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  تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
  

  مقدمة  -أوال   
 ).٢٠١٣ (٢٠٨٨ُيقــدَّم هــذا التقريــر بنــاًء علــى طلــب جملــس األمــن الــوارد يف قــراره   - ١

ووفقا لطلب اجمللس، يتضمن التقرير معلومات حمدَّثة عـن احلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                  
ُمــضي مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا  وتقييمــا بــشأن ُســُبل 

  .الوسطى يف تنفيذ أولوياته يف ضوء التطورات األخرية يف البلد
  

  آخر مستجدات التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  معلومات أساسية  - ألف  

عـــن هجـــوم جديـــد كـــان ) S/2012/956(أبلغـــُت جملـــس األمـــن يف تقريـــري األخـــري   - ٢
، حـني قامـت عناصـر مـن      ٢٠١٢ديـسمرب   /كـانون األول   ١٠ملتمردون قد شرعوا يف شـّنه يف        ا

. احتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع بــاحتالل بلــدات نــديلي، وأوادا، وســام أوانــدجا 
وانضمت إىل قوات االحتاد الحقا ثالث حركات أخرى هي التجمع الـوطين إلنقـاذ كـودرو،                

، القـائم بالفعـل، واحتـاد       )الفصيل األم (لوطنيني من أجل العدالة والسالم      املُنشأ حديثا، وجتّمع ا   
ــة  ــتالف      . القــوات اجلمهوري ــتالف فــضفاض هــو ائ ــد انتظمــت هــذه احلركــات يف إطــار ائ وق

ومنذ ذلك احلني، قدمت األمانة العامة إىل جملس األمن سبع إحاطـات عـن احلالـة                . “سيليكا”
  .يف مجهورية أفريقيا الوسطى

يا إىل إهنــاء الــرتاع مــع ائــتالف ســيليكا، ُعقــدت حمادثــات برعايــة رؤســاء الــدول وســع  - ٣
واحلكومات يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، الـذين عينـوا رئـيس الكونغـو، دينـيس                 

ــسو، وســيطا -ساســو  ــع يف    .  نغي ــسالم عــن التوقي ــات ال ــاين كــانون ١١وأســفرت حمادث  /الث
ــاير ــي    ٢٠١٣ ين ــائق ه ــالث وث ــى ث ــة يف       عل ــسياسية واألمني ــة ال ــسوية األزم ــادئ لت ــالن مب إع
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وُيــشار إىل تلــك . مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، واتفــاق لوقــف إطــالق النــار، واتفــاق سياســي   
  .“اتفاقات ليربفيل”الوثائق جمتمعةًَ باسم 

وتنص اتفاقات ليربفيل على إبقاء العمل بالدستور، وبقـاء الـرئيس بوزيزيـه يف الـسلطة          - ٤
ونــصت االتفاقــات أيــضا علــى تعــيني رئــيس وزراء مــن  . ٢٠١٦نتــهي واليتــه يف عــام إىل أن ت

املعارضــة، بكامــل ســلطاته التنفيذيــة؛ وتــشكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تــضم ممــثلني عــن مجيــع  
ــانون     ــاد قـ ــة بعـــد اعتمـ ــة الوطنيـ أصـــحاب املـــصلحة املـــشاركني يف احملادثـــات؛ وحـــل اجلمعيـ

وطنية لالنتخابـات؛ وإجـراء انتخابـات تـشريعية يف غـضون            االنتخابات اجلديد، وإنشاء اهليئة ال    
ــذا كــامال      ١٢ ــدة تكفــل تنفيــذ أحكــام االتفاقــات تنفي ــة متابعــة جدي ويف . شــهرا؛ ووضــع آلي
، عــّين الــرئيس بوزيزيــه الــسيد نيكــوال تيانغيــه رئيــسا للــوزراء  ٢٠١٣ ينــاير/الثــاين كــانون ١٨

  .االنتقالية للفترة
أوفـــدت األمـــم املتحـــدة بعثـــة تقيـــيم ) ٢٠١٣ (٢٠٨٨وعمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن   - ٥

 /شــباط ٢٦ إىل ١٨اســتراتيجي مــشتركة بــني الوكــاالت إىل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مــن   
تــزال، رغــم حــاالت التــأخر واملخــاطر   وقــّررت البعثــة أن اتفاقــات ليربفيــل ال . ٢٠١٣ فربايــر

ساء االستقرار يف مجهورية أفريقيـا      املتأّصلة، تشكّل احملور األساسي ألي جهود ُتبذل إلعادة إر        
بيـد أن التوصـيات احملـددة املتعلقـة بواليـة املكتـب        . يزال هذا االستنتاج صحيحا    وال. الوسطى

  .املتكامل وأولوياته قد جتاوزهتا األحداث
ــتالف    - ٦ ــة يف  “ســيليكا”واســتأنف ائ ــه القتالي ــدخل، ٢٠١٣مــارس / آذار٢٢ أعمال ، ف

ونّصب ميشيل دجوتوديا نفسه رئيـسا،      . ىل على القصر الرئاسي   بانغي بعد ذلك بيومني واستو    
ــسا للــوزراء    ــه رئي ، ُعلّــق العمــل “رئاســية”وعمــال مبراســيم . بينمــا أعــاد تعــيني نيكــوال تيانغي

بالدستور؛ وُحلَّت اجلمعية الوطنية، واحملكمـة الدسـتورية، وحكومـة الوحـدة الوطنيـة؛ وُوضـع                
 عـضوا، ينتمـي تـسعة وزراء     ٣٤ حكومـة جديـدة، تـضم        وعّين دجوتوديا أيضا  . ترتيب انتقايل 

، ومثانية إىل املعارضـة الـسابقة، ووزيـر واحـد مقـّرب مـن الـرئيس                 “سيليكا”منهم إىل ائتالف    
 املتبقيـة إىل ممـثلني عـن اجملتمـع          ١٦ وأُسـندت احلقائـب الوزاريـة الــ       . املخلوغ فرانـسوا بوزيزيـه    

  .توديا أيضا منصب وزير الدفاعوتوىل دجو. املدين وأحزاب سياسية أصغر حجما
  

  احلالة السياسية  -باء   
لئن كان اجملتمـع الـدويل ككـل قـد أدان تغـيري احلكومـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                        - ٧

بطريقة غيـر دستورية، فإن اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيـا اضـطلعت بـدور قيـادي يف              
 هــذا الــصدد، ُعقــد مــؤمترا قمــة لرؤســاء الــدول  ويف. حتديــد ترتيبــات انتقاليــة جديــدة يف البلــد
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 /نيـــــسان ١٨  و٣ واحلكومـــــات يف اجلماعـــــة االقتـــــصادية يف جنامينـــــا، يف تـــــشاد، يـــــومي 
  . ، على التوايل٢٠١٣ أبريل
ويف الوقـت نفـسه، أدان جملــس الـسالم واألمــن التـابع لالحتـاد األفريقــي بقـوة اســتيالء         - ٨
ية، وفرض عليه جزاءات مشلـت حظـر الـسفر علـى          على السلطة بطريقة غري دستور     “سيلكيا”

وأعـرب جملـس الـسالم واألمـن أيـضا      . زعمائه، ورفض االعتراف بالرئيس الـذي نـّصب نفـسه    
عــن القلــق إزاء األثــر الــذي قــد ختلّفــه األزمــة علــى نــشر وفعاليــة فرقــة العمــل اإلقليميــة التابعــة  

  .هورية أفريقيا الوسطىلالحتاد األفريقي املعنية جبيش الرب للمقاومة يف شرق مج
وأعــادت اجلماعــة االقتــصادية التأكيــد، بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل، علــى أن اتفاقــات     - ٩

ــة   وأوصــى رؤســاء الــدول يف اجلماعــة االقتــصادية يف   . ليربفيــل متثّــل أســاس الترتيبــات االنتقالي
الفتـرة االنتقاليـة   وُحـددت  . أبريل بإنشاء جملس وطين انتقايل يكون مبثابة برملان البلـد    /نيسان ٣

ـــ  ــة للتمديــد إىل  ١٨ب  شــهرا كحــد أقــصى، حبيــث ُتجــرى خالهلــا انتخابــات    ٢٤ شــهرا، قابل
   .رئاسية وتشريعية وحملية

وسيضم اجمللس الوطين االنتقايل الكيانات اخلمسة اليت وقّعـت علـى اتفاقـات ليربفيـل،                 - ١٠
اإلضـــافة إىل انتخـــاب وب. وسُيوســـع عـــضويته أيـــضا ليـــضم زعمـــاء دينـــيني وأفـــراد الـــشتات  

املرحلة االنتقالية، الذي سيعمل بصفته رئيَس الدولة، سينتخب اجمللـس الـوطين االنتقـايل         رئيس
ــرئيس   ــا لل ــيس اجمللــس ونائب ــة،      . رئ ــيس الدول ــصفته رئ ــة ب ــة االنتقالي ــيس املرحل ــن يكــون رئ ول

ــيس ــية ا       ورئ ــات الرئاس ــؤهلني للترشــح لالنتخاب ــة، م ــضاء احلكوم ــائر أع ــوزراء، وس ــةال . ملقبل
وضماناً لتنفيذ االتفاقات، سُتنشأ جلنة متابعة مؤلفة من الدول األعضاء يف اجلماعة االقتـصادية              

ــوىل الوســيط رئاســتها      ــدوليني، ويت ــشركاء ال ــا، وال ــدول وســط أفريقي ــة  . ل ــادة اجلماع ــّرر ق وق
 .االقتصادية أيضا إنـشاء فريـق اتـصال دويل للمـساعدة علـى حـشد الـدعم مـن اجملتمـع الـدويل                      

وأخريا، قررت اجلماعـة االقتـصادية وبعثـة توطيـد الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى زيـادة                     
  .جندي ٢ ٠٠٠ إىل ٧٠٠حجم قواهتما حلفظ السالم يف املنطقة من 

وتعّد املؤسسات واآلليات االنتقالية الـيت أُنـشئت يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى نتيجـةً                   - ١١
  . ّشة وتتطلب دعما عاجال من اجملتمع الدويللقرارات اجلماعة االقتصادية، ه

أبريل، أُنشئ اجمللس الوطين االنتقايل دون تشاور مسبق مـع أصـحاب            / نيسان ١٣ويف    - ١٢
 بالتزكية ميـشيل دجوتوديـا، املرشـح الوحيـد، رئيـساً للمرحلـة              “انتخب” املصلحة الوطنيني و  

ــة ــسن  . االنتقاليـ ــساً،  وانتخـــب اجمللـــس الـــوطين االنتقـــايل أيـــضا ألكـ در أرمانـــد نغونـــديت رئيـ
 -وكان كل مـن الـسيد نغونـديت والـسيدة كوياسـوم             .  دومتا، نائبةً للرئيس   -كوياسوم   وليا

  . ٢٠١٣ أبريل/ نيسان٣ يف بانغي، يف “سيليكا”دومتا قد نظّما أول مسرية داعمة الئتالف 
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ية يف إنـشاء اجمللـس   وانتقد العديد من قادة املعارضة واجملتمع املدين عدم تـوّخي الـشفاف         - ١٣
وباإلضافة إىل ذلك، تناقلت تقارير على نطاق واسـع أنبـاء عـن وجـود حالـة                 . الوطين االنتقايل 

تباين ملحوظ بني قوائم األمساء اليت قدمتها اهليئات املُنشأة، والقوائم اليت اختري أصحاهبا أخـريا               
 مـن  ٢٢ ادعـاءات تفيـد بـأن    فعلى سـبيل املثـال، وردت  . للمشاركة يف اجمللس الوطين االنتقايل   

  . األمساء اخلمسني املقدَّمة من اجملتمع املدين، قد اسُتبدلت بشكل انفرادي
وأقــّر قــادة اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا بالــضعف املــالزم جمللــس انتقــايل     - ١٤

ن وطلبـوا مـ  . وطين مثري للخالفات وما يرتبط به من مشاكل حيتمل أن تظل قائمة ألمد أطـول      
مجهورية أفريقيا الوسطى موافاهتم بتشكيلة منقّحة للمجلس االنتقايل، مع زيـادة عـدد أعـضائه               

عضوا لكي يعكس علـى حنـو أفـضل خمتلـف أصـحاب املـصلحة يف البلـد، مبـن فـيهم                       ١٣٥إىل  
  . قطاعات السكان املمثلة متثيال ناقصا

تـصادية لـدول وسـط أفريقيـا        وعلى الرغم من إقامة عالقة تعاون قوية بني اجلماعة االق           - ١٥
تزال بعض االختالفـات يف معاجلتـهما        واالحتاد األفريقي يف ملف مجهورية أفريقيا الوسطى، ال       

يعتـرف بالـسيد دجوتوديـا     فقد أشار االحتاد األفريقـي إشـارة واضـحة إىل أنـه ال     . لألزمة قائمةً 
ا اجلماعـة االقتـصادية لـدول       وأمـ . رئيسا جلمهورية أفريقيا الوسـطى أو رئيـسا للفتـرة االنتقاليـة           

أبريـل، بتعـيني اجمللـس الـوطين        / نيسان ١٨، من جانبها، يف     “أحاطت علما ”وسط أفريقيا فقد    
وقــد ُيحــدث هــذا  .  لكــن لــيس بــصفته رئيــساً -االنتقــايل دجوتوديــا رئيــساً للفتــرة االنتقاليــة  

صادية لــدول وســط االخــتالف الواضــح يف النــهج املتبــع بــني االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتــ 
بــد مــن كفالــة أن يــتكلّم اجملتمــع الــدويل بــصوت واحــد جتنبــاً إلرســال   ولــذا ال. أفريقيــا لبــساً

إشـــارات متـــضاربة إىل مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، ممـــا قـــد يزيـــد مـــن اإلبطـــاء يف اســـتعادة   
  . واالستقرار السالم
جلماعـة االقتـصادية    ففـي حـني أشـارت ا      . ويتعني أيضا توضيح ترتيبات تقاسم السلطة       - ١٦

لدول وسـط أفريقيـا إىل أن رئـيس الـوزراء سـيحتفظ بـسلطات تنفيذيـة، علـى النحـو املتـوخى                       
ــه ممارســة احلكــم مبوجــب        يف ــد أشــار أصــالً، إىل اعتزام ــا ق ــل، كــان دجوتودي ــات ليربفي اتفاق

شكّل وباإلضافة إىل ذلك، مل ُتحّدد أدوار ومسؤوليات رئـيس الفتـرة االنتقاليـة، ممـا يـ            . مرسوم
ويـتعني ضـمان أن تكـون       . مصدر ارتباك ونزاع حمتَملني بني دجوتوديا ورئيس الـوزراء تيانغيـه          

 الـذي   “الفـائز يظفـر بكـل شـيء       ”العملية السياسية عملية شاملة للجميـع، وأال يـسود منـوذج            
وميكـن معاجلـة هـذه املـسألة       . يعترب أحد األسباب اجلذرية للرتاع يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           

  . طريق الدستور اجلديد الذي سيضعه اجمللس الوطين االنتقايلعن 
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ويف الوقت نفسه، حيظـى رئـيس الـوزراء بـاعتراف اجملتمـع الـدويل، باعتبـاره شخـصية                     - ١٧
فقــد ُعــّين يف إطــار حكومــة الوحــدة  . سياســية تتمتــع بالــشرعية يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى 

.  بـصفته ممـثال للمجتمـع املـدين وأحـزاب املعارضـة            الوطنية، املنـشأة يف إطـار اتفاقـات ليربفيـل،         
وعـدم امـتالك رئـيس الـوزراء     ) انظر الفرع جيم أدناه(أن احلالة األمنية اآلخذة يف التدهور    بيد

تيانغيه، يف مـا يبـدو، للقـدرة الالزمـة لوقـف خـروج األوضـاع عـن الـسيطرة، جعـاله يتعـرض                        
  .لهم جراء تعيينهالنتقادات متزايدة من ناخبيه الذين تُوّخي متثس

ففي هـذا الـصدد، شـرعت      . وواصلت األمم املتحدة تقدمي الدعم إىل العملية السياسية         - ١٨
ممــثليت اخلاصــة جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى، بالتعــاون مــع املمثــل اخلــاص لــرئيس مفوضـــية           

األفريقــي يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، يف عقــد مــشاورات مكثفــة للتعامــل مــع قــادة   االحتــاد
. ملنطقة دون اإلقليمية، واحلكومة، واجلماعات املتمردة، واألحزاب السياسية، واجملتمـع املـدين           ا

وساعد فريق لـدعم الوسـاطة تـابع لألمـم املتحـدة، يـضم ممـثلني عـن إدارة الـشؤون الـسياسية،                       
وفريقها االحتياطي خلرباء الوساطة، يف وضع هيكل لوساطة اجلماعة االقتـصادية لـدول وسـط               

ووفّــرت . ا، وأســدى إليهــا املــشورة بــشأن العمليــة، وســاعد يف صــياغة وثائقهــا اخلتاميــةأفريقيــ
األمم املتحدة أيضا دعما لوجستيا للجماعات املتمـردة ضـماناً ملـشاركتها يف حمادثـات الـسالم                 

  . اليت عقدت يف ليربفيل
ريـة أفريقيـا    احلكومة بطريقة غري دستورية، واصلت ممثليت اخلاصـة يف مجهو          ومنذ تغيري   - ١٩

الوسطى بذل مساعيها احلميدة الرامية إىل إشراك أصحاب املصلحة يف البلد، وإسـداء املـشورة    
بشأن العملية االنتقالية والقيام، نيابةً عن الـسكان احمللـيني، بالـدعوة إىل حتـسني األمـن وسـيادة                   

  . القانون وحقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية
فدُت وكيل األمني العام للشؤون السياسية إىل املنطقـة لكـي           أبريل، أو / نيسان ٢٢ويف    - ٢٠

وقـد اجتمـع مـع أعـضاء الـسلك      . ُيبلغ بامسي رسالة دعم إىل شعب مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        
. الدبلوماســي، واألحــزاب الــسياسية، وكــذلك ممثلــي اجملتمــع املــدين، ووســائط اإلعــالم احملليــة 

 عـن قلـق األمـم املتحـدة العميـق إزاء تـدهور              وخالل خمتلف االجتماعات الـيت عقـدها، أعـرب        
وأكـد أن األولويـة يف      . احلالة األمنية وحالة حقـوق اإلنـسان يف البلـد، وتـضامنها مـع الـسكان               

مجهورية أفريقيا الوسطى تتمثل يف اإلسراع بإعـادة النظـام العـام واألمـن إىل نـصاهبما يف مجيـع                    
واجتمـع قبـل وصـوله إىل بـانغي     . ميـع أشـكاهلا   أحناء البلد، ومحايـة املـدنيني مـن االنتـهاكات جب          

  . أبريل/نيسان ٢٠برئيس الوزراء نيكوال تيانغيه يف دواال، بالكامريون، يف 
وعموما، يتعني أن متسك السلطات الفعلية يف مجهورية أفريقيا الوسطى بزمام العمليـة               - ٢١

ميكـن حنـو إعـادة النظـام      االنتقالية عن طريق اجمللـس الـوطين االنتقـايل، وأن تتحـرك بأسـرع مـا             
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ــصابه  ــتوري إىل نـ ــه األول يف     . الدسـ ــدويل اجتماعـ ــصال الـ ــق االتـ ــد فريـ ــرر أن يعقـ ــن املقـ ومـ
وسـيتيح االجتمـاع أمـام مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى فرصـةً              . ، يف برازافيـل   ٢٠١٣ مـايو /أيار ٣

. نتقاليـة لتقدمي آخـر مـا اسـتجد مـن معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذهتا للمـضي يف العمليـة اال                       
وستتيح أيضا أمام قادة اجلماعة االقتصادية لدول وسـط أفريقيـا واجملتمـع الـدويل فرصـةً لتقيـيم                   

  .التقدم احملرز وإبالغ رسائل واضحة عن اجملاالت املثرية للقلق
  

  األمن وسيادة القانون   - جيم  
البلـد   بـرح   مـا ٢٠١٢ديـسمرب  /منذ أن شن ائتالف سيليكا هجماتـه يف كـانون األول        - ٢٢

ــا        ــسان مب ــهاكات الفادحــة حلقــوق اإلن ــشار االنت ــع انت ــة خطــرية، م ــة أمني ــك  يف يواجــه أزم ذل
االعتقــال واالحتجــاز التعــسفيان والعنــف اجلنــسي املوجــه ضــد النــساء واألطفــال، والتعــذيب    
واالغتــصاب وعمليــات القتــل املوجــه وجتنيــد األطفــال وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات الــيت تفيــد 

كاهبا من قبل عناصر غري منضبطة تنتمي إىل ائـتالف سـيليكا ومجاعـات مـسلحة                األنباء عن ارت  
وقــد هنبــت بعــض مكاتــب األمــم  ). انظــر الفــرع دال أدنــاه(جمهولــة اهلويــة عــرب أرجــاء الــبالد  

املتحدة ومقار إقامة موظفني ووطنيني ودوليني بينما ترتلق البالد إىل حالة مـن الفوضـى العامـة                 
  . انون والنظامتتسم باهنيار تام للق

واحلالة تدعو إىل القلق الشديد على وجه اخلصوص يف بـانغي حيـث تـستمر عمليـات                   - ٢٣
هنب وسـلب املنـازل واملكاتـب واملنـشآت التجاريـة ومرافـق الرعايـة الـصحية إضـافة إىل سـرقة            

ــط         ــة ق ــشهدها املدين ــدالت مل ت ــات مع ــذه العملي ــد بلغــت ه ــسلح وق ــسطو امل ــسيارات وال . ال
ملـدارس والعديـد مـن املنـشآت التجاريـة مغلقـة يف بـانغي مـن جـراء استـشراء حالـة             زالت ا  وما

  .األمن انعدام
زالت احلالة األمنيـة مـستمرة يف التـدهور مـع اسـتمرار أعمـال           أما خارج العاصمة فما     - ٢٤

التخريب وانتهاكات حقوق اإلنسان واهلجمات اليت تشنها عناصر تنتمي إىل ائـتالف سـيليكا              
   . املدنينيضد السكان

ففـــي . ومثـــة بـــوادر عديـــدة تـــشري إىل تـــصاعد وتـــرية املقاومـــة مـــن جانـــب الـــسكان   - ٢٥
أبريــل تظــاهر مئــات األشــخاص يف بــانغي ضــد العنــف والنــهب اللــذين ترتكبــهما  /نيــسان ١١

ــتالف ســيليكا  ــوم      . عناصــر ائ ــاألجرة يف ي ــة ب ــاة ســائق دراجــة ناري وكــان ســبب املظــاهرة وف
ويف . ده املتمــــردون وقتلــــوه جــــراء رفــــضه تــــسليم دراجتــــه     طــــار أبريــــل إذ/نيــــسان ١٠
. أبريـــل، انـــدلع قتـــال عنيـــف يف بـــانغي بـــني قـــوات ســـيليكا والـــسكان احمللـــيني  /نيـــسان ١٣
وقعت االشباكات عند قيام ائتالف سيليكا بعمليـة جلمـع أسـلحة املـدنيني شـابتها أعمـال                   وقد

  .شخصا ٣٠هنب واعتقال تعسفي مما أسفر عن مقتل 
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 هذه األثناء تفيد األنباء عن اسـتهداف عناصـر مـن ائـتالف سـيليكا مـواطنني غـري                    ويف  - ٢٦
ــة هنــب بعــض        ــاء عملي ــة املــسلمني أثن مــسلمني يف حــني أهنــم يقومــون يف الوقــت نفــسه حبماي

وتؤدي هذه احلالة إىل اسـتياء داخـل        . يف بانغي واملقاطعات اإلقليمية واإلغارة عليها      الضواحي
ــأ  ــة الطوائــف املــسيحية وت ــوتر الديني ويف هــذا الــصدد شــجع بعــض مــواطين   . جيج حــاالت الت

مجهورية أفريقيا الوسطى وأعضاء الشتات عرب منتديات اإلنترنت الـسكان علـى محـل الـسالح         
  . واالنتقام بشكل منهجي من أي مسلم ومن املسلمني مجيعاّ

 الســتقرار ويــشكل تفــشي انعــدام األمــن يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى هتديــدا خطــريا   - ٢٧
وترتفـــع احتمـــاالت االجتـــار باألســـلحة الـــصغرية واخلفيفـــة   . املنطقـــة دون اإلقليميـــة بأســـرها

وانتشارها يف املنطقة، بـالنظر إىل مـا تفيـد بـه التقـارير مـن ارتفـاع عـدد املقـاتلني األجانـب يف                         
ــتالف ســيليكا، إضــافة إىل أن بعــض عناصــر     ــوات     صــفوف ائ ــة، الق ــسلحة الوطني ــوات امل الق

وعالوة على ذلك تـشري التقـارير إىل أن   . لحة ألفريقيا الوسطى، قد فروا ومعهم أسلحتهم      املس
ــامج إلعــادة شــراء األســلحة مــن أجــل مجــع األســلحة مــن          ــذ برن ــزم تنفي ــتالف ســيليكا يعت ائ

وقد يؤدي هـذا الربنـامج إىل زيـادة خطـر االجتـار باألسـلحة               . اجلماعات املسلحة غري املنضبطة   
  . اخلفيفة عرب احلدودالصغرية واألسلحة 

وليس مثة دليل مؤكد على وجود خملفات احلرب مـن املتفجـرات يف مجهوريـة أفريقيـا                   - ٢٨
ولكن حيثما مت نشر نظم لألسلحة واستخدامها، حيتمـل أن تـشكل خملفـات احلـرب      . الوسطى

ــداً للــسكان   ــتفجري     .مــن املتفجــرات هتدي ــواد ال كمــا أن هــذه املخلفــات هــي مــصدر حمتمــل مل
ولـذا ينبغـي اعتبـار إزالتـها وتـدمريها يف           . تخدمة يف تركيـب أجهـزة الـتفجري احملليـة الـصنع           املس

  . وقت مبكر مسألة ذات أولوية
وُيعتــرب جــيش الــرب للمقاومــة، الــذي تــزداد حركتــه يف ظــل غيــاب القــانون، مــصدر    - ٢٩

ــا الوســطى    حمتمــلٍ إضــايفٍخطــرٍ ــة أفريقي ــانون يف مجهوري ــرة وخــالل.  لألمــن وســيادة الق  الفت
م لسبعة أشخاص، وعن اختطاف مثانية على يـد جـيش           واملشمولة بالتقرير، أفيد عن مقتل مزع     

قــوات  ينــاير قتلــت/كــانون الثــاين ١٠ويف . الــرب، وانــشقاق ثالثــة مــن مقــاتلي جــيش الــرب 
. الدفاع الشعبية األوغنديـة بينانـسيو أوكومـو، أحـد أبـرز قـادة جـيش الـرب، يف مشـال دجيمـا                

ــأ كــبري للعــاج يف املنطقــة ذاهتــا ممــا أدى إىل تكهنــات بــشأن    وبعــد ذلــك بــش  هر، اكُتــشف خمب
ويف حقيقـة   . إمكانية اخنراط هذا اجليش يف الصيد غري املشروع كمصدر للتمويل واإلمـدادات           

األمــر مــن الــضروري تنــاول الــدور الــذي يؤديــه اســتغالل املــوارد الطبيعيــة جلمهوريــة أفريقيــا    
حلـايل، باعتبـاره سـبباّ جـذريا النعـدام االسـتقرار الـدوري، وعـامالّ                الوسطى يف تأجيج الـرتاع ا     

  . رئيسيا يف أية عملية لبناء السالم يف املستقبل
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ويف الوقت ذاته، نظراً للتدهور اخلطري يف احلالة األمنية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،                  - ٣٠
يقيا الوسطى أنـشطته املتعلقـة      أوقف مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفر         

كمـا أعلنـت أوغنـدا تعليـق عملياهتـا      . بالرصد يف املنـاطق املتـضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة         
ضد جيش الرب نتيجة الدعوة اليت أطلقها ائتالف سيليكا إىل انسحاب القـوات األجنبيـة غـري                 

 إلغــاء أوغنــدا قــرار وأفيــد عــن. التابعــة للمنطقــة دون اإلقليميــة مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى 
ــسحاب يف انتظــار صــدور توجيهــات مــن االحتــاد األفريقــي     ــن  /آذار ٣٠ويف . االن ــارس أعل م

  . ميشيل دجوتوديا أن نظامه سيقضي على جيش الرب يف غضون ثالثة أشهر
ويف غــضون ذلــك، أســفرت املــشاورات فيمــا بــني إدارة الــشؤون الــسياسية وإدارة          - ٣١

ت امليدانية عن وضـع سلـسلة مـن اإلجـراءات التـشغيلية املوحـدة               عمليات حفظ السالم والبعثا   
والشاملة لألمم املتحدة بـشأن نـزع سـالح جـيش الـرب وتـسرحيه وإعـادة أفـراده إىل أوطـاهنم                      

وتـوفر اإلجـراءات التـشغيلية املوحـدة إطـاراً للجهـود الـيت تبـذهلا                . وإعادة توطينـهم وإدمـاجهم    
تحدة وتكمل اإلرشادات التوجيهيـة احملـددة بـشأن إدارة          عمليات حفظ السالم التابعة لألمم امل     

وقــد وافــق مكتــب األمــم املتحــدة . عمليــات إعــادة أفــراد جــيش الــرب للمقاومــة إىل أوطــاهنم 
 /آذار ١٥املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى علـــى هـــذه اإلجـــراءات يف  

  . ٢٠١٣ مارس
ا إىل تقويض جزء كبري من منظومـة العدالـة يف   وأدى اهلجوم الذي شنه ائتالف سيليك    - ٣٢

ــا الوســطى  ــة أفريقي ــا الوســطى أدى    . مجهوري ــة أفريقي ويف الواليــات القــضائية العــشر جلمهوري
النهب والسلب الذي قامت به عناصر سيليكا إىل تدمري معظـم اهلياكـل األساسـية الـيت كانـت        

ــك احملــاكم وحمــاكم االســتئنا      ــا يف ذل ــة، مب ــدعم نظــام العدال ــسجون   ت ــات احملــاكم وال ف وملف
 وســيكون مــن الــضروري إعــادة بنــاء منظومــة العدالــة. وســجالت الــسجون وملفــات املــدعني

شــك فيــه أن تــدمري امللفــات اإلداريــة املتعلقــة باملولــد واجلنــسية  ال وممــا. ذلــك الــسجون يف مبــا
  . لةعملية تسجيل الناخبني من أجل االنتخابات املقب سيؤدي إىل حدوث مشاكل أثناء

وقد أدى هجوم ائتالف سيليكا إىل اهنيار منظومة الـشرطة مـا أدى إىل تفكـك قـوات             - ٣٣
ورغـم النـداءات املتكـررة لقـوات     ). الـدرك والـشرطة واجلـيش الـوطين       (األمن والدفاع الوطنية    

األمن والدفاع السابقة الستئناف مهامها، مل يـستأنف مهامـه حـىت اآلن سـوى عـدد قليـل مـن                   
بينمـــا مل يـــستأنف أحـــد مـــن القيـــادة  - وضـــباط القـــوات املـــسلحة الوطنيـــة ضـــباط الـــشرطة

  . مهامه العليا
ومنذ استيالء ائتالف سيليكا على بانغي، أحكـم سـيطرته الـسياسية والعـسكرية علـى                  - ٣٤

وقــد تعمقــت . املنطقــة بأســرها، بيــد أنــه عــاجز عــن إعــادة القــانون والنظــام إىل ربــوع الــبالد  
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ويـرفض مقـاتلو    . علـى العناصـر التابعـة لـه        ئتالف مما أعاق سيطرة قيادته    االنقسامات داخل اال  
وباإلضـافة إىل ذلـك، هنـاك حـاالت تـوتر مـستمرة بـني خمتلـف الفـصائل يف                    . سيليكا جتميعهم 

االئتالف حيث يقوم كل منهم بتجنيد عناصر جديدة، مما يزيد احتمال وقوع مواجهة شـاملة               
ناصر االئتالف تطالب بالـسداد الفـوري للبـدالت الـيت           وعالوة على ذلك، فإن بعض ع     . بينهم

فرد من أفـراد سـيليكا       ٤٠٠ويف هذا الصدد، تظاهر حنو      . ُوِعدوا هبا قبل االستيالء على بانغي     
وتنطــوي إطالــة أمــد هــذا  . نيــسان يف بــانغي للمطالبــة بــسداد املكافــأة املوعــودة /أبريــل ٢٢يف 

يـدة يف الـرتاع الـدائر مـن شـأهنا أن تزيـد مـن                الوضع على خماطر تتمثـل يف خلـق ديناميـات جد          
  . التعقيدات يف سبيل حله

ــام   - ٣٥ ــذ عـ ــوة    ٢٠٠٨ومنـ ــا بنـــشر قـ ــدول وســـط أفريقيـ ــصادية لـ ــة االقتـ  قامـــت اجلماعـ
ويف . حلفــــظ الــــسالم، تعــــرف ببعثــــة توطيــــد الــــسالم يف دولــــة أفريقيــــا الوســــطى  إقليميــــة

ــانون ٣١ ــسمرب /األول كــ ــافية   ٢٠١٢ديــ ــوات إضــ ــاد قــ ــو   ، مت إيفــ ــة الكونغــ ــن مجهوريــ مــ
وبــذلك بلــغ . وغــابون إىل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى لــدعم بعثــة توطيــد الــسالم  والكــامريون
وبالنظر إىل قدراهتا احملدودة للغايـة مـن        .  لتغطي البلد بأكمله   ٧٠٠القوات حواىل    جمموع عدد 

اعدة علــى تكفــي إلهنــاء العنــف الــدائر واملــس  ال٧٠٠ حيــث املعــدات، فــإن هــؤالء األفــراد الـــ
وقرر قادة املنطقـة اإلقليميـة يف اآلونـة األخـرية، زيـادة قـوام       . استعادة األمن يف مجيع أحناء البلد 

وإن نــشر هــذه القــوات مــسألة عاجلــة وســيلزم جتهيــز القــوات وتدريبــها    . ٢ ٠٠٠القــوة إىل 
  . تامة بصورة
جـرد اسـتقرار احلالـة    وتؤكد األزمة الراهنة احلاجة امللحـة إىل إصـالح قطـاع األمـن، مب         - ٣٦

ومن هذه الـشروط االلتـزام الـسياسي واملـشاركة مـن جانـب              . واستيفاء الشروط املسبقة اهلامة   
. السلطات الوطنية، فضال عن إنشاء آليات وطنيـة جديـدة لـدعم عمليـة إصـالح قطـاع األمـن                   

ملتمركـزة يف بـانغي إىل حـسن التنظـيم كمـا أن قـدرهتا               وتفتقر قـوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة ا         
. حمـــدودة علـــى كفالـــة احلـــد األدىن مـــن األمـــن يف العاصـــمة أو املنطقـــة احمليطـــة هبـــا مباشـــرةً  

  . خلفت األزمة األخرية فراغاً خطريا يف إدارة قطاع األمن ومراقبته وقد
ال وشـامل وقـادر     وعالوة على ذلك، هناك حاجة ملحة إىل استحداث قطاع أمن فعـ             - ٣٧

وينبغـي لإلصـالح الـشامل لقطـاع األمـن أن يقـوم علـى               . على توفري األمن يف مجيع أحناء البلـد       
وميكن أن يتضمن إعـادة بـسط سـلطة الدولـة ومجـع األسـلحة الـصغرية                 . توافق اآلراء السياسية  

ني الـسابقني   واألسلحة اخلفيفة، وبرامج إلنعاش اجملتمعات احمللية فضال عن إعادة إدمـاج املقـاتل            
  .يف قوات األمن والدفاع النظامية
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  محاية حقوق اإلنسان  -دال   
تفاقمــت حالــة حقــوق اإلنــسان الراهنــة غــري املــستقرة أثنــاء فتــرة الــرتاع مــن كــانون       - ٣٨

ــسمرب /األول ــارس / إىل آذار٢٠١٢دي ــل آذار. ٢٠١٣م ــارس /فقب ــوع   ٢٠١٣م ــغ عــن وق  أُبل
 حلقوق اإلنـسان يف املنـاطق الـيت يـسيطر عليهـا كـل               انتهاكات مزعومة خطرية وواسعة النطاق    

وتلقى املكتب العديد من البالغات عن حاالت مزعومـة إلعـدام    . من احلكومة وقوات سيليكا   
بــإجراءات مــوجزة، واعتــداءات حمــددة اهلــدف ترتكــب بــدوافع تتــصل هبويــة الــضحايا الدينيــة  

العتقــال التعــسفي واالحتجــاز   وتــشمل االنتــهاكات اخلطــرية املزعومــة األخــرى ا    . والعرقيــة
، والتعـذيب، وجتنيـد   )تشمل من بني مـن تـستهدفهم أفـراد األسـرة وأنـصار أحـزاب املعارضـة         (

وأُبلــغ . األطفــال، واالغتــصاب، وحــاالت االختفــاء، واالختطــاف، واهلجمــات علــى املــدارس 
  .كذلك عن وجود العديد من املقابر اجلماعية

ى العاصــمة بــانغي متــت اســتعادة مئــات اجلثــث  ومنــذ أن ســيطرت قــوات ســيليكا علــ   - ٣٩
شخـصاً   ١١٩وأبلغ الصليب األمحر احمللي عـن مقتـل         . اجملهولة اهلوية من خمتلف أحناء العاصمة     

جــريح علـى األقــل، مـن بينــهم    ٦٠٢ومت تـسجيل  . علـى األقـل منــذ سـقوط احلكومــة الـسابقة    
اع الكهربــاء وشــح امليــاه وأعــاق انقطــ. أُصــيبوا بطلــق نــاري يف املستــشفيات، يف بــانغي  ٤٣٥

. اجلارية يف بانغي قدرة اجلهات املقدمة لإلسعافات األولية على توفري الرعايـة الطبيـة للجرحـى               
وأُبلغ عـن حـوادث ختريـب وسـطو مـسلح وسـرقة سـيارات علـى نطـاق واسـع يف مجيـع أحنـاء                        

ــد ــاالبتزاز وهنــب امل     . البل ــسلحة ب ــام إىل خمتلــف اجلماعــات امل متلكــات ووجهــت أصــابع االهت
  . اخلاصة والعامة، مبا يف ذلك مرافق الرعاية الصحية

وكان للحالـة الـسائدة املتمثلـة يف خمالفـة القـانون أثـر مـدمر علـى النـساء والفتيـات يف                      - ٤٠
وهناك بالغات جارية ومستمرة عن حاالت عنـف جنـسي، تـشمل     . مجهورية أفريقيا الوسطى  

ــصاب اجلمــاعي واالســترقاق اجل   ــصاب واالغت ــسياالغت ــم املتحــدة   . ن والحظــت مفوضــة األم
ــسان يف   ــسامية حلقــوق اإلن ــسان ١٦ال ــة    /ني ــذ ســقوط احلكوم ــل، أن املفوضــية تلقــت، من أبري

حالـة عنـف جنـسي ضـد النـساء           ١٩، بالغات عن وقـوع      ٢٠١٣مارس  /آذار ٢٤السابقة يف   
قـدير عـدد    وأشارت أيضاً إىل أن من املرجح أن يكون ت        . والفتيات يف بربرايت وثالث يف بانغي     

ــثري مــن العــدد الفعلــي       ــو مــا أشــارت إليــه فإنــه      . ضــحايا العنــف اجلنــسي أقــل بك وعلــى حن
إىل انتشار حالـة انعـدام األمـن، وعـدم وجـود قـوة شـرطة ونظـام عدالـة موثـوق هبمـا                         بالنظر”

جيـرؤن   ويؤديان وظيفتيهما، واخلوف من املضايقة والوصم، ُيعتقـد أن العديـد مـن الـضحايا ال               
ومتثـل احلالـة    . “غ عن هذه االنتـهاكات أو ينتـاهبن خـوف شـديد مـن القيـام بـذلك                 على اإلبال 

الراهنة مزيداً من التدهور منذ الزيارة الـيت قامـت هبـا ممـثليت اخلاصـة املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف           
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ــا الوســطى يف كــانون األول   ــة أفريقي ، قُبيــل شــن ٢٠١٢ ديــسمرب/حــاالت الــرتاع إىل مجهوري
وأثبتــت الزيــارة بالفعــل أن العنــف اجلنــسي املتــصل حبــاالت الــرتاع   . قــوات ســيليكا هجومهــا
  . يشكّل مصدر قلق كبري

، وثّــق االختــصاصيون يف جمــال محايــة ٢٠١٣فربايــر /ينــاير وشــباط/ويف كــانون الثــاين  - ٤١
 حالة جتنيد عناصر حتالف سيليكا لألطفال واسـتخدامهم، ومعظمهـم يف مقاطعـات         ٢٧الطفل  

كمــا ُيــزعم أن القــوات احلكوميــة جّنــدت . بــانغوران - مبوكــو وبــامينغي - أُوهــام، وأومبــيال
ــهاكات جــسيمة أخــرى ضــد األطفــال، تــشمل العنــف      األطفــال واســتخدمتهم، واقترفــت انت

ويف الوقت نفسه، زودت احلكومـة الـسابقة بأسـلحة خفيفـة جمموعـات مـن الـشباب                  . اجلنسي
ن املدينـة، ووضـعوا حـواجز علـى الطـرق           يف العاصمة بانغي من الذين شجعتهم على الدفاع ع        

ويف هـذا األمـر انتـهاك      . ولوحظ وجود أطفال ضمن هـذه اجملموعـات       . يف مجيع أحناء العاصمة   
واضح اللتزامات احلكومة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الـذي تنـاول             

ــه يف      ــادقت عليـ ــذي صـ ــسلحة، الـ ــات املـ ــال يف الرتاعـ ــتراك األطفـ ــسألة اشـ ــانونمـ  /األول كـ
ومنذ اهلجـوم الـذي شـنته قـوات سـيليكا علـى بـانغي، جـرى توثيـق حـاالت             . ٢٠١١ ديسمرب

وهناك أيضاً دالئل على قيام قوات سيليكا بإعـادة جتنيـد           . جديدة لتجنيدها أطفاالً يف العاصمة    
طفـالً   ١٩أطفال سبق لألمم املتحدة أن فـصلتهم عـن العديـد مـن اجلماعـات املـسلحة، بينـهم                    

ويـزعم أيـضاً أن قـوات سـيليكا      . نوا مرتبطني بتحـالف الـوطنيني مـن أجـل العدالـة والـسالم             كا
  .جندت بعض الشباب للعمل كمخربين حيددون األماكن اليت سُتنهب

وتلقى املكتب أيضاً بالغات عن اسـتهداف املـواطنني غـري املـسلمني بـشكل منـهجي،                   - ٤٢
علـى بعـض األحيـاء يف بـانغي ويف املقاطعـات            ومحاية املسلمني خالل أعمـال النـهب واإلغـارة          

وأسفرت االشتباكات اليت وقعت على أسـس دينيـة بـني عناصـر مـن قـوات سـيليكا                   . اإلقليمية
ــومي   - وســكان أوانغــو وبــوي  ــانغي ي ــل مــدنيني   / نيــسان١٤  و١٣رايب يف ب أبريــل عــن مقت

  .وتشريدهم مجاعياً
يف املنـاطق الـيت تـسيطر عليهـا حركـة           وباإلضافة إىل ذلك، وفقاً لنمط سبق أن شوهد           - ٤٣

، مـا فتـئ املوظفـون اإلداريـون والـساسة ُيـستهدفون             ٢٠١٢ديـسمرب   /التمرد منذ كانون األول   
. ففي بانغي، جلأ معظم أعضاء احلكومة الـسابقة إىل مبـاين بعثـة توطيـد الـسالم                . بشكل خاص 

ة صـادرة عـن أقـارب    وظل املكتب يتلقى باستمرار اتصاالت استغاثة لطلـب النجـدة واملـساعد          
ــن مــسؤولني يف احلكومــة الــسابقة، وكــذلك مــن مــسؤولني آخــرين تقطعــت هبــم الــُسبل           م

وعالوة على ذلـك، حتولـت املبـاين احلكوميـة إىل ثكنـات تـأوي املتمـردين                 . يعيشون خمتبئني  أو
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ــة،         ــايل ســلطة الدول ــة، وبالت ــودة اإلدارة العام ــوض ع ــذي يق ــر ال ــة، األم ــشئت إدارة موازي وأن
  . هورية أفريقيا الوسطىمج يف
وتــشكّل التجــاوزات واالنتــهاكات الــيت يرتكبــها مقــاتلو ســيليكا والعناصــر املــسلحة      - ٤٤

ــزواج        ــدهم، وال ــشويههم، وجتني ــهم، وت ــال، وقتل ــصاب األطف األخــرى، وخباصــة حــاالت اغت
مة كمـا أهنـا تعـّد انتـهاكات جـسي         . القسري، مصدراً للقلق الشديد فيما يتعلق حبمايـة املـدنيني         
  .للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

ويف بيانــات منفــصلة، أعربــت مــع املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان وممــثليت اخلاصــة     - ٤٥
ــا         ــة أفريقي ــة يف مجهوري ــة األمني ــدهور احلال ــق إزاء ت ــسلح عــن القل ــرتاع امل ــال وال ــة باألطف املعني

ــهاكات ا   ــدنيني   الوســطى، وأعمــال العنــف واالنت ــسكان امل ــسان ضــد ال . جلــسيمة حلقــوق اإلن
وباإلضافة إىل ذلـك، قـدمت ممـثليت اخلاصـة املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع وممـثليت                     

وكانـت  . اخلاصة املعنية باألطفـال والـرتاع املـسلح إحاطـة إىل جملـس األمـن بـشأن هـذه احلالـة                    
خــضاع مــرتكيب هــذه األعمــال  فــالعنف جيــب أن يتوقــف وجيــب إ : الرســالة مدويــة وواضــحة

واحملكمة اجلنائية الدولية هي أيضاً بصدد رصـد التطـورات يف   . للمساءلة عن أعماهلم فرداً فرداً    
أبريـــل، أصـــدرت املدعيـــة العامـــة /نيـــسان ٢٢ففـــي . مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى عـــن كثـــب

ائم املرتكبـة ضـد     للمحكمة اجلنائية الدولية بياناً حتذر فيه بأن مكتبـها ينظـر عـن كثـب يف اجلـر                 
  .املدنيني، مبا يف ذلك القتل والنهب يف مجهورية أفريقيا الوسطى

غري أن القيـود الـشديدة الـيت تكبـل القـدرات والـصعوبات األمنيـة يف األجـل القـصري،                       - ٤٦
وهنـاك أيـضاً    . أعاقت جهـود الرصـد واإلبـالغ، فـضالً عـن التحقيقـات واملالحقـات القـضائية                

. يـزال كـثري منـهم خمتبئًـا     ات الصحية والنفسية األساسية للناجني الذين ال   افتقار حاد إىل اخلدم   
ــسمة        ــل ال ــيت وصــلت إىل حــد الفوضــى، تتمث ــوانني ال ــة الق ــسمة مبخالف ــة املت ــة الراهن ويف احلال
الرئيسية حلالـة حقـوق اإلنـسان يف شـيوع اإلفـالت مـن العقـاب علـى أعمـال العنـف يف مجيـع                         

. ءلة عن االنتهاكات السابقة والراهنـة ارتكـاب انتـهاكات جديـدة    ويتيح عدم املسا  . أحناء البلد 
ــن خمــاطر االنتقــام،            ــة، ويزيــد م ــاب حتــدياً للمرحلــة االنتقالي ــالت مــن العق ــذا يطــرح اإلف ول

  .والرتاعات األهلية والطائفية، وكذلك الرتاعات الناجتة عن عدم معاجلة املظامل
الغ عــن االنتــهاكات اجلــسيمة ضــد ومــع ذلــك، اضــطلعت فرقــة العمــل للرصــد واإلبــ  - ٤٧

ــد والعنــف        ــق حــاالت التجني ــسيف، بتوثي ــشتركة للمكتــب واليوني ــادة امل ــال، حتــت القي األطف
اجلنــسي ضــد األطفــال، مبــا يف ذلــك عمليــات االغتــصاب الــيت ارتكبتــها عناصــر مــن حتــالف     

فوف وتلقت الفرقة أيضاً بالغات تفيـد بقتـل أطفـال وتـشويههم عنـدما كـانوا يف صـ                   . سيليكا
وقام املكتـب واليونيـسيف أيـضاً بالـدعوة علـى نطـاق شـامل، للحـصول علـى                   . حتالف سيليكا 
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طفـالً أعـاد حتـالف سـيليكا جتنيـدهم بعـد أن فـصلتهم األمـم املتحـدة                    ١٩ من   ١٧اإلفراج عن   
ويف وقـت سـابق، أثنـاء جتـدد القتـال يف كـانون       . عن حتالف الوطنيني من أجل العدالة والسالم  

طفــالً انفــصلوا عــن اجلماعــات  ٦٦، قامــت اليونيــسيف وشــركاء هلــا، بــإجالء  ديــسمرب/األول
املـــسلحة، مـــن مراكـــز العبـــور يف الـــشمال الـــشرقي إىل مركـــز العبـــور يف حـــاالت الطـــوارئ 

  . وأنشئ مركز العبور ملنع إعادة جتنيدهم. بانغي يف
، ٢٠١٢ مربديــس/ويف إطــار عمــل البيــانني املــشتركني اللــذين صــدرا يف كــانون األول  - ٤٨

واللذين وقّعـت عليهمـا حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واللجنـة التوجيهيـة لـرتع الـسالح                     
ــسي يف         ــالعنف اجلن ــة ب ــة معني ــة تقني ــشرت بعث ــم املتحــدة، ُن ــاج واألم ــادة اإلدم ــسريح وإع والت

مـارس إلجـراء اسـتعراض      /آذار ٢فربايـر إىل    / شباط ٢٥مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفترة من       
وتــشمل .  واملــساعدة يف وضــع التوصــيات املتعلقــة بتنفيــذ االلتزامــات الــواردة يف البيــانني تقــين

توصيات ترمي إىل تعزيـز قـدرات الـسلطات الوطنيـة مـن أجـل التـصدي الفّعـال لإلفـالت مـن                       
  ).٢٠١٠( ١٩٦٠ و) ٢٠١٣ (٢٠٨٨العقاب وتنفيذ األحكام ذات الصلة من القرارين 

  
  الوضع اإلنساين  -هاء   

ــان        - ٤٩ ــذي كـ ــال الـ ــصعب أصـ ــساين الـ ــع اإلنـ ــاقم الوضـ ــن تفـ ــرية مـ ــة األخـ زادت األزمـ
فقبـــل الـــسيطرة علـــى بـــانغي، نـــزح أكثـــر مـــن  . ســـكان مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى يعيـــشه
ــات        ١٧٣ ٠٠٠ ــد مــن عملي ــد عــن حــصول مزي ــبالد وأفي شــخص يف مشــال ومشــال شــرق ال

آخـرين مـن الــبالد يف    ٤٥ ٠٠٠كمــا فـر  . منـذ ذلـك احلـني مــن بـانغي وغـرب بـانغي       الـرتوح 
ــة منــهم ٢٠١٣أبريــل / إىل نيــسان٢٠١٢ديــسمرب /الفتــرة املمتــدة مــن كــانون األول   يف حماول

 والكــامريون) ٦ ٧٢٨(وتــشاد ) الجئــا ٣٣ ١٢٧(للجــوء إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
  ).٤٠٠(ومجهورية الكونغو  )١ ٠٢٤(

 انعدام حـاد يف األمـن الغـذائي         شخص معرضون خلطر   ٨٠ ٠٠٠ويقدَّر بأن أكثر من       - ٥٠
طفـل دون    ٥٧ ٠٠٠سـبتمرب، وبـأن     /مـايو إىل أيلـول    /خالل املوسـم األعجـف املقبـل مـن أيـار          

ومــن املــرجح أن ترتفــع هــذه  . ســن اخلامــسة معرضــون خلطــر ســوء التغذيــة املعتــدل أو احلــاد  
ــة      ــاجم عــن هــذه األزم ــة الن ــواد الغذائي ــام بارتفــاع أســعار امل ــدارس ويف ظــل إغــالق  . األرق امل

ــغلها وغيـــاب املدرِّســـني بـــات   أو ــا علـــى احلـــصول    ٦٥٦ ٠٠٠شـ ــادرين حاليـ طفـــل غـــري قـ
  . التعليم على
ــة         - ٥١ ــدام األمــن وعــدم كفاي ــسبب انع ــسانية ب ــساعدات اإلن ــشكل صــعوبة وصــول امل وت

فقـد تقلـصت    . شبكات الطرق العائَق األول الذي حيول دون الوصول إىل احملتاجني للمساعدة          
ديسمرب يف ظل اهنيار القانون والنظـام، وتعـرُّض   /ةُ الوصول هذه منذ كانون األول    بشدٍة إمكاني 
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ــبالد      ــهب يف أحنــاء ال ــسانية للن ــستودعات اإلن ــد مــن املكاتــب وامل ــع  . العدي ــة مجي ورغــم موافق
األطراف من حيث املبدأ على تيسري وصول املساعدات اإلنسانية، فـإن انعـدام األمـن حيـد مـن                   

ال اإلنـساين علـى الوصـول إىل احملتـاجني للمـساعدة، مبـن فـيهم املـشردون                قدرة العاملني يف اجمل   
  .داخليا، واجملتمعات احمللية اليت تستضيفهم وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

وجرى توسيع نطاق العمليات اإلنـسانية بعـد توقيـع اتفاقيـات ليربفيـل وعـودة املـوظفني             - ٥٢
ومشلت األنشطة ذات األولوية تفعيل آلية االسـتجابة  ). دناهانظر الفرع واو أ  (الدوليني إىل بانغي    

ماليـني يـورو     ١,٩السريعة اليت تقودها اليونيسيف، وهو كناية عن منظومـة حتظـى بـدعم قـدره                
. مقــدم مــن املديريــة العامــة للمــساعدات اإلنــسانية واحلمايــة املدنيــة التابعــة للمفوضــية األوروبيــة 

 وكاالت األمـم املتحـدة وشـركاؤها يف اجملـال اإلنـساين عـن       وكشف التقييم السريع الذي أجرته    
  . والتعليم احتياجات ملحة إىل احلماية والغذاء والصحة والتغذية واملياه والصرف الصحي

وللوكاالت اإلنسانية الرئيسية موظفون أساسـيون يعملـون مـن بـانغي كمـا أن معظـم                   - ٥٣
وقـد أحـضر العـاملون يف اجملـال         . دة إىل البالد  املنظمات غري احلكومية الدولية هي يف طور العو       

اإلنــساين إىل بــانغي منتجــات تنقيــة امليــاه وهــم يقــدمون أدويــة بالغــة األمهيــة، ولــوازم التوليــد    
برحـت كـل املرافـق     ومـا . واللوازم اجلراحية فضال عن املواد الغذائية إىل املستشفيات يف املدينة    

ن األدوات الطبيـة حلـاالت الطـوارئ فـضال عـن             يف بـانغي تتلقـى جمموعـات مـ         ٢١ الصحية الــ  
ووزعت اليونيسيف أيضا جمموعات من األدوات الصحية األساسـية، واألدويـة،           . الدعم التقين 

مركزا صحيا وعلـى عيـادة أمومـة         ١٥ واملستلزمات اجلراحية للتوليد على أربعة مستشفيات و      
مــايو /صــمة خــالل شــهري أيــار   يف بــانغي بغيــة تلبيــة االحتياجــات الطبيــة األساســية يف العا     

  . يونيه/وحزيران
فالنـداء   .ومثة حاجة إىل توفري متويل إضايف عاجل لدعم القدرة على االستجابة اإلنسانية       - ٥٤

دوالر، مل ميوَّل    مليون ١٢٩اإلنساين السنوي من أجل مجهورية أفريقيا الوسطى، البالغ جمموعه          
مـارس سـتربز    /ويقـدَّر بأنـه خـالل شـهر آذار        . بريـل أ/ نيـسان  ٢٢ يف املائة منه حىت      ٢٢إال بنسبة   

 مليــون دوالر لالســتجابة لالحتياجــات اجلديــدة النامجــة عــن  ٤٢حاجــة إىل مبلــغ إضــايف قــدره  
وباإلضــافة إىل التمويــل مــن الــصندوق املركــزي  . األزمــة، وهــذا املبلــغ هــو اآلن عرضــة للزيــادة 

ــ  العمــل علــى تفعيــل يلالســتجابة حلــاالت الطــوارئ، جيــر  شيط الــصندوق اإلنــساين املــشترك  تن
  . جلمهورية أفريقيا الوسطى من أجل توفري التمويل الالزم لتلبية االحتياجات احليوية

وأجرت األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، خالل عملها مع مجيـع األطـراف                - ٥٥
سكان املتـضررين،   على تـوفري حرّيـة احلركـة اآلمنـة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل الـ                     
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تقديرا لألمهية احليوية للربامج بغية الوقوف على االحتياجات الفورية ذات األولوية والقـدرات             
  . البشرية املطلوبة لتقدمي استجابة فعالة

  
  تأثري الوضع على موظفي األمم املتحدة   -واو   

ع املـوظفني   ، ُنقـل مؤقتـا مجيـ      ٢٠١٢ديسمرب  /يف أعقاب االضطرابات يف كانون األول       - ٥٦
مث عادوا تدرجيا إىل مكاتبـهم يف بـانغي حيـث           . الدوليني لألمم املتحدة إىل ياوندي، الكامريون     

  .  مع حتسن الوضع األمين٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٧ إىل ١٣استأنفوا العمليات من 
مــارس بالنقــل املؤقــت / آذار٢٤وأدت مــسرية ســيليكا حنــو بــانغي إىل اختــاذ القــرار يف   - ٥٧

موظفـا ممـن     ٤٠وبقـي مـا جمموعـه       . جلميع املـوظفني غـري األساسـيني إىل ياونـدي، الكـامريون           
ُيعتربون موظفني أساسيني، يف بانغي ملواصلة عمليات األمم املتحـدة يف البلـد، يف تعـاون وثيـق                  

  . مع املوظفني املوجودين يف ياوندي
ــاء ا       - ٥٨ ــم املتحــدة املتكامــل لبن ــع مكتــب األم ــرح جممَّ ــا ب ــا  وم ــة أفريقي ــسالم يف مجهوري ل

تـسمح   الوسطى منـذ ذلـك احلـني يستـضيف مـوظفي األمـم املتحـدة البـاقني، ألن الظـروف ال                    
ــاكن         ــهم وأم ــن مكاتب ــا م ــشطتهم انطالق ــام بأن ــربامج بالقي ــصناديق وال ــوظفي الوكــاالت وال مل

رجح وقد تقلصت أنشطة املكتب وفريق األمم املتحدة القطري إىل حد كبري ومـن املـ         . إقامتهم
  . أن تظل كذلك يف املستقبل القريب

  
  املالحظات   -ثالثا   

ــثري للجــزع         - ٥٩ ــا الوســطى، كمــا جــرى وصــفه أعــاله، م ــة أفريقي إن الوضــع يف مجهوري
لــذا يــتعني علــى اجملتمــع الــدويل أن يبعــث برســالة قويــة إىل قــادة ســيليكا مفادهــا  . ُيحتمــل وال
. نــهب والتغــيريات غــري الدســتورية للحكــم  إفــالت مــن العقــاب علــى جــرائم القتــل وال   ال أن
إنين أناشـد جملـس األمـن النظـر         . سبق لالحتاد األفريقي أن فرض جزاءات على سبعة أفراد         وقد

ــهاكات اجلــسيمة       ــام بغــري ذلــك مــن اخلطــوات يف حــق مــرتكيب االنت يف فــرض جــزاءات والقي
  . حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال

وإنين أرحب بنتـائج مـؤمتر قمـة اجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا املعقـودة يف                       - ٦٠
وأنا أؤيد بقوٍة خريطة الطريق اليت وضـعها مـؤمتر          . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨جنامينا، تشاد، يف    

وأحــث علــى إعــادة . القمــة، الــيت تــدعو إىل جملــس انتقــايل وطــين موســع وأكثــر متثــيال ومشــوال
الوطين االنتقـايل برّمتـه، مـن خـالل عمليـة تـشاورية جامعـة وشـفافة تـؤدي إىل                    تشكيل اجمللس   

  . نشوء هيئة أكثر مصداقية حتترم التوازن بني اجلنسني
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ــل يف       - ٦١ ــة بربازافيـ ــصال الدوليـ ــة االتـ ــاع األول جملموعـ ــيعقد االجتمـ ــار٣وسـ ــايو / أيـ مـ
طقــة اإلقليميــة واجملتمــع يــشكل مناســبة هامــة لتوحيــد جهــود املنطقــة شــبه اإلقليميــة واملن  وهــو

ويـتعني علـى الرسـالة      . الدويل يف اتباع مقاربـة مـشتركة للوضـع يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى               
املوجهة أن تكـون واضـحة حـول ضـرورة إعـادة بـسط األمـن والنظـام العـام، وإطـالق عمليـة                        

ى إيـصال   سياسية ممثِّلة وجامعة من خالل مشاورات شفافة وتوسعية، وإعادة إتاحة القدرة علـ            
  . املساعدات اإلنسانية، وتقدمي املسؤولني عن الفظائع األخرية إىل العدالة

. ويساورين القلق إزاء استمرار تـدهور الوضـع األمـين والغيـاب التـام للقـانون والنظـام                   - ٦٢
وأنا قلق بشكل خاص مما يبدو ممارسة للعنـف الـذي يـستهدف بـشكل واضـح إثـارة النعـرات                     

وإنين أدعو رئيس الوزراء إىل العمل مع القادة الروحيني يف الـبالد بـشكل              . والرتاعات الطائفية 
  . وية من العنف واألعمال االنتقاميةاعاجل إلعادة الوئام بني األديان ومنع اندالع دورة مأس

وأرحب باجلهود اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واالحتـاد األفريقـي         - ٦٣
ــسالم   ــا الوســطى  إلحــالل ال ــة أفريقي ــة دون    . يف مجهوري ــدان املنطق ــدي لبل وأكــرر جمــددا تأيي

وأشـيد باالحتـاد األورويب     . اإلقليمية يف نشر بعثـة توطيـد الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى               
ملــساعدته املاليــة احليويــة وأناشــد شــركاء مجهوريــة أفريقيــا الوســطى تقــدمي الــدعم اللوجــسيت     

ــة  ــال إىل بعث ــايل الفع ــساعدة يف اســتعادة األمــن     وامل ــة إىل امل ــا الرامي ــسالم يف جهوده ــد ال  توطي
  . بانغي وداخل البالد يف
ويف جنامينــا، اتفــق قــادة اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا علــى زيــادة عديــد      - ٦٤

ــى األرض مــن    ــسرعة   . ٢ ٠٠٠ إىل ٧٠٠القــوات املوجــودة عل ــتم ذلــك ب ــى أن ي وأحــث عل
  . سب من الدول املسامهة بقوات القادرة على الشروع يف إعادة االستقرارحيقق املزيج املنا مبا
وأجــرت الــسلطات احلكوميــة مناقــشات متهيديــة مــع مــسؤويل األمــم املتحــدة حــول       - ٦٥

بيـد أنـه    . إمكانية إنشاء قـوة حلفـظ الـسالم تابعـة لألمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                    
. ئلة قبـل النظـر يف إمكـان إنـشاء قـوة حمتملـة حلفـظ الـسالم                 يتعني اإلجابة على العديد من األس     

وإىل أن يتم ذلك، أحث اجمللس على النظر يف اختاذ تدابري قصرية األجل ميكن أن تـشيع بعـض                   
االرتيــاح بــشكل فــوري، مثــل تقــدمي الـــدعم إىل بعثــة توطيــد الــسالم، يف جمــايل اخلـــدمات          

تــيح لقــوات أخــرى االضــطالع بــدور تثبيــت  االستــشارية والتمويــل، أو املوافقــة علــى واليــة ت 
ــسرعة       . االســتقرار ــسارع إىل النظــر ب ــى أن ت ــا الوســطى عل ــة أفريقي ــة مجهوري وأحــث حكوم

  . وإجيابية يف العرض املقدم من جنوب أفريقيا لنشر قوات، إذا طلب ذلك
وتأمــل األمــم . لقــد بلــغ الوضــع اإلنــساين يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى أبعــادا مروعــة  - ٦٦
ملتحدة أن تتمكن عن طريق التفاوض من توفري إمكانية املرور اآلمن وفـتح املمـرات اإلنـسانية                 ا
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فالنـداء اإلنـساين مـن أجـل        . بيـد أننـا حباجـة إىل مـوارد        . لنقل اإلمدادات الالزمة خارج بـانغي     
ــة، مل ميـــوَّل إال بنـــسبة      ــة احلاليـ ــا الوســـطى الـــذي أُطلـــق قبـــل نـــشوب األزمـ ــة أفريقيـ مجهوريـ

وحنـن حباجـة إىل أمـوال إضـافية         . كما ُنهب العديد من خمازن األمـم املتحـدة        . ملائة منه ا يف ٢٢
وإنـين أناشــد جمتمــع  . اآلن لنعـدَّ أنفــسنا للتحــرك بـسرعة حاملــا تــسمح الظـروف األمنيــة بــذلك   

  .املاحنني سد هذه الفجوة يف النداء اإلنساين
املتحـدة   ييم أولويات األمم  تق) ٢٠١٣ (٢٠٨٨لقد طلب جملس األمن من خالل قراره          - ٦٧

التقريـر، هنـاك     وكمـا هـو مفـصَّل يف      . يف ضوء التطورات املستجدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى       
األمـن وسـيادة     )ب(احلـوار الـسياسي؛      )أ(أربعة جماالت ذات أولوية لعمـل اجملتمـع الـدويل هـي             

  .سانيةاإلن االستجابة )د( تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ و )ج(القانون؛ 
وستواصل األمم املتحدة العمل بـشكل وثيـق مـع اجلهـات املعنيـة الوطنيـة يف مجهوريـة           - ٦٨

أفريقيا الوسطى، مبا يف ذلـك رئـيس الـوزراء واجمللـس الـوطين االنتقـايل، وكـذلك مـع اجلماعـة               
ــا واالحتــاد األفريقــي واجملتمــع الــدويل، للمــساعدة يف اســتعادة     االقتــصادية لــدول وســط أفريقي

ويف هــذا الــصدد، سنواصــل دعــم العمليــة . ظــام الدســتوري يف الــبالد يف أقــرب وقــت ممكــنالن
كمـا سنواصـل رصـد أوضـاع حقـوق          . السياسية اجلارية واملؤسسات االنتقالية وآليات التنفيـذ      

اإلنــسان واإلبــالغ عنــها، والــدعوة مــع اجملتمــع الــدويل إىل محايــة الــسكان املعرضــني، وتقــدمي   
بيــد أن قــدرتنا علــى تنفيــذ ذلــك تعتمــد إىل حــد كــبري علــى .  إىل حمتاجيهــااملــساعدة اإلنــسانية

  .الوضع األمين وتأثريه على موظفي األمم املتحدة
ــة       - ٦٩ ــوظفي منظومـ ــسوال فوغـــت ومـ ــة مارغريـــت أديرينـ ــثليت اخلاصـ ــكر ممـ وأود أن أشـ
 خـالل   املتحدة، وأن أشيد هبم إشادة خاصة ملا بدر عنـهم وأظهـروه مـن تفـاٍن وشـجاعة                  األمم

  .هذه الفترة العصيبة بشكل خاص أثناء القيام بواجباهتم
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