١٣         فربايـر  /      شـباط     ١٣   يف          ياونـدي    يف         ً   اجتماعـاً           املؤسستان
     .        واعتماده         أفريقيا     وسط   يف           االقتصادية          السياسات        ملواءمة        أولوية    ذي     ً جماالً     عشر

  
          اجلنسانية          والقضايا        اإلنسان      حقوق  -     جيم  

   يف                    مترديـة للغايـة                        وحالـة الـصحافيني             التعـبري         حريـة        ظلـت              االسـتعراض،      قيد        الفترة       أثناء  -    ١٦
          مؤسـسات        ووجود     اصة  اخل       اإلعالم       وسائط        انتشار    من       الرغم      وعلى  .        أفريقيا     وسط       بلدان     بعض

            ملخالفـــات           بالـــسجن             العقوبـــات         شـــكلت              اإلقليميـــة،     دون           املنطقـــة          بلـــدان         معظـــم   يف            تنظيميـــة
                                                  اإلعالميون والصحافيون العاملون يف وسائط اإلعـالم            زال     وما  .       ً رئيسياً     قلق      مصدر          الصحافيني
  .         والـسجن             والرقابـة           والـضغط             والترهيـب            التعـسفي             واالحتجـاز            لالعتقـال          يتعرضون            اإللكترونية

                          تطرقهـا ملـسائل يعتـرب             لـدى   )             وتلفزيونيـة           إذاعيـة    (       بـرامج           يوقف بث     ما       ً غالباً          البلدان،     بعض    ويف
   .                       أن فيها انتقاد للحكومة

             االجتماعيـــة             والظـــروف          اإلعـــالم           لوســـائط              القانونيـــة           البيئـــة        حتـــسني            الـــضروري        ومـــن  -    ١٧
          والـسالم     ان      اإلنـس         حبقـوق         النهوض   يف        بدورهم        االضطالع              مبا يتيح هلم            للصحافيني            واالقتصادية

   .         اإلقليمية     دون        املنطقة   يف       السالم       وبناء

          ارتفـاع       مـن          يعـانني           املنطقـة    يف            والفتيـات           النـساء         زالـت       مـا           املـرأة،       حبقوق       يتعلق    ما    ويف  -    ١٨
        وعــدم            باألرامــل،           والتحــرش           القــسري،           والــزواج          لإلنــاث،             التناســلية          األعــضاء         تــشويه        حــاالت
ــة ــيم،      مــن            االســتفادة           إمكاني ــد      حــد    إىل            التعل ــا   يف و  .       بعي ــق      م ــشاركة         يتعل ــسياسية            بامل            للمــرأة،            ال

       ذلـك    يف      مبـا          القرار،     صنع       مواقع   يف        للمرأة        للغاية        متدنية        مشاركة      تسجل         أفريقيا     وسط      زالت   ما
            وبورونـدي   )        املائـة    يف   ٣ ,  ٥٦ (          روانـدا         مهـا           بلـدين،           باستثناء        املائة،   يف    ٢٠             مبتوسط يبلغ          الربملان،

      خبطـة        ً   قـدماً             يف الـدفع         ٍ   حتـدياتٍ             اإلقليميـة      دون          املنطقـة          بلـدان         معظـم           وتواجـه    ).      املائة      يف  ٤ ,  ٣٢ (
   .        والتعليم       الصحة     مثل       األمهية       بالغة      جماالت   يف       اجلنسني    بني         املساواة      حتقيق

  
                                               أنشطة مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا   -      ثالثا   
                                                الدعم املقدم للدول األعضاء واملنظمات دون اإلقليمية  -     ألف  

                                                                  ستعراض، واصل مكتب األمم املتحدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا                                خالل الفترة قيد اال     -    ١٩
                                    دعم اجلهـود اإلقليميـة الراميـة        ل                                                               وأمانة اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا العمل عن كثب          
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ــ                                       إىل منــع الرتاعــات وتوطيــد الــسالم يف                                         عــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية لــدول            العــشر األ    دول     ال
 (           وسط أفريقيا

 

٢( .   
                                                                         د، عقــد ممثلــي اخلــاص اجتماعــات منتظمــة مــع األمــني العــام للجماعــة                ويف هــذا الــصد  -    ٢٠

ّ                                                             االقتصادية لدول وسط أفريقيا، َنّسور غيلينغدوكسيا أوايدو، السـتعراض التطـورات الـسياسية          َ                            
                ممثلــي اخلــاص       ودعــا  .                                                                              واألمنيــة الرئيــسية يف املنطقــة دون اإلقليميــة والتمــاس ســبل التــصدي هلــا 

                                                              اركة يف اإلحاطــات الــيت يقــدمها بانتظــام إىل أعــضاء الــسلك       لمــش ل    ً                        أيــضاً اجلماعــة االقتــصادية 
ــدويل              الدبلوماســي  ــة يف املنطقــة دون               ال ــسياسية واألمني ــن احلالــة ال ــابون ع ــدين لــدى غ                                                                                 املعتم

    .     مايو /      أيار ٢                قدت آخر إحاطة يف   ُ وُع  .         اإلقليمية
                                                                                        علــى املــستوى الــتقين، مــا زال كبــار مــسؤويل املؤســستني جيتمعــون علــى أســاس          و  -    ٢١

          ً                                                                               وعقــد أيــضاً مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا واجلماعــة االقتــصادية  .      شــهري
                                         من أجل تقيـيم التقـدم احملـرز يف              ٢٠١٣       فرباير   /                     استعراضية يف شباط       جلسة                    لدول وسط أفريقيا    

  :                                                 ويركـز إطـار التعـاون علـى اجملـاالت التاليـة        .     ٢٠١٢        مـايو    /                                            تنفيذ إطـار التعـاون املوقـع يف أيـار         
                                                                   الوسـاطة واملـساعي احلميـدة؛ واألمـن، مبـا يف ذلـك اجلهـود                   و                  مليات االنتخابية؛              احلوكمة؛ والع 

ــشار   ــة إىل مكافحــة انت ــة    ا                                الرامي ــصغرية واألســلحة اخلفيف            والقرصــنة                 غــري املــشروعة                                        ألســلحة ال
    .                               التدريب وتعزيز القدرات املؤسسية و                      والسطو املسلح يف البحر؛ 

                    ومـن املتوقـع أن       .                       ة واملـساعي احلميـدة                  ُ                                      يف هذا الـصدد، أُحـرز تقـدم يف جمـال الوسـاط             و  -    ٢٢
                                                                            ستراتيجية إقليمية للوساطة ومنع نشوب الرتاعات يف وسـط أفريقيـا علـى رؤسـاء      اُ           ُيعرض إطار  

                                                                                                الـدول واحلكومــات يف املنطقـة دون اإلقليميــة خــالل مـؤمتر القمــة املقبـل للجماعــة االقتــصادية     
               عمـل لبنـاء      ال                 صادرة عن حلقة                                           ضع هذا اإلطار على أساس التوصيات ال        ُ وُو  .                   لدول وسط أفريقيا  

                       وشــارك بعــض مــوظفي    .     ٢٠١٢        نــوفمرب  /                 يف تــشرين الثــاين                                    القــدرات الــيت عقــدت يف ليربفيــل 
          املتعلقـة                    يف املفاوضـات          تلـك                                                                    اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ممن حضروا حلقـة العمـل          

   .       تنفيذها                                          اتفاقات ليربفيل، كما يواصلون تقدمي الدعم يف ب
                                                                   جلوانب األمنية، واصل مكتب األمم املتحدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا                       وفيما يتعلق با    -    ٢٣

                                                                                                        تعاونــه املثمــر مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا بــشأن أعمــال القرصــنة والــسطو     
ــسلح يف البحــر   ــرات        انظــر  (                   امل ــام    ).   ٢٨-  ٢٦          الفق ــة      امل       وق ــشاركة الفعال ــسري امل ــضاً بتي         ً                                    كتــب أي

ـــ  ل ــة االقتــــصادية يف االجتمــــاع الـ ــة                                                 لجماعــ ــة التنــــسيق املــــشتركة التابعــ                                                                 وزاري الثالــــث آلليــ
__________ 

            ومجهوريـة   ،         وتـشاد  ،             وبورونـدي   ،       أنغـوال   :        هـي                                                 اجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا                             الدول األعـضاء يف        )٢ (  
   ،                      وغينيــا االســتوائية ،          وغــابون ،                           وســان تــومي وبرينــسييب                                     ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  ،                  أفريقيــا الوســطى

  .          والكونغو ،    مريون     والكا
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                                                                                             األفريقي من أجل تفعيل مبـادرة االحتـاد األفريقـي للتعـاون اإلقليمـي ضـد جـيش الـرب                      لالحتاد
                                          أبريـل، حيـث نوقـشت عـدة أمـور مشلـت        /         نيـسان   ٢٤  يف                                         للمقاومة، الذي عقـد يف أديـس أبابـا    

   .                   جيش الرب للمقاومة     حماربة      على                                                  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، فيما يتعلق بتأثريها
  

                                  الدبلوماسية الوقائية وبناء السالم  -     باء  
                                                       لتــصدي لتهديــد اإلرهــاب يف منطقــة الــساحل واملغــرب      إىل ا                           يف إطــار اجلهــود الراميــة   -    ٢٤

                                                                                           العريب، شارك ممثلي اخلاص يف مؤمتر إقليمي بشأن مراقبة احلدود يف منطقيت الـساحل واملغـرب              
         مركــز           َ     ونظــم املــؤمتَر  .     ٢٠١٣       مــارس  /      آذار  ١٥     إىل   ١٣                   اط يف الفتــرة مــن              قــد يف الربــ  ُ  ُع ،       العــريب

ــة ل     ــة التنفيذي ــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب واملديري ــة                                                               األم ــك   .                   مكافحــة اإلرهــاب        لجن          ويف ذل
              مـا يتعلـق                                                        جتربة وسط أفريقيا بشأن هذه املسألة، وال سيما في            عن                 ممثلي اخلاص     َ   أَبلغ          االجتماع،  

                                  ُ                             قــة العمــل املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب الــيت ُنظمــت يف كــانون     حل     خــالل                      املناقــشات الــيت دارت  ب
                                                                          على هامش االجتماع الوزاري اخلامس والثالثني للجنـة األمـم املتحـدة                 ٢٠١٢       ديسمرب   /    األول

     عـن              وكـذلك     ،             يف برازافيـل            املعقـود                                                                    االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمـن يف وسـط أفريقيـا،            
                                                         أن تضع اسـتراتيجية دون إقليميـة ملكافحـة اإلرهـاب                                                 إنشاء شبكة من مراكز التنسيق من شأهنا      

                                  مبا يف ذلك احلاجة إىل تعزيـز         ،                                  واعتمد املؤمتر جمموعة من التوصيات      .                        وانتشار األسلحة اخلفيفة  
                                                                              الوطين والثنائي واإلقليمـي عـن طريـق تبـادل املعلومـات احلـساسة بـشكل                 الصعيد              التعاون على   

                                              احلـدود يف بلــدان مـنطقيت الــساحل واملغــرب                                                  منـتظم وعقــد دورات تدريبيـة مــشتركة ملــسؤويل  
    .    تهم     وأنشط         اإلرهابيني                                                   العريب وإنشاء قواعد بيانات وطنية وإقليمية عن حتركات 

                                 اإلقليمي يف وسـط أفريقيـا                                                          خالل الفترة قيد االستعراض، شرع مكتب األمم املتحدة        و  -    ٢٥
                         للجنــة األمــم املتحــدة                                                                           يف القيــام باألعمــال التحــضريية لالجتمــاع الــوزاري الــسادس والــثالثني   

        يوليـه   /                                                                                   االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا املقرر عقده يف مـاالبو، يف متـوز      
           أبريـل إىل   /         نيـسان   ٢٧                الفتـرة مـن              مـاالبو يف   إىل       رمسيـة         بعثـة     ُ      أُوفـدت                  ويف هذا الصدد،    .     ٢٠١٣

    .     ٢٠١٣     مايو  /    أيار  ٥
  

ــسطو املـــسلح يف البحـــ      -     جيم   ــال القرصـــنة والـ ــة                                                    أعمـ        دول                  قبالـــة ســـواحل               ر املرتكبـ
            خليج غينيا

ّ                           ، واصـل ممثلـيَّ اخلاّصـان لوسـط أفريقيـا       )    ٢٠١٢   (    ٢٠٣٩     ً                     متشياً مع قرار جملـس األمـن    -    ٢٦     َّ           
                                                                                                   وغرب أفريقيا تقـدمي الـدعم لألعمـال التحـضريية اجلاريـة لعقـد مـؤمتر القمـة اإلقليمـي لرؤسـاء            

                                 لبحـر يف خلـيج غينيـا، املقـرر                                                                     الدول واحلكومات بـشأن القرصـنة البحريـة والـسطو املـسلح يف ا       
       عقـدت                           قاما بتيسري اجتماعـات      و  .     ٢٠١٣       يونيه   /         حزيران   ٢٥      و     ٢٤                         عقده يف الكامريون يومي     
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                                                                                                        ما بني اجلماعة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                        يف
                     ة والـشركاء بأمهيـة             املعنيـ         اجلهـات           بتوعيـة       ً    أيـضاً         قاما   و  .                                       وجلنة خليج غينيا، ومع خمتلف الشركاء     

    ).    ٢٠١٢   (    ٢٠٣٩             تنفيذ القرار 
                                                                                  قـد اجتمـاع وزاري بــشأن األمـن البحــري والـسطو املــسلح يف البحـر يف كوتونــو،        ُ وُع  -    ٢٧

ــنن، يف  ــارس  /      آذار  ١٩         ب ــه        ، شــارك    ٢٠١٣       م ــداً    ٢٥         في ــشريكة    و      ً   بل ــن املؤســسات ال   .                                   خــرباء م
                         وثـائق رئيـسية جـرى                          يف صياغة ثـالث                                 اإلقليمي يف وسط أفريقيا                             وشارك مكتب األمم املتحدة   

                                             لجماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا   ل                  اإلعــالن الــسياسي                                 اعتمادهــا يف االجتمــاع، وهــي 
                                                                                              واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن األنشطة البحرية غري املشروعة يف خليج غينيـا؛              

         ول غـرب                           اجلماعـة االقتـصادية لـد      و                                                   مذكرة تفاهم بني اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا    و
    .                للكيانات الثالثة    لوك  س            مدونة قواعد  و                 وجلنة خليج غينيا؛          أفريقيا
ــا       -    ٢٨                                            ً                                                  وعلــى ســبيل املتابعــة لالجتمــاع الــوزاري، عقــد أيــضاً ممثلــي اخلــاص لوســط أفريقي

                                                                                                    مــشاورات مكثفــة مــع اجلهــات املعنيــة ذات الــصلة يف املنطقــة دون اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك         
ــام للجماعــ   ــا                                       الكــامريون واألمــني الع ــدول وســط أفريقي ــصادية ل ــا                                       ة االقت ــام حبــشد دعمه   .                        ، وق

             مـن أجـل                           ُ               أن خطوات إجيابيـة ومـشجعة ُتتخـذ              هذه      ُ                                        واسُتنتج من عمليات تبادل اآلراء املنتظمة       
                                                                     ويف الوقت نفـسه، سيواصـل مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف                 .                           تنظيم املؤمتر على حنو سلس    

            املنطقـة             حشد دعـم                              صادية لدول وسط أفريقيا،                                                      وسط أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع اجلماعة االقت      
   .               أمهية مؤمتر القمة          والتوعية ب             دون اإلقليمية 

  
                   جيش الرب للمقاومة  -       رابعا  
               احلالة الراهنة  -     ألف  

                                                     يــشتبه أهنــا مــن فعــل جــيش الــرب للمقاومــة يف        هجمــات                      ل اإلبــالغ عــن وقــوع    َ واَصــ َ َت  -    ٢٩
       ورغـم    .                                      ى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                                                                املناطق احلدودية النائية من مجهوريـة أفريقيـا الوسـط         

                                                                                            التحــديات الــيت تعــوق الوصــول وتعــدد اجلهــات الفاعلــة املــسلحة، وال ســيما يف مجهوريــة      أن 
                                                              تتبع أنـشطة جـيش الـرب للمقاومـة بـشكل منـهجي،                     ً     ً    أحياناً كثريةً                             الكونغو الدميقراطية، تعرقل  

    ٤٥                         أسـفر عـن مقتـل         ا      ممـ   ،    ٢٠١٢                      جيش الرب يف عام          شنها      ً هجمةً     ٢١٢             عن حوايل     ُ   أُبلغ     فقد
      بلـغ    ُ وأُ  .         األطفـال                              هـذه احلـاالت تتعلـق ب                          يف املائـة مـن       ٢٥      و    ،       آخـرين      ٢٢٠    ً             شخصاً واختطـاف    

                                                           من فعـل جـيش الـرب للمقاومـة خـالل الربـع األول مـن         ا           اشتبه أهن      ً   هجمةً   ٦٦    ً            أيضاً عن وقوع    
  ىل                                                                            يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، ممـا أدى إ                     ، وذلك       ٢٠١٣     عام  
  .                                                       يف املائـة مـن هـذه احلـاالت تتعلـق باألطفـال              ١٠              آخرين، و    ٨٧     ً             شخصاً واختطاف      ٣٠      وفاة  
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       ً                                                                تــصاعداً للحــوادث احملتمــل أهنــا مــن فعــل جــيش الــرب للمقاومــة،     ٢٠١٣       مــارس  /           وشــهد آذار
ُ                               هجمةً يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وحـدها، وهـذا يتجـاوز مـا ُسـجل                     ٣٠           حيث وقعت                                                       ً     

     .    ٢٠١٢      يناير  /     الثاين                       يف أي شهر آخر منذ كانون 
                                                        شخص مشردين يف املناطق املتضررة مـن جـيش الـرب               ٤٢٠     ٠٠٠                    وما زال أكثر من       -    ٣٠

ــسودان     ــة وجنــوب ال ــة الكونغــو الدميقراطي ــا الوســطى ومجهوري ــة أفريقي   .                                                                                                للمقاومــة يف مجهوري
              مــا ينــاهز   (                        وغالبيتــهم العظمــى              ً       مــشرد داخليــاً،    ٣٩٠     ٠٠٠               أكثــر مــن               هــذا األمــر         ويــشمل 

           ويـشمل    .                                                              أويلي السفلى وأويلـي العليـا يف مقاطعـة أوريونتـال                   منطقيت     يف  )      شخص    ٣٢٠    ٠٠٠
    .                             الجئ، معظمهم يف جنوب السودان  ٢٩     ٠٠٠         ما يفوق        ً ذلك أيضاً 

                                                                                     ومل تــرد أي تقــارير عــن هجمــات شــنها جــيش الــرب للمقاومــة يف جنــوب الــسودان    -    ٣١
      وقـد    .     ٢٠١١         يونيـه    /      يـران         يف حز   ُ         أُبلغ عنها                      أما آخر هجمة فقد       .                               خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

ُ                                                                                                    ُيعــزى ذلــك إىل وجــود قــوات الــدفاع الــشعبية ألوغنــدا وتعاوهنــا مــع اجلــيش الــشعيب لتحريــر    
                      أجلــت جــيش الــرب      الــيت   ،  ‘‘              حــراس الــوطن  ’’                  معروفــة بـــاسم         أهليــة        مجاعــة                    الــسودان، ووجــود

   .                                                                                       جنوب السودان إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                 عن          للمقاومة  
                       إىل حمليـات إيـزو          ٢٠١٢                    شـخص يف عـام         ٢١     ٠٠٠                                            ومسح حتسن احلالة األمنيـة بعـودة حـوايل          

                         ومـع ذلـك، ال يـزال         .                                                                             وماريدي وموندري ونزارا وتامبورا ويـامبيو يف واليـة غـرب االسـتوائية            
ــة      ٤٩     ٠٠٠ ــرب للمقاوم ــسبب هجمــات جــيش ال ــوب    .                                                            شــخص مــشردين ب ــضيف جن                   ويست

   .     ً                   الجئاً من أفريقيا الوسطى ١     ٥٨٩         ً    كونغولياً و   ١٨     ٣٧٠        أيضا       السودان
                                      جــيش الــرب للمقاومــة قــد تنــاقص،                                   املباشــر الــذي تــشكله هجمــات       اخلطــر     أن       ورغــم  -    ٣٢
  )             ً      مــشرد داخليــاً  ٤٩     ٠٠٠ (                                                  ً                  تــزال آثــاره تتجلــى يف األعــداد الكــبرية مــن املــشردين داخليــاً       فــال
      يــة،                                                                       الجــئ مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراط   ٢٠     ٠٠٠        ينــاهز      مــا و

 ُ        ُتعـد           الـيت                            واليـة غـرب االسـتوائية              منـاطق         يف                                               يوجدون يف خميمات بالقرب من املراكز احلـضرية       
                                        يات تتمثــل يف نقــص األغذيــة واالكتظــاظ  د     حتــ                           مــع مــا يــصحب ذلــك مــن   ،    ً   أمنــاً         املنــاطق        أكثــر 

                         ورغــم أن حكومــة جنــوب   .                                                                    وتفــشي األمــراض املعديــة واالفتقــار العــام للخــدمات االجتماعيــة 
                      وبعثة األمـم املتحـدة     )          اليونيسيف (                                      ، مبساعدة منظمة األمم املتحدة للطفولة                      السودان قد أنشأت  

                                            دعـم إعـادة إدمـاج املخـتطفني العائـدين،                 مـن أجـل                       ً                        يف جنوب السودان، وحـدةً حلمايـة الطفـل         
    .                                                 فهي تفتقر إىل القدرة على توفري الدعم على نطاق واسع

                          جـيش الـرب للمقاومــة يف                                                           ملـا ذكرتـه حكومـة الـسودان، ال توجـد عناصـر مـن             ً   ووفقـاً   -    ٣٣
                                                                             ما زالت التقارير الواردة من مصادر خمتلفة تـشري إىل وجـود قاعـدة                ،        ومع ذلك   .             كافيا كينجي 

                                                                        املتنـازع عليهـا علـى احلـدود بـني مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                          احملـصورة                             جليش الـرب يف املنطقـة       
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               يـا والالجـئني                                                                         وجنوب السودان والسودان، مما يؤدي إىل استمرار اخلوف ومنـع املـشردين داخل   
   .      أوطاهنم             من العودة إىل 

       عــن  ُ     أُبلــغ                                                      احلالــة يف أويلــي الــسفلى تتــسم باحلــساسية، حيــث      ظلــت                   ويف الوقــت ذاتــه،   -    ٣٤
                                    جلــيش الــرب للمقاومــة يف إقلــيم  ا                                                               العديــد مــن اهلجمــات املنــسوبة إىل عناصــر يــشتبه يف انتمائهــ

                        فاحلـدود بـني مجهوريـة       .  ي        بانغـاد   -           نغيليمـا   -                       فـاراجي ونيانغـارا     -            ي دونغـو               َ   أنغو، على حمورَ  
                              ً              بالشـساعة وسـهولة االختـراق، عـالوةً                 املتـسمة                                                أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية      

                                              لجماعات املنشقة عـن جـيش الـرب للمقاومـة              تسمح ل                                      على غياب السلطات احلدودية، عوامل      
    .           بني البلدين            باحلركة يف ما                               وغريها من اجلماعات اجملهولة اهلوية 

                                                                 ، استلمت بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار                 ٢٠١٣      مارس   /       آذار   ٢١    ويف    -    ٣٥
             بالقرب مـن         ً                                       خمتطفاً أطلق جيش الرب للمقاومة سراحهم          ٢٧                                يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     

                   دون ســن الثامنــة  (                                                   وضــمت اجملموعــة مثانيــة بــالغني، وتــسعة أطفــال     .                   يف أويلــي الــسفلى        ديغبــا 
                              مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       و                          تنحدر أصوهلم من أوغندا       )      ثالثة           دون سن ال   (            وتسعة رضع     )     عشرة

                          طلــق ســراحها يف مجهوريــة                 ُ       وهــذه أكــرب جمموعــة ُي  .                                            ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــسودان
       قـسم                                              لم مجيع األطفال غـري املـصحوبني بـذويهم إىل          ُ وُس  .                                     الكونغو الدميقراطية منذ عدة سنوات    

                                                        من جنـوب الـسودان ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى إىل                                        ، بينما أعادت البعثة البالغني         الطفل      محاية  
   .  هنم ا  وط أ

  
                       التنسيق وتعبئة املوارد  -     باء  

ــؤرخ       -    ٣٦ ــه الرئاســي امل ــن، يف بيان ــس األم ــب جمل ــانون األول  ١٩                                                    طل ــسمرب  /              ك       ٢٠١٢        دي
) S/PRST/2012/28(    تقــدمي خطــة تنفيذيــة ذات خطــوات مرتبــة حــسب األولويــة ومتسلــسلة ،                                                                          

                                                                اإلقليميــة الراميــة إىل التــصدي خلطــر جــيش الــرب للمقاومــة         تحــدة          األمــم امل                    لــدعم اســتراتيجية 
                  ً                                وطلب جملس األمن أيضاً أن حتدد اخلطة التنفيذيـة            ). S/2012/481 (                         املترتبة على أنشطته           واآلثار

    .                                                         املشاريع الرئيسية اليت تدعم األنشطة ذات األولوية لالستراتيجية
                                    واملبعــوث اخلــاص لالحتــاد األفريقــي                                    الطلــب، اشــترك ممثلــي اخلــاص        لــذلك        ًً   واســتجابةًً   -    ٣٧

                                                                                                       املعين مبسألة جيش الـرب للمقاومـة، فرانسيـسكو مـاديرا، يف رئاسـة اجتمـاع جهـات التنـسيق                    
  .              ومناقـشته      يـة                                                                                  املعنية جبيش الرب للمقاومة يف عنتييب، أوغندا، السـتعراض مـشروع خطـة تنفيذ             

                      وليون والــشركاء مــن                         ً                                                   وشــارك يف هــذا االجتمــاع أيــضاً الــشركاء الوطنيــون واإلقليميــون والــد  
      ً                                                                                      ونتيجـةً لالجتمـاع ومـا تـاله مـن مـشاورات مـع اجلهـات املعنيـة جبـيش الـرب،                        .              اجملتمع املـدين  

ــل  /          نيـــسان  ١٩                     قـــدمت إىل اجمللـــس يف  ــذ ا      ٢٠١٣         أبريـ ــة تنفيـ ــدة                   خطـ ــتراتيجية األمـــم املتحـ                                 سـ
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                              املترتبــة علــى أنــشطته          واآلثــار                                                         الراميــة إىل التــصدي خلطــر جــيش الــرب للمقاومــة                 اإلقليميــة
) S/2013/240املرفق ،       .(    

                                                                                                       وتتضمن خطة التنفيـذ حملـة عامـة عـن اآلثـار املترتبـة علـى االسـتراتيجية املتعلقـة جبـيش                        -    ٣٨
         أعمـال                                                   وتـربز مـا أجنزتـه منظومـة األمـم املتحـدة مـن          .                                      الرب للمقاومة والتقدم احملرز يف تنفيذها 

  ً                            مـاً للبلـدان املتـضررة مـن                                                                            منذ اعتماد االستراتيجية، بالتعاون الوثيـق مـع االحتـاد األفريقـي، ودع      
  .                                                                                                  جيش الرب للمقاومة، يف حدود املوارد املتاحة وباسـتخدام املـسامهات اخلارجـة عـن امليزانيـة                

ــ      كمــا  ــذ بالتفــصيل األولويــات القــصرية واملتوســطة األجــل يف إطــار جمــاالت       بني   ت                                                                                        خطــة التنفي
ــواردة يف االســتراتيجية امل   ــر                                                              التــدخل االســتراتيجية اخلمــسة ال                    ب للمقاومــة، مــع                     تعلقــة جبــيش ال

ــا ــل        م ــاج إىل التموي ــها مــن املــشاريع الــيت حتت ــيط اخلطــة أدواراً     .                                                      يقابل                                  ً           وباإلضــافة إىل ذلــك، تن
ّ      وُحــّددت   .                                                                             ومــسؤوليات حمــددة مبختلــف اجلهــات املعنيــة مبــسألة جــيش الــرب للمقاومــة   ُ        ثالثــة  

                بقيـادة مكتــب   (                  املــستوى العـاملي        وهـي                                                        مـستويات لتنـسيق األنـشطة ذات الــصلة جبـيش الـرب،      
                                 حبيـث يغطـي كـل هـدف مـن           (                  املستوى املواضيعي    و   ؛   )                  يف وسط أفريقيا             اإلقليمي            ألمم املتحدة  ا

ــات األمــم املتحــدة   ــذ       ً   وأخــرياً  .                      ؛ واملــستوى القطــري  )                                         األهــداف أحــد كيان                          ، حتــدد خطــة التنفي
    .                               دور الكيان الرائد وآليات اإلبالغ     توضح                 اجلداول الزمنية و

  
                    تنفيذ االستراتيجية   -     جيم  

ــاون اإلقليمـــي ضـــد جـــيش               التفعيـــل و  -    ١   ــاد األفريقـــي للتعـ ــادرة االحتـ                                                                                           التنفيـــذ الكامـــل ملبـ
               الرب للمقاومة

                                                            ضعت الصيغة النهائيـة للوثـائق االسـتراتيجية الالزمـة                                        ُ     خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وُ      -    ٣٩
              عقــدت آليــة  و  .                          جــيش الــرب للمقاومــة        مبحاربــة                      اإلقليميــة املعنيــة          األفريقــي              قــوة االحتــاد         تفعيــل  ل

                                                               ً                              املشتركة املعنية جبيش الرب للمقاومة التابعـة لالحتـاد األفريقـي اجتماعـاً علـى مـستوى                    التنسيق
  .             ، يف بــانغي     ٢٠١٢        ديــسمرب  /              كــانون األول  ٢٠                                               رؤســاء هيئــات أركــان الــدفاع، وذلــك يف     

                                                                                               واستعرض ذلك االجتماع توجيهات القيادة ومفهـوم العمليـات وقواعـد االشـتباك وإجـراءات               
                  آليـة التنـسيق            إطـار                   الـدفاع يف                             ُ          واعتمـد هـذه الوثـائق وزراءُ        .          إلقليميـة         قـوة ا   ل                   العمليات املوحدة ل  

                               وشــارك مكتــب األمــم املتحــدة   .     ٢٠١٣        ينــاير  /                 كــانون الثــاين  ١٥                             املــشتركة يف أديــس أبابــا يف 
   .          االجتماعني                  يف وسط أفريقيا يف كال        اإلقليمي 

            اص لالحتـاد                                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، قام ممثلـي اخلـاص، بالتعـاون الوثيـق مـع املبعـوث اخلـ                   -    ٤٠
                                         الدعوة يف صفوف البلـدان املتـضررة مـن        جهود                                          األفريقي املعين جبيش الرب للمقاومة، مبواصلة    

ــدعم                                  ســتراتيجية األمــم املتحــدة   ال         الكامــل           لتنفيــذ ل                                                    جــيش الــرب للمقاومــة مــن أجــل حــشد ال
   .                    املترتبة على أنشطته      واآلثار                                                 اإلقليمية الرامية إىل التصدي خلطر جيش الرب للمقاومة 
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ــي          و  -    ٤١ ــاد األفريق ــوة االحت ــوات يف ق ــسامهتها بق ــادة م ــى زي ــضررة عل ــدان املت                                                                                              شــجعا البل
       ممثلـي                 فربايـر، زار   /         شـباط    ١٣    ويف    .                                      من األفراد العسكريني املأذون هبـم       ٥     ٠٠٠                اإلقليمية بنحو   

                                                                                                    اخلــاص واملبعــوث اخلــاص لالحتــاد األفريقــي املعــين مبــسألة جــيش الــرب للمقاومــة دونغــو،           
                       جنـدي مـن القـوات       ٥٠٠                                          ميقراطية، للمشاركة يف احتفال رمسي بإحلـاق                         مهورية الكونغو الد   جب

        ً                 قـوة رمسيـاً البلـدان        ال                  وقـد سـامهت يف        .                قوة اإلقليميـة    ال                                       املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ب    
   .      حىت اآلن       ً       ً  فرداً عسكرياً ٣     ٣٥٠                                     املتضررة من جيش الرب للمقاومة مبا عدده 

                                      اد األفريقــي، خــالل الفتــرة مـــن             اص لالحتــ                                 ممثلــي اخلــاص واملبعــوث اخلــ            أيــضا       وزار   -    ٤٢
                                                      ، ثالثــة مــن البلــدان األربعــة املتــضررة مــن جــيش     ٢٠١٣        أبريــل  /         نيــسان ٤          مــارس إىل  /    آذار   ٢٧

                   وعقـدا اجتماعـات      ).                                         جنوب السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية          أوغندا و  (                الرب للمقاومة   
       مــن        ذلــك              املتحــدة وغــري                                                                         مــع الــسلطات احلكوميــة والــشركاء الثنــائيني وممثلــي منظومــة األمــم   

   .            اجلهات املعنية
     ً                                                                                       وعالوةً على ذلك، استمر بذل اجلهود لضمان إتاحة مـا يكفـي مـن التمويـل واملـوارد                    -    ٤٣
                 ، جهـز االحتـاد        ٢٠١٣        مـارس    /        ويف آذار   .                             جـيش الـرب للمقاومـة              مبحاربـة                        قوة اإلقليمية املعنية     ل ل

                  االحتـاد األفريقـي    ب ً          اً لالتـصال                                                            األفريقي مقر القوة بأجهزة إرسال ذات ترددات عالية جدا تيسري  
                      نـدوة للـدعم يف       ،    ٢٠١٣         أبريـل    /          نيـسان    ٢٤   يف           أيـضا،                              عقـد االحتـاد األفريقـي        و  .               يف أديس أبابا  
                                                                               هــذا االجتمــاع بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة لــدى االحتــاد األفريقــي    ُ  ّ   وُنظّــم   .              أديــس أبابــا

          التحـــضري                                         يف وســـط أفريقيـــا، وذلـــك يف إطـــار             اإلقليمـــي                                       ومبـــشاركة مكتـــب األمـــم املتحـــدة  
                                                                                                     لالجتمــاع املــشترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة لتعبئــة املــوارد املقــرر عقــده خــالل    

    .     ٢٠١٣                   النصف الثاين من عام 
        ٍّ                                                قــوة حتــدٍّ جديــد خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ل            الكامــل ل     ً               َ       وأخــرياً، اعتــرض التفعيــلَ  -    ٤٤

                    يف أديــس أبابــا،           املعقــود      شتركة،                                                           خــالل االجتمــاع الــوزاري الثالــث آلليــة التنــسيق املــ        ونــوقش
                                                             وأعـرب املـشاركون عـن قلقهـم إزاء تـأثري األزمـة يف                .     ٢٠١٣         أبريـل    /          نيـسان    ٢٣      و     ٢٢      يومي  

                      وعلـى وجـه اخلـصوص،      .                          جـيش الـرب للمقاومـة          حماربـة                                   مجهورية أفريقيا الوسطى على جهـود   
           األوغنديـة                                                                                أثار املشاركون إمكانية وقوع مواجهة يف أوبو بني قوات ائتالف سـيليكا والقـوات       

                         وتـوىل املبعـوث اخلـاص        .                           جيش الـرب للمقاومـة           مبحاربة                       قوة اإلقليمية املعنية      ال                  املنتشرة يف إطار    
                                                                                     جبيش الرب للمقاومة قيـادة بعثـة إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ملناقـشة                     املعين                لالحتاد األفريقي   

ــا ا      .          الــشواغل ــة أفريقي ــة عــن االتفــاق مــع رئــيس وزراء مجهوري   ،        لوســطى                                                                                وأســفرت هــذه البعث
        لـدرء                                          قـوة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى            ال       يـات                                 علـى ضـرورة مواصـلة عمل        ،            تيانغـاي        نيكوالس
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                 أبريـل نتيجـة     /          نيـسان    ٢٣      يف               عملياهتـا                      قـوة قـد أوقفـت       ال         وكانـت     .                           خطر جيش الرب للمقاومـة    
    .                         ائتالف سيليكا على بانغي   شنه     هلجوم 

  
               محاية املدنيني      إىل حتسني                اجلهود الرامية      تعزيز  -    ٢  

        فربايـر   /                                                                         شرت القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية قوات يف أنغو يف شـباط          ن  -    ٤٥
ــإن الوجــود احملــدود     .     ٢٠١٣ ــك، ف ــوة،                                      ومــع ذل ــة الطــرق          للق ــى ســوء حال          يعــوق  ،                                     عــالوة عل

   .           ماية املدنيني حل                                      االستجابة املتسمة بالكفاءة وحسن التوقيت 
                                   ر يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة                                                      وعززت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرا        -    ٤٦

                                                                                           وأجرت عمليات مشتركة مـع القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف                          الدوريات
                                                                                 يف أويلـي العليـا، وذلـك يف إطـار اجلهـود املبذولـة مـن أجـل تعزيـز                     ‘‘                املعرضة للخطـر    ’’        املناطق  
                                   تعلــق بآليــات اإلنــذار املبكــر،                                         بعثــة مــع اجملتمعــات احملليــة فيمــا ي   ال                   ويف دونغــو، تعمــل   .         احلمايــة
                 ً       وتــوفر البعثــة أيــضاً   .                                                                   تواصــل أنــشطة املــساعدة يف وضــع خطــط حلمايــة اجملتمعــات احملليــة       كمــا

ــشركة فوداكــوم يف   ــدعم اللوجــسيت ل ــصب أعمــدة                                          ال ــارا                 ن ــة يف نيانغ ــشبكة اهلاتفي                                              إشــارات ال
    .                                                     وبانغادي ودوروما وأنغو، الستخدامها يف جمال اإلنذار املبكر

                  حتــسني الوصــول إىل                                                                 طــار اإلجــراءات الراميــة إىل تعزيــز محايــة املــدنيني وضــمان       ويف إ  -    ٤٧
                                ومــن املقــرر إكمــال إصــالح      .        يــسية                                        بعثــة إصــالح احملــاور الطرقيــة الرئ     ال           ، واصــلت          الــسكان

                            ، وسـيعقبه العمـل يف حمـور        ٢٠١٣        يونيـه   /                  نغيليما يف حزيـران   -          ً                كيلومتراً على حمور دونغو     ٤٥
      عــرب                                                           احملــور علــى تعزيــز املناقــشات بــني اجملتمعــات احملليــة    ا              وسيــساعد هــذ  .            نامبيابــاي  -      دورو

ــادل املعلومــات بــشأن حركــة                  الــيت حتظــى با                         احلــدود بــشأن املــسائل   ــها تب                                                              هتمــام مــشترك، ومن
                                         ويف إطــار الــدعم املقــدم إىل الــسلطات،    .                                                          العناصــر املــشتبه يف انتمائهــا جلــيش الــرب للمقاومــة  

      ومــن   .                                         يم دونغــو ونظــريه مــن جنــوب الــسودان                                                     قامــت البعثــة بتيــسري اتــصال أول بــني مــدير إقلــ
          ً                                                                                         املقــرر أيــضاً عقــد اجتمــاع عــرب حــدودي ملناقــشة مــسألة جــيش الــرب للمقاومــة وغريهــا مــن   
                                                                                             املسائل للمساعدة على حتقيق تنسيق أمين أفضل وحتسني األنـشطة االقتـصادية واملبـادالت بـني                

   .            اجملتمعني احملليني
           واألطفــال                           ها تقــدمي الــدعم للنــساء  ؤ         وشــركا                                         واصــل منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  ت و  -    ٤٨
                                  ويشمل هذا األمـر تقـدمي الـدعم يف      .           من قبضته    َّ  املخلَّصني                              من جيش الرب للمقاومة أو       ين     الفار

                                                            األسـر علـى النطـاق الـوطين وعـرب احلـدود، ومجـع                    أفراد                                          جمال الرعاية املؤقتة وكذلك اقتفاء أثر       
ّ    ُحـّدد           راطيـة،                                    ففـي مجهوريـة الكونغـو الدميق        .                        مشلهم وإعادة إدمـاجهم                                 يف املائـة مـن أولئـك          ٨٠  ُ 

                                                        املتنقلــة تتــألف مــن خمــتص يف الــشؤون االجتماعيــة           األفرقــة                                    األطفــال عــن طريــق منظومــة مــن  
       مـن    ١٢                     ً                             وتشكل هذه األفرقة جزءاً من هنج مبتكـر يطبـق يف          .                            والنفسية وممرض وموظف محاية   
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            األطفـــال   إىل          الوصــول          ك هــو      لــ                 واهلــدف مــن ذ    .                                                   احملليــات يف أويلــي العليــا وأويلــي الــسفلى     
                                          يف عــداد املفقــودين، وكفالــة أن تعمــل         يكونــون                                                املتــضررين مــن جــيش الــرب للمقاومــة الــذين 

                                                              وأنـشئت جلـان معنيـة بالطفـل ذات ارتبـاط باملنظمـات               .                                         اآلليات اجملتمعية حىت يف القرى النائيـة      
    االت                          املتنقلـة لتحديـد احلـ                      محايـة الطفـل                                                                      غري احلكومية احملليـة، وهـي تواصـل التنـسيق مـع أفرقـة               

   .        وإحالتها
  

                                                                                       التوسع يف األنشطة اليت جيري االضطالع هبا حاليا يف جمـاالت نـزع الـسالح والتـسريح                    -    ٣  
                                                                                      واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج لتشمل مجيـع املنـاطق املتـضررة مـن          

                   جيش الرب للمقاومة
                        عمليـات حفـظ الـسالم،                                                                      قام مكتب سـيادة القـانون واملؤسـسات األمنيـة التـابع إلدارة            -    ٤٩

ــة وضــع سلــسلة مــن إجــراءات التــشغيل املوحــدة بــشأن       ــادة عملي ــا، بقي                                                                                                          بــدعم مــايل مــن أملاني
                                                                                                عمليات نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعـادة التـوطني وإعـادة اإلدمـاج اخلاصـة               

    يف                                                                                                 جبـيش الـرب للمقاومـة، وذلـك بالتـشاور مـع مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم            
                                                                                              مجهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو            
                                                                                                الدميقراطيــة، وبعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان، ومكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف   
                                                                                                  وســط أفريقيــا، وإدارة الــشؤون الــسياسية، واالحتــاد األفريقــي، وممثلــي احلكومــات اإلقليميــة،    

ــم املتحــدة اآلخــرين   و ــشغيل املوحــدة       .                                   شــركاء األم                                                              ويتواصــل التخطــيط لترمجــة إجــراءات الت
    ُ  ّ                                                                                   وقــد ُنفّــذ يف املنــاطق املتــضررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة مــشروع إقليمــي للتوعيــة   .         ونــشرها

                                                                                                يرمي إىل تـشجيع عمليـات انـشقاق أعـضاء جـيش الـرب مـن خـالل اسـتخدام موسـيقى تبـث                 
   .                 عم من أملانيا أيضا                            حمليا وإرسال الرسائل، وذلك بد

                                                                                     وأجرت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة              -    ٥٠
                                                                                              تقييما لالستراتيجية واملمارسات السائدة يف جمال نزع السالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن             

               ، باإلضــافة إىل                                                                                         وإعــادة التــوطني وإعــادة اإلدمــاج يف مــنطقيت أويلــي العليــا وأويلــي الــسفلى        
                                                          وأكــد مــشروع اســتعراض نقــاط التجمــع األســاس الــسليم   .                                  اســتعراض ملــشروع نقــاط التجمــع

                                                                                             ملنهجيته، غري أنه كشف أن هنج نقاط التجمع، الذي ينطوي علـى انـشقاق املقـاتلني الـسابقني             
                                                                                                     يف جـــيش الـــرب للمقاومـــة واستـــسالمهم اخلاضـــع للمراقبـــة بـــاالقتران مـــع ممارســـة الـــضغط   

                                           ُ              وقبل األزمة األخرية يف مجهورية أفريقيا الوسـطى، كُـرر            .                        طلب املزيد من التعزيز               العسكري، يت 
                                                                                                           تطبيق منوذج نقـاط التجمـع بنجـاح يف البلـد عـن طريـق الـشركاء يف نـزع الـسالح والتـسريح                        
                                                                                                       واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج الذين يعملـون مـع قـوات الـدفاع الـشعبية                  

 ُ                                                          وُيتـوخى إجـراء التنـسيق بـني الـنظم يف كـل مـن                 .                               اليـات املتحـدة يف أفريقيـا                         ألوغندا وقيادة الو  
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        وأبـرز    .                                                                                           مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية بوصـفه إجـراء متابعـة منطقـي             
                                                                                                        التقييم أيـضا احلاجـة املـستمرة إىل إتاحـة خيـاري إعـادة اإلدمـاج والتأهيـل للفـارين مـن جـيش               

ــه   ــة ومقاتلي ــرب للمقاوم ــرامج                                    ال ــوافر حــىت اآلن أي ب ــث ال تت ــالغني، حي ــوليني الب ــن الكونغ                                                                          م
    .                 تستهدف هذه الفئة

                                                                                        وتستكـشف البعثـة إمكانيـة إنـشاء فريـق عامــل مـشترك بـني الوكـاالت علـى مــستوى            -    ٥١
                          وتـأيت هـذه املبـادرة،        .                                                                             البعثات يعىن باملسائل املتعلقة جبيش الرب للمقاومة علـى وجـه التحديـد            

                                                                                حل اإلعداد، على سـبيل املتابعـة املباشـرة للتوصـيات الـصادرة عـن اجتمـاع                               اليت ال تزال يف مرا    
ُ                                   اخلرباء بشأن تنفيذ االستراتيجية املتعلقة جبيش الرب للمقاومة الذي ُعقد، بقيادة مكتب األمـم                                                                          

ُ                             فربايـر، وُحـدد خاللــه حتـسني آليــات     /                                                        املتحـدة اإلقليمـي يف وســط أفريقيـا، يف عنتـييب يف شــباط             
   .                            القطري بوصفه إحدى األولويات                  التنسيق على الصعيد

  
                                                                                      تعزيز تنسيق االستجابة يف جمايل العمل اإلنساين ومحاية الطفل يف مجيـع املنـاطق املتـضررة             -    ٤  

                      من جيش الرب للمقاومة
                                                                                        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تواصل تعزيز تبادل املعلومات عرب احلدود بني األفرقـة               -    ٥٢

                                                  وواصل مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية إصـدار           .              ناطق املتضررة                              القطرية للعمل اإلنساين يف امل    
                                                                                               منشورات فصلية باملعلومات املستجدة على الصعيد اإلقليمي عن احلالـة اإلنـسانية واالسـتجابة              

                                        ومــن خــالل اتبــاع هنــج مجــاعي، يــشمل   .                                                       هلــا يف املنــاطق املتــضررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة
                                                           اطق املتـضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة، قـدم املكتـب                                                 األفرقة القطرية للعمل اإلنساين يف املنـ      

                                                                                       االسـتعراض العـام اإلقليمـي لالحتياجـات واالسـتجابة هلـا يف املنـاطق املتـضررة                   ’’               الدعم لتنقيح   
                أبريـل كمرفـق    /                                                    وقـدمت هـذه الوثيقـة إىل جملـس األمـن يف نيـسان           .   ‘‘                       من جيش الرب للمقاومة   

   .           خلطة التنفيذ
ــام اإلقل   -    ٥٣ ــة االحتياجــات                                   وحيــدد االســتعراض الع ــات اســتراتيجية لتلبي                                                            يمــي ثــالث أولوي

ــاطق املتــضررة مــن جــيش الــرب       ــسكان يف املن ــضعيفة مــن ال ــة إلنقــاذ أرواح الفئــات ال                                                                                                      العاجل
                                                                                    احلـد مـن االعـتالل والوفيـات عـن طريـق ضـمان وصـول النـاس إىل سـبل                       )  أ (                  للمقاومة، وهـي    

                                 لــصحية والتغذيــة والتعلــيم يف                                                                       تلبيــة االحتياجــات واخلــدمات األساســية مثــل الغــذاء والرعايــة ا  
                                                                        وتعزيــز محايــة الفئــات الــسكانية املعرضــة للخطــر مــن خــالل تقــدمي    )  ب (                   حــاالت الطــوارئ ؛ 

                                                                                          املساعدة يف التصدي لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وإحلـاق األطفـال بأسـرهم، وفـك               
       وحتـسني    )  ج (                                                                        ارتباط األطفال جبيش الرب للمقاومة، واحلد من العنف اجلنساين والتصدي لـه؛      

                                                                                                    أحوال املعيشة، وتعزيز القدرة على التكيف، ودعم متكـني النـاس املتـضررين مـن جـيش الـرب                   
    .                  للمقاومة يف املنطقة
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                        يف مجهوريــة أفريقيــا      ٢٠١٣                                                               واســتنادا إىل النــداءات اإلنــسانية الــيت أطلقــت يف عــام        -    ٥٤
ّ                         الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنـوب الـسودان، يقـّدر االسـتعرا                                  ض العـام اإلقليمـي                                                        

                                                                                                     الثغــرات املاليــة الــيت ينبغــي ســدها لالســتجابة لالحتياجــات اإلنــسانية يف املنــاطق املتــضررة مــن  
                                   مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات     ٨٤                                                جيش الرب للمقاومة يف البلدان الثالثة مببلغ يقارب   

                  أيــضا املنــاطق               الــيت تــستهدف (                                               وال يــشمل هــذا التقــدير املــشاريع الوطنيــة    .                    املتحــدة األمريكيــة
   .                                                         اليت سبق إدراجها يف النداءات اإلنسانية اخلاصة بالبلدان الثالثة  )                    املتضررة من جيش الرب

                                                                                  وواصلت الوكاالت اإلنسانية جهودها الراميـة إىل االسـتجابة لالحتياجـات، وعـززت             -    ٥٥
                               ومــن أوىل األولويــات لتعزيــز    .                                                                   يف نفــس الوقــت بــرامج العــودة واإلنعــاش حيثمــا أمكــن ذلــك   

                                                                                                    الستجابة اإلنسانية يف املنطقة املتضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة حتـسني إمكانيـة الوصـول،                    ا
                                                                                                  وال سيما عن طريق زيادة القدرة اللوجستية، فـضال عـن تعزيـز القـدرات علـى االسـتجابة مـن               
ــة        ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــذيني، وال ســيما يف مجهوري ــشركاء التنفي ــد مــن ال                                                                                                     خــالل إشــراك املزي

    .           قيا الوسطى            ومجهورية أفري
                       مـن املـشردين إىل        ٢١     ٠٠٠                                                               ومع حتسن احلالة األمنيـة يف جنـوب الـسودان، عـاد حنـو                 -    ٥٦

                 وكــشفت عمليــات   .                                                                           أماكنــهم األصــلية يف يــامبيو وأمــاكن أخــرى يف واليــة غــرب االســتوائية  
      أن      ٢٠١٢                                                                                        التحقق اليت اضطلع هبا الشركاء يف اجملال اإلنساين يف مناطق التـشريد هـذه يف عـام                  

                                                                                                   مـن تبقـى مـن املـشردين داخليـا منـدمج عمومـا يف اجملتمعـات احملليـة املـضيفة القريبـة إىل                       معظم  
         ويف هـذا    .                                                                               أماكنهم األصلية، وهم غالبا ما يذهبون للعمل يف أراضيهم الزراعية ويعـودون منـها   

                                                                                                    الــسياق، اتفــق الــشركاء يف اجملــال اإلنــساين علــى أن التركيــز علــى املــشردين داخليــا يف واليــة   
   ويف   .                                                                                      ســتوائية ينبغــي أن يتحــول مــن تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية إىل اإلنعــاش والتنميــة         غــرب اال

                                                                                                الوقــت نفــسه، تواصــل مفوضــية شــؤون الالجــئني أنــشطة احلمايــة واملــساعدة الــيت تــضطلع هبــا 
َ         َ                                              الجئ يف املخيَمني املوجوَدين يف والية غرب االسـتوائية ويف خمـيم               ٢٠     ٠٠٠                 لصاحل ما يقارب                

   .      توائية              يف والية وسط االس
                    شــخص مــشردين يف     ٣٤٧     ٠٠٠                                                      ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مــا زال حنــو       -    ٥٧

                                                                                                    مــنطقيت أويلــي العليــا وأويلــي الــسفلى يف مقاطعــة أوريونتــال، بــسبب اســتمرار أنــشطة جــيش   
                                                                           ووسع الشركاء يف اجملال اإلنساين نطاق مساعدهتم يف أويلي الـسفلى ليـشمل               .               الرب للمقاومة 
                      ّ                               َ                                  مت حديثا حيث مل يكن يبلّـغ سـابقا عـن اهلجمـات إىل أن متكـن خمتطَفـون مـن                                 ُ ّ   املناطق اليت قُيّ  

                                                        غري أن وجود املنظمات اإلنسانية يف أويلـي الـسفلى عمومـا       .                              اهلروب وحتديد أماكنهم األصلية   
                                                                                                          ال يزال حمدودا جدا، إذ يقتصر األمر على عـدد قليـل مـن املنظمـات غـري احلكوميـة، مـع عـدم                        

ــشار   ــل وضــعف م ــة التموي ــاجني                                   كفاي ــساعدة احملت ــة يف م ــسلطات احمللي ــة حاجــة إىل    .                                           كة ال                  ومث
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ــا وأويلــي                                                                                                             مواصــلة تعزيــز أنــشطة احلمايــة وبــرامج املــساعدة، ال ســيما يف مــنطقيت أويلــي العلي
   .                                                                    السفلى، وينبغي استكماهلا باملزيد من جهود اإلنعاش والتنمية يف األجل الطويل

                                             لها جيش الرب للمقاومة، مـا زال هنـاك                                                      وعلى الرغم من التهديدات القائمة اليت يشك        -    ٥٨
ــو          ــل دونغ ــسية، مث ــدن الرئي ــا، وال ســيما حنــو امل ــشردين داخلي ــودة امل ــف، لع ــو خفي                                                                                                           اجتــاه، ول

                                                                    ويف هـذا الـسياق، تنفـذ الوكـاالت اإلنـسانية هنجـا خمتلطـا                  ).                  أويلـي العليـا    (                      وفاراجي ونيانغـارا    
                                 نشطة اإلنعاش املبكر حيثمـا أمكـن                                                            يتمثل يف االستمرار بتقدمي املساعدة اإلنسانية، مع تشجيع أ      

    ُ  ّ                                                                                وقد ُنفّذ عدد من املشاريع املمولة من صندوق األموال اجملمعة لصاحل مجهورية الكونغـو                .    ذلك
                                                                                                      الدميقراطيــة يف قطاعــات األمــن الغــذائي، والــصحة، واللــوازم املرتليــة األساســية، واحلمايــة،         

ــاه، والــصرف الــصحي، والنظافــة ا                                لــصحية، واإلنعــاش املبكــر،                                                                       والتعلــيم، واللوجــستيات، واملي
                                                                  ، تعــاين الوكــاالت اإلنــسانية العاملــة يف املنــاطق املتــضررة مــن     ٢٠١٣         ويف عــام   .         إىل ذلــك      ومــا

                                                                                                         جيش الرب للمقاومـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن فجـوات يف التمويـل ال تقـل عـن                       
              األخـرى يف                                                                     وباإلضافة إىل مـشاريع املـساعدة واحلمايـة، تـشمل األولويـات             .            مليون دوالر    ٦٣

ــصال          ــة إي ــسري إمكاني ــة الطــرق واجلــسور لتي ــرب حتــسني حال ــن جــيش ال ــضررة م ــاطق املت                                                                                                      املن
                                                                                                         املــساعدات اإلنــسانية وإمكانيــة التجــارة؛ ووضــع الــبىن التحتيــة األساســية؛ وتنفيــذ أنــشطة          

   .     للدخل     مدرة
       مــن   ٢٤     ٠٠٠                                                                         ويف جنــوب شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، هنــاك مــا يقــدر بنحــو     -    ٥٩

               وقـد واجهـت      .                             مـن املـشردين داخليـا        ٢١     ٠٠٠                                     بسبب جيش الرب للمقاومة، منهم              املشردين
                                                                                                برامج املساعدة اإلنسانية صعوبات شديدة يف املناطق املتضررة من جـيش الـرب للمقاومـة مـن                

                                        وتـسببت قلـة التمويـل املقـدم إىل           .                                                           جراء انعدام األمن بسبب نشاط ائتالف سيليكا للمتمـردين        
                                                                ض املنظمات غري احلكومية بوقـف أنـشطتها تـدرجييا أو احلـد منـها،                             اجلنوب الشرقي يف قيام بع 

                   ويف هـذا الـسياق،     .     ٢٠١٢      عـام                                                                         وهو مـا أسـفر عـن اخنفـاض كـبري يف املـشاريع اإلنـسانية منـذ              
ــة،         ــذائي، واحلماي ــن الغ ــساين، ال ســيما يف جمــاالت األم ــل اإلن ــادة التموي ــاك حاجــة إىل زي                                                                                                    هن

                                                  فالوكــاالت اإلنــسانية حتتــاج إىل مــا ال يقــل عــن   .                                           والــصحة، واللوجــستيات، واإلنعــاش املبكــر
   .    ٢٠١٣                                        مليون دوالر لالستجابة هلذه االحتياجات يف عام    ٢٠
                                                                ، كان برنامج األغذية العـاملي قـد قـدم املـساعدة الغذائيـة             ٢٠١٣       أبريل   /            وحبلول نيسان   -    ٦٠

                                                                           مــن املــستفيدين يف املنــاطق املتــضررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة يف     ٧٠     ٠٠٠               إىل أكثــر مــن 
     ٦٢٠     ٠٠٠                                                  ويف اجملمــوع، قــدم الربنــامج املــساعدة إىل حنــو       .                                      أويلــي العليــا وأويلــي الــسفلى   

                                                        وتشمل بعض األنـشطة اجلاريـة التغذيـة املدرسـية يف             .     ٢٠١٢            إىل عام        ٢٠٠٩              شخص من عام    
                           ويقــوم برنــامج األغذيــة    .                                                                           حــاالت الطــوارئ، وبرنــامج الغــذاء مقابــل العمــل، وبــرامج التغذيــة  
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ــع  ــضا بتوزي ــاراجي علــى املــشردين حــديثا                             العــاملي أي ــاطق دونغــو وأنغــو وف    ويف   .                                                                           الغــذاء يف من
                                                                                                مقاطعة أوريونتال، ال تزال عناصر جيش الرب منتـشرة يف جمموعـات صـغرية يف خمتلـف أحنـاء                   

ــيما يف دورو     ــسفلى، وال ســـ ــي الـــ ــا وأويلـــ ــي العليـــ ــنطقيت أويلـــ ــث  -                                                                                    مـــ ــا، ومثلـــ                              دورومـــ
   .   وطين                            نيانغارا، ومنتزه غرامبا ال-           بانغادي-         نغيليما
                                                                                    وتواصل اليونيسيف العمل يف شراكة مـع بعثـات األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املكاتـب            -    ٦١

                                                                                                   الـيت تقـوم برصــد أنـشطة احلمايــة واإلبـالغ عنــها ومـع جهــات التنـسيق يف جمــال محايـة الطفــل        
                                                                                                             لضمان إحالـة األطفـال املـرتبطني جبـيش الـرب للمقاومـة إىل القنـوات املناسـبة القتفـاء آثـارهم                      

   .                               م بذويهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع      وإحلاقه
  

                                                                                             تقدمي الدعم إىل احلكومات املتضررة من جيش الـرب للمقاومـة يف ميـادين بنـاء الـسالم                    -    ٥  
                                                                            وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والتنمية لتمكينها من بسط سلطة الدولة يف مجيع أحناء 

         أراضيها
                                          ظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار                                                        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت بعثة من        -    ٦٢

                                                                                                يف مجهورية الكونغو الدميقراطية العمل مع السلطات احمللية واجملتمع املدين لتعزيز قـدرات هـذه               
        ينـاير   /                   كـانون الثـاين      ٣٠                                                                      ويف إطار استعادة سـلطة الدولـة، نظمـت البعثـة اجتماعـا يف                 .      اجلهات
                                          املـدين علـى اجملـاالت ذات األولويـة                                                           يف دونغو، اتفقت فيه سلطات املقاطعات واجملتمع           ٢٠١٣

                                                                   ويف غـضون ذلـك، تقـوم املنظمـة الدوليـة للـهجرة ببنـاء مركـز           .               لـي الـسفلى    ي                    ألويلي العليـا وأو   
    .                                  للشرطة يف دونغو من أجل محاية األطفال

                                                                                         ويف قطــاع العــدل، واصــلت البعثــة تــوفري الــدعم اللوجــسيت مــن أجــل حتــسني األمــن       -    ٦٣
                                                                وسيساعد قيام حمكمـة عـسكرية بتنظـيم جلـسات متنقلـة يف               .                              وأحوال املعيشة يف سجن دونغو    

     ُ         وقـد أُغلـق      .                                                                                     أبريل يف دونغو، بدعم مـن البعثـة، يف خفـض عـدد الـسجناء قبـل احملاكمـة                   /     نيسان
        وتعمـل    .                                                                                   عدد من مراكز الشرطة بسبب اهلجمات اليت شنها جيش الرب للمقاومـة يف املاضـي              

   ويف   .                                       جـــل حتديـــد ســـبل إعـــادة فتحهـــا                                                                   البعثـــة حاليـــا مـــع الـــشرطة الوطنيـــة الكونغوليـــة مـــن أ
    .                                                                   أبريل، سيعاد فتح مركز فرعي للشرطة يف غانغاال نا بوديو بدعم من البعثة /     نيسان   ٢٠
                                                                                      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثة العمل مع السلطات احملليـة ومنظمـات             -    ٦٤

                             يا إىل مدير إقليم دونغـو                                وقدمت البعثة دعما لوجست     .                                       اجملتمع املدين لتعزيز قدرات هذه اجلهات     
  .                                                                                                         ليتمكن من الوصـول إىل الـسلطات احملليـة وضـحايا جـيش الـرب للمقاومـة يف املنـاطق النائيـة                    

                                                                                                       وتقــوم البعثــة أيــضا بــدعم بنــاء قــدرات منظمــات اجملتمــع املــدين يف جمــايل نظــم اإلنــذار املبكــر   
   .               وتبادل املعلومات
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                                    غــو عقــب الــرتاع الــذي دار بــني                                                        وأوفــدت بعثــات لتقيــيم حالــة حقــوق اإلنــسان يف أن   -    ٦٥
                                                                                                القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ومجاعة مبـورورو، الـيت يـشك الـسكان يف أهنـا               

    .                                   ومل يتسن التأكد من صحة هذه االدعاءات  .                            تتعاون مع جيش الرب للمقاومة
        تنميـة                                                                      ، تنفذ األمم املتحـدة برناجمـا مـشتركا يف جمـال بنـاء الـسالم وال             ٢٠١١           ومنذ عام     -    ٦٦

                                                                                                     يف اجملتمعات احمللية املتضررة من جيش الـرب للمقاومـة يف مشـال أوغنـدا بتمويـل مـن صـندوق                     
                                                                                    وقد ساعد هذا الربنامج يف تعزيز حقوق اإلنسان واملساءلة والقـدرة علـى احلكـم                 .            بناء السالم 

                                                              وأسـهم الربنـامج أيـضا يف حتـسني الـوعي العـام للقواعـد           .                                     يف اهليئات احلكومية وغـري احلكوميـة      
              ومـا فتئـت      .                                                                                      الشعبية ومتكينها يف جمال األنشطة الدعوية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقـة بـالتعويض             

                                                                                                املقاطعــات متــارس ضــغوطا للحــصول علــى دعــم مــايل لبنــاء نــصب تذكاريــة وإقامــة مناســبات 
                          وعمـل الربنـامج أيـضا        .                                                                        تذكارية وتنفيذ أنشطة مصاحلة تكرميا لضحايا جـيش الـرب للمقاومـة           

                                                                                          رات جلنة حقوق اإلنـسان األوغنديـة علـى توثيـق انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت                                على بناء قد  
ــرب     ــع جــيش ال ــرتاع م ــت خــالل ال ــساء       .                                             ارتكب ــة بالن ــات احمللي ــي اجملتمع ــادة وع ــق زي                                                        وتتحق

                                                                                                          واألطفال الـذين يتركـون جـيش الـرب للمقاومـة ودعمهـا هلـم مـن خـالل مئـات مـن حلقـات                         
                                                               أدى ذلـك إىل ازديـاد تعـاطف اجملتمعـات احملليـة مـع                    وقـد   .                   حمليـة فرعيـة      ٧٢                   احلوار اجملتمعية يف    

                                                                                                            النساء واألطفال املتضررين مـن الـرتاع املـسلح، وهـو مـا يـؤدي إىل مزيـد مـن متاسـك وتنظـيم                        
   .          حياة اجملتمع

                                                                                                 ويف وقت كتابـة هـذا التقريـر، كانـت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان تـضع                        -    ٦٧
                                                            ق اإلنـسان املرتكبـة يف املنطقـة املتـضررة مـن جـيش                                                             الصيغة النهائية لتقرير عن انتـهاكات حقـو       

                             ويوثــق التقريــر انتــهاكات   .                                                                       الــرب للمقاومــة، يغطــي مجيــع البلــدان املتــضررة مــن جــيش الــرب 
        حـــىت     ١٩٨٧                                                                                          حقـــوق اإلنـــسان الـــيت ارتكبـــها جـــيش الـــرب للمقاومـــة منـــذ إنـــشائه يف عـــام  

                  فتـرض أن حتمـي                                                                                 ويـسرد أيـضا كيـف انتـهت اجليـوش الوطنيـة، الـيت كـان مـن امل                    .     ٢٠١٢    عام
                                                                                                      املـــدنيني، إىل تعريـــضهم إىل املزيـــد مـــن انتـــهاكات احلقـــوق، مبـــا يف ذلـــك القتـــل والتعـــذيب  

    .                                 واالحتجاز غري القانوين والعنف اجلنسي
                                                                                            وخيلــص التقريــر إىل أن جــيش الــرب للمقاومــة قــام بــصورة منهجيــة بانتــهاك القــانون     -    ٦٨

                                             ن خالل تعريض املـدنيني لعمليـات اإلعـدام                                                        الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين م      
                                                                                                      بإجراءات موجزة، واهلجمـات، والتعـذيب واملعاملـة القاسـية والالإنـسانية واملهينـة، وعمليـات                
                                                                                             االختطاف، وعمليات التجنيـد القـسري، والعنـف اجلنـسي، واالسـترقاق، والتـشريد، والنـهب            

                             صول علــى الرعايــة الــصحية                                                                        الواســع النطــاق، وتــدين مــستويات املعيــشة، وانعــدام إمكانيــة احلــ 
                 وخيلـص التقريـر     .                                                                      والتعليم والعمل، باإلضافة إىل احلرمان التام من حرية الضمري والفكر والدين 
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                                            حالـة وفـاة، وأن عـدد األطفـال الـذين         ١٠٠     ٠٠٠                                         إىل أن جيش الرب مسؤول عـن أكثـر مـن       
       ، وأن          طفـل     ١٠٠     ٠٠٠      و     ٦٠     ٠٠٠          وح بـني     ا                                                        يعتقد أن هـذه اجلماعـة املتمـردة اختطفتـهم يتـر           

ّ                                     مليون مدين ُشّردوا نتيجة عمليات التوغل اليت قامت هبا   ٢,٥  ُ             .    
                   املالحظات والتوصيات  -       خامسا 

                                                                                         أشعر بقلق بالغ إزاء احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتأثريها يف الـسالم واألمـن يف                -    ٦٩
             املنطقــة دون                                                            وتتطلــب احلالــة املترديــة للمــشردين داخليــا والالجــئني يف   .                        املنطقــة دون اإلقليميــة

                                                                                                     اإلقليمية لوسط أفريقيا، فضال عن احلالة العامة النتهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت تتـسبب فيهـا                  
ــدويل علــى حنــو                                                                                                          الرتاعــات املــسلحة واألزمــات األخــرى، اهتمــام ودعــم واســتجابة اجملتمــع ال

                                                                                                 وأشيد باجلماعة االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا ألخـذها زمـام املبـادرة يف الـسعي إىل                    .     عاجل
                                                                                               إجياد حلول سلمية لألزمات يف املنطقة دون اإلقليمية من خالل احلوار والتفـاوض، بـدعم مـن                 

   .             االحتاد األفريقي
                                                                                      وهناك حاجة ماسة إىل املساعدة على اسـتعادة األمـن واالسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا             -    ٧٠

    رعة                                           وجيب على جملـس األمـن أن يتـصرف بـس            .                                          الوسطى ووقف االعتداء اجلاري على السكان     
                                                                                                    مــن أجــل محايــة شــعب مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومنــع احتمــال أن متتــد آثــار الــرتاع لتــشمل 

   .                          املنطقة دون اإلقليمية برمتها
ــادة ائــتالف ســيليكا مفادهــا أن        -    ٧١ ــة إىل ق ــدويل برســالة قوي ــتعني أن يبعــث اجملتمــع ال                                                                                               وي
           ة بـــصورة                                                                                          إفـــالت مـــن العقـــاب علـــى جـــرائم القتـــل، والنـــهب، وعمليـــات تغـــيري احلكومـــ   ال
                                                                                      وأدعو جملس األمـن إىل النظـر يف فـرض جـزاءات واختـاذ إجـراءات أخـرى ضـد                      .        دستورية   غري

   .                                                                            من ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا فيها العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال
                                                                                          وال يــزال حتــسني القواعــد واإلجــراءات االنتخابيــة لــدول املنطقــة، لفــسح اجملــال أمــام     -    ٧٢

                                                                                         ة الــشعبية وإنـشاء مؤســسات ميكـن الوصــول إليهــا علـى حنــو أيـسر لــضمان أن يكــون             املـشارك 
    .                                   احلكم متثيليا، ميثالن أولوية هلذه الدول

                                                                                      وأشعر بالتفاؤل إزاء القرار األخري الصادر عن جتمع الساحل والصحراء بإنشاء جملـس               -    ٧٣
                             وجملــس أمــن دائــم لطــرد  ، )                              الفقــر الــذي يولــد اإلرهــاب (                                            دائــم للتنميــة املــستدامة حملاربــة الفقــر 

                                                                ويتماشى ذلك مـع اجلهـود العامليـة، ال سـيما جهـود األمـم              .                               اإلرهابيني من الساحل والصحراء   
   .                                                     املتحدة، ملكافحة اإلرهاب يف العامل، وال سيما يف منطقة الساحل

                                                                                              ويشكل الـصيد غـري املـشروع وصـالته احملتملـة بغـريه مـن األنـشطة اإلجراميـة، وحـىت                       -    ٧٤
                           ويف هـذا الـصدد، أحـث         .                                                            ديدا جديا للسالم واألمـن املـستدامني يف وسـط أفريقيـا                       اإلرهابية، هت 
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                                                                                                  حكومــات املنطقــة دون اإلقليميــة علــى النظــر يف مــسألة الــصيد غــري املــشروع بوصــفها أحــد     
                                                                                                      الـــشواغل الرئيـــسية علـــى الـــصعيدين الـــوطين ودون اإلقليمـــي الـــيت تتطلـــب العمـــل اجلمـــاعي 

   .      واملنسق
                                                                      ات الكامريونية باستضافة مؤمتر القمـة اإلقليمـي بـشأن القرصـنة                                 وأرحب بالتزام السلط    -    ٧٥

                                                                   يونيه يف إطار اجلهود الرامية إىل تنفيذ التوصـيات الـيت قـدمها جملـس      /                        يف خليج غينيا يف حزيران   
ــراره   ــصادية       ).     ٢٠١١   (    ٢٠١٨                  األمــن يف ق ــدول األعــضاء، واجلماعــة االقت                                                           وأشــجع خمتلــف ال

                                                                   ية لدول غـرب أفريقيـا، وجلنـة خلـيج غينيـا علـى عـدم                                                     لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصاد    
                                                                                                         ادخار أي جهد مـن أجـل إجنـاح مـؤمتر القمـة، وعلـى مواصـلة العمـل معـا مـن أجـل التـصدي                     

   .                                                                        للتهديد املتزايد املتمثل يف انعدام األمن البحري وانتشار القرصنة يف خليج غينيا
                        ا الــسالم واالســتقرار يف                                                                  وأحــيط علمــا بالتهديــدات احملتملــة الــيت ميكــن أن يتعــرض هلــ    -    ٧٦

                                                                                                 وسط أفريقيا بسبب ارتفاع معدالت البطالـة يف صـفوف الـشباب وأشـجع الـسلطات الوطنيـة                  
                                                                                           على مواصلة اجلهود املبذولة للتصدي هلذا التحـدي مـن خـالل تـوفري التـدريب علـى املهـارات          

            م املتحـدة                       وسيواصل مكتب األمـ     .                                                           املناسبة وإجياد فرص العمل هلذه الشرحية الكبرية من سكاهنا        
                                                                                             اإلقليمي يف وسط أفريقيا العمل عن كثب مع اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا وغريهـا               
                                                                                          من الشركاء واجلهات املعنية على الصعيد دون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل مـن أجـل تنـسيق        

ــشباب واالســ      ــة ال ــة إىل تنظــيم املــؤمتر دون اإلقليمــي املقتــرح املتعلــق بعمال       تقرار                                                                                                   اجلهــود الرامي
   .                    السياسي وتوطيد السالم

                                                                                       ومن أجل أن تتـصدى دول وسـط أفريقيـا للتحـديات املتعلقـة حبقـوق املـرأة واملـساواة            -    ٧٧
                                                                                                           بني اجلنـسني، أحـث حكومـات املنطقـة علـى الوفـاء بالتزاماهتـا بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                       

                                  املـرأة، وعلـى اختـاذ التـدابري                                                                              ومتكني املرأة، على النحو املبني يف اتفاقية القضاء على التمييز ضـد             
    ).    ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥                            الالزمة لتنفيذ قرار جملس األمن 

                                                                                                 وأثين على االلتـزام املتواصـل حلكومـات البلـدان املتـضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة                      -    ٧٨
                                                   وتـشكل األزمـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى             .                                                   بالتصدي للتهديـد الـذي يـشكله جـيش الـرب          

                                                                            ساورين القلـق إزاء خمـاطر إمكانيـة عـودة ظهـور اجلماعـة املـسلحة                    ويـ   .                         حتديا كبريا هلذا االلتزام   
ــاعس عــن        ــة يف حــال التق ــة دون اإلقليمي ــدان املنطق                                                                                                  كمــصدر للخطــر وعــدم االســتقرار يف بل

   .                             مالحقة عناصر جيش الرب للمقاومة
                                                                                                 وأرحب بالتقـدم احملـرز يف اجلهـود الراميـة إىل التـصدي للتهديـد الـذي يـشكله جـيش                       -    ٧٩

                                                                                                 ة، وال سـيما يف وضـع الـصيغة النهائيـة خلطـة تنفيـذ ذات بنـود متسلـسلة ومرتبـة                                   الرب للمقاوم 
                                  ويف هذا الصدد، أشـيد مبـسامهات         .                                                        حسب األولوية لدعم االستراتيجية اإلقليمية لألمم املتحدة      
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                                                                                        البلدان املتضررة من جيش الرب، واملنظمات غري احلكوميـة، وكـذلك كيانـات األمـم املتحـدة         
                          وأدعـو اجملتمـع الـدويل        .                                                   شجع هذه اجلهات علـى تنفيـذ اخلطـة بكاملـها                               والشركاء اآلخرين، وأ  

   .                                                  على حنو خاص إىل تقدمي الدعم املطلوب لتمويل خطة التنفيذ
                                                                                      ويف اخلتــام، أود أن أعــرب عــن تقــديري حلكومــات بلــدان وســط أفريقيــا، واجلماعــة     -    ٨٠

                             ، واملـؤمتر الـدويل املعـين                                                                                  االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واالحتاد األفريقـي، وجلنـة خلـيج غينيـا            
ــة األخــرى، لتعاوهنــا الوثيــق     ــة واإلقليمي                                                                                                 مبنطقــة الــبحريات الكــربى، واملؤســسات دون اإلقليمي

                               وأشـكر خمتلـف الكيانـات يف         .                                                                        واملستمر مـع مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا               
                  ات حفـظ الـسالم،                                                                            منظومة األمم املتحدة اليت تعمل يف وسط أفريقيا، مبا يف ذلك رؤساء عمليـ          

                                                                                                      واملكاتب اإلقليمية، واألفرقة القطريـة والكيانـات األخـرى ذات الـصلة التابعـة لألمـم املتحـدة،               
  .                                                                                                               على مـا يقدمونـه مـن دعـم ملكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا ولتعـاوهنم معـه                         

ــو موســى، ومــوظفي مكتــب األمــم                                                                                                      وأخــريا، أود أن أعــرب عــن تقــديري ملمثلــي اخلــاص، أب
                                                                                                  ملتحــدة اإلقليمــي، وألعــضاء فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف غــابون، ملــا يبذلونــه مــن جهــود  ا

   .                                            حثيثة من أجل تعزيز السالم واألمن يف وسط أفريقيا
  


