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 األمـم  مكتـب  أنشـطة  أفريقيا وعن وسط يف احلالة عن العام األمني تقرير    
 أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة

    
 مقدمة  -  أوال  

ــدم  - ١ ــذا يقـ ــر هـ ــال التقريـ ــان  عمـ ــوارد يف بيـ ــيس بالطلـــب الـ ــن جملـــس رئـ ــؤرخ األمـ  املـ
باسـتمرار   أطلعـه  أن إيلَّ الس فيه طلب الذي) S/PRST/2015/12( ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١١
 لالجتاهـات  تقييمـا  التقريـر  ويتضمن. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب أنشطة على

 تقريـري  صـدور  منـذ  الطارئـة  اإلقليمية دون أفريقيا وسط منطقة يف الرئيسية واألمنية السياسية
 يف احملـرز  التقـدم  مسـتجدات  ويقدم آخر ،)S/2016/482( ٢٠١٦ مايو/أيار ٢٥ املؤرخ السابق
ــة تنفيــذ ــة واجلهــود اإلقليمــي املكتــب والي  املتحــدة األمــم اســتراتيجية تنفيــذ أجــل مــن املبذول

ــة ــرب جــيش خلطــر التصــدي إىل الراميــة اإلقليمي ــة واآلثــار للمقاومــة ال  أنشــطته علــى املترتب
 ).S/2012/481  انظر(
    

 اإلقليمية دون أفريقيا وسط منطقة يف الرئيسية التطورات  -  ثانيا  
  

 واألمنية والسلمية السياسية واالجتاهات التطورات  - ألف  

ــى تغلــب ظلــت  - ٢ ــة دون املنطقــة يف السياســي املشــهد عل  التحضــريية األعمــال اإلقليمي
 تـوترات  منـها  عدداً واألجواء الناجتة عنها اليت ختللت االنتخابية وسري هذه العمليات للعمليات

  .العمليات االنتخابية وبعد إجرائها على السواء قبل عنف وأعمال شديدة
 املتعـددة  املشـتركة  القـوة  إطـار  يف ذلـك  يف مبـا  حرام، بوكو مجاعة واستمر القتال ضد  - ٣

القـوة   أحرزتـه  الـذي  الكـبري  التقـدم  مـن  الـرغم  وعلـى . بـالتقرير  املشـمولة  يف الفترة اجلنسيات،
 ويف. تشـاد  حبـرية  حـوض  يف قائمة حرام بوكو مجاعة فيها تسببت اليت األزمة ظلت املشتركة،
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 حماربـة  أجـل  مـن  واإلقليمي والدويل الوطين اجلهود املبذولة على الصعد تواصلت موازاة ذلك،
ــرب جــيش ــة ال ــى للمقاوم ــة عل ــة للقــوات املزمــع االنســحاب خلفي ــوة مــن األوغندي العمــل  ق

 جـيش  مكافحـة  اسـتراتيجية  على ذلك خيلِّفه أن احملتمل واألثر األفريقي لالحتاد التابعة اإلقليمية
  .للمقاومة الرب

 االخنفـاض  بسـبب  اإلقليمية، دون املنطقة يف السائدة العسرية االقتصادية احلالة وظلت  - ٤
 حنـو  التقـدم  ويف إحـراز  االقتصـاد  تنويـع  يف املواجهـة  والصـعوبات  العاملية النفط أسعار يف احلاد

 .  واالجتماعية السياسية التوترات يف تسهم االقتصادي، التكامل

 مـاالبو  يف أفريقيـا  لوسـط  والنقديـة  االقتصـادية  اجلماعـة  دول رؤسـاء  قمـة  مؤمتر وعقد  - ٥
 مــع االقتصــادية الشــراكة اتفــاق القمــة وناقشــت. االســتوائية غينيــا برئاســة يوليــه/متــوز ٣٠ يف

 الــدول رؤســاء وقــرر. اإلقليميــة دون املنطقــة يف واألمنيــة االقتصــادية واحلالــة األورويب االحتــاد
 ماليــني ٦,٨ حــوايل( األفريقيــة املاليــة اجلماعــة فرنكــات مــن فرنــك باليــني أربعــة مبلــغ رصــد
. اإلدمـاج  وإعـادة  والتسـريح  السـالح  نـزع  لـربامج  يخصص الوسطى أفريقيا جلمهورية) دوالر

 االقتصـادية  يعهد إليهمـا مبهمـة اإلصـالحات    للرئيس تابع ومكتب توجيهية جلنة إنشاء واقترح
 التصـدي  يف اجلماعـة  ملساعدة أفريقيا، وذلك لوسط والنقدية االقتصادية اجلماعة داخل واملالية

 .  الراهنة االقتصادية للصعوبات

 وطنيـــة عمـــل خطـــط اإلقليميـــة دون املنطقــة  يف بلـــدان أربعـــة وضـــعت اآلن، وحــىت   - ٦
 واألمـن،  والسـالم  املـرأة  بشـأن  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـن  جملـس  لقـرار  تنفيـذها  يسترشد ـا يف 

 ويظــل. وروانـدا  الدميقراطيـة  الكونغــو ومجهوريـة  الوسـطى  أفريقيــا ومجهوريـة  بورونـدي  وهـي 
 فيهـا  جتـاوز  فقـط  بلـدان  أربعـة  أن حيـث  ناقصـا،  أفريقيا وسط يف األمين القطاع يف املرأة متثيل
 القـوات  يف املـرأة  متثيـل  متوسط يبلغ حني يف املائة، يف ٢٠ نسبة الشرطة قوات يف النساء متثيل

  .أفريقيا وسط بلدان معظم يف املائة يف ٣ و ٢ بني ما العسكرية
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، وقـــع رئـــيس غينيـــا االســـتوائية ورئـــيس غـــابون، يف    ١٥ويف   - ٧

حضوري، اتفاقا خاصـا يقضـي بعـرض الـرتاع الطويـل األمـد علـى احلـدود بـني بلـديهما علـى            
حمكمة العدل الدولية من أجل التوصل إىل تسـوية سـلمية. وجـرى حفـل التوقيـع يف مـراكش،       

  املغرب.  
 مكتــب ورئــيس أفريقيــا لوســط اخلــاص ممثلـي  قــدم بــالتقرير، املشــمولة الفتــرة وخـالل   - ٨

 شخصـية،  ألسـباب  اسـتقالته  (السنغال)، باتيلي اهللا عبد أفريقيا، لوسط اإلقليمي املتحدة األمم
 ممثلـي  (غينيـا) بصـفته   فـال  لونسيين فرانسوا أكتوبر. ولقد عينت/األول تشرين ٣١ من اعتبارا
 .نوفمرب/الثاين تشرين ١ من اعتبارا بالنيابة، اخلاص
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 السياسية واالجتاهات التطورات    

 يف احلـاكم  أنغـوال  لتحرير الشعبية احلركة حلزب السابع العادي املؤمتر عقد أنغوال، يف  - ٩
 إدواردو جوزيـه  الرئيس انتخاب خالله وأعيد أغسطس،/آب ٢٠ إىل ١٧ من الفترة يف لواندا
ــانتوس دوس ــا ســـ ــزب رئيســـ ــاع ويف. للحـــ ــة اجتمـــ ــة للجنـــ ــزب املركزيـــ  يف عقـــــد للحـــ
 غونسـالفس  مانويـل  جواو العميد السابق، الدفاع وزير على االختيار وقع أغسطس،/آب ٢٣

 النـاخبني  تسـجيل  عمليـة  وبـدأت . أمليـدا  دي روبرتـو  حمـل  ليحلَّ احلزب، لرئيس نائبا لورنسو،
 .٢٠١٧ مارس/آذار ٣١ حىت وستستمر أغسطس/آب ٢٥ يف الرئاسية ألجل االنتخابات

 ،٢٠١٥ أكتـوبر /األول تشـرين  يف احلكـومي  التعـديل  إجـراء  إثر ويف الكامريون، على  - ١٠
عـام   مـن  سابق وقت يف اإلقدام، بعد حىت علِّق قد ألواا سابقة انتخابات قرار إجراء أن يبدو

 عـديالت الت انتقـدوا  الـذين  والصـحافيني  األحزاب وأنصار املعارضة قادة احتجاز على ،٢٠١٦
 وتباشـر . مبكـرة  رئاسـية  النتخابـات  الطريـق  متهـد  أن شـأا  مـن  كـان  الـيت  املقترحة الدستورية
 األمـم  من بدعم الشمال األقصى، منطقة يف السالم وبناء لإلنعاش تقييم عملية إجراء احلكومة
 للجوانـب  املناسـب  النحـو  علـى  التصـدي  أجـل  مـن  األورويب، واالحتـاد  الدويل والبنك املتحدة

 .  حرام بوكو مجاعة فيها تسببت اليت لألزمة والتنمية باإلنعاش واملتعلقة اإلنسانية

 يف الوسـطى  أفريقيـا  جبمهوريـة  املعـين  الـدويل  االتصـال  لفريـق  التاسـع  االجتماع وعقد  - ١١
 وحكومـات  أفريقيـا  وسـط  لدول االقتصادية اجلماعة وكان ممثلو. أغسطس/آب ٢٥ يف بانغي
 منـها  نقـاط  االجتمـاع  يف ونوقشـت . االجتمـاع  يف املشاركني بني من والكونغو وتشاد أنغوال

 وعمليـات  األمـن  قطـاع  إصـالح  بشأن الوسطى أفريقيا مجهورية حكومة اختذا اليت اخلطوات
 االقتصـادية  اجلماعـة  يف األعضاء الدول اتفاق وإعالن اإلدماج؛ وإعادة والتسريح السالح نزع

 املســلحة القــوات مــن واحــدة كتيبــة منــها دولــة كــل تــدرب أن علــى أفريقيــا لوســط والنقديــة
ــة ــا جلمهوري ــرار املســلحة؛ اجلماعــات مــع احلــوار وضــرورة الوســطى؛ أفريقي ــل وق  فريــق حتوي

 االقتصـادية  اجلماعـة  باسم والكونغو األفريقي االحتاد رئاسته يف يشترك الذي الدويل، االتصال
ــدول ــا، وســط ل ــق إىل أفريقي ــدعم فري ــدويل لل ــم األفريقــي االحتــاد رئاســته يف يشــترك ال  واألم

 نوبـة  أكتـوبر /األول تشـرين  يف البلـد  وشـهد . البلـد  يف الـتعمري  جهـود  بتنسـيق  املتحدة ويكلف
 أعمـال  واسـتهدفت . املـدنيني  عشـرات  مقتـل  عـن  أسـفرت  الطـائفي  العنـف  من أعمال جديدة
 حفــظ أفـراد  مـن  أربعـة  أكتـوبر /األول تشــرين ٢٤ يف كـذلك. وأصـيب   املتحـدة  األمـم  العنـف 
 املتكاملـة  املتحـدة  األمم بعثة ضد النطاق واسعة احتجاجات أثناء من ضمن من أصيبوا السالم

 خالهلـــا قتـــل واحلكومـــة الوســـطى أفريقيـــا مجهوريـــة يف االســـتقرار لتحقيـــق األبعـــاد املتعـــددة
 .مدنيني أربعة عن يقلُّ  ال  ما
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 رئيســا لتنصــيبه الــيمني إتنــو، ديـبيب  إدريــس شــاد،ت رئــيس أغسـطس، أدى /آب ٨ ويف  - ١٢
 أجريـت  الـيت  الرئاسـية  االنتخابات نتائج بشأن للمعارضة احتجاجات خضم يف خامسة لوالية

ــل/نيســان ١٠ يف ــتباكات وأدت. أبري ــني االش ــوات املعارضــة ب ــن وق ــل إىل األم  شــخص مقت
 املعارضـة  جبهـة  باسـم  ائتالفـا  املعارضة أحزاب من حزبا ٣١ أنشأ يوليه،/متوز ٢٦ ويف. واحد

 اجلديـدة  الواليـة  علـى  واالحتجـاج  االحتاد إىل التشاديني دعا والتغيري التناوب أجل من اجلديدة
 دولـيني،  شـركاء  برعايـة  احلكومـة  مـع  احلوار إىل يدعو إعالنا الحق وقت يف وأصدر. للرئيس
 تنسـيقية  قـررت  ذلـك،  على وردا. التعبئة على نطاق واسع إىل الدعوة على أيضا عزمه مؤكدا

 الـذين  األعضـاء  طـرد  أقـدم،  ائـتالف  وهـو  الدسـتور،  عـن  الـدفاع  أجـل  من السياسية األحزاب
 .  اجلديدة املعارضة جبهة إىل انضموا

 عـني  الـذي  بـاداكي،  بـاهيمي  ألـرب  وزراء تشـاد،  رئـيس  أعلـن  أغسطس،/آب ١٤ ويف  - ١٣
ــددا ــن جم ــل م ــرئيس قب ــيت  األعضــاء  عــن أغســطس،/آب ٩ يف ال ــه ال  تضــم اجلــدد يف حكومت

 السياسـي  الربنـامج  الربملـان  اعتمـد  أغسـطس، /آب ٢٦ ويف. نسـاء  سـبع  بينهم من عضوا، ٣٨
 .الوزراء رئيس قدمه الذي اخلمسي

 -جـان   مـارس، /آذار ٢٠ انتخابـات  يف السـابق  الرئاسـي  املرشح اعتقل الكونغو، ويف  - ١٤
 حماولـة  يونيـه اـام  /حزيـران  ١٦ يف إليـه  يونيـه ووجـه  /حزيران ١٤ يف موكوكو، ميشيل ماري

 أغسـطس اـام  /آب ١٧ يف إليـه  ووجـه . لألسـلحة  املشـروعة  غـري  واحليازة الدولة أمن تقويض
 /متـوز  ٢٥ ويف. بـالرفض  عنـه  املؤقـت  اإلفـراج  طلبـات  وقوبلـت . العـام  بالنظـام  باإلخالل آخر

 ماكايـا،  بـوالن  ،“الكونغـو  أجـل  مـن  متحـدون ” املعارضـة  حـزب  رئـيس  حق يف صدر يوليه،
 غـري  مظـاهرة  بعـد أن نظـم   بالنظام خملّ سلوك على التحريض بتهمة ملدة سنتني بالسجن حكم

 وخــالل. الدســتوري االســتفتاء علــى احتجاجــا ٢٠١٥ أكتــوبر/األول تشــرين يف ــا مــأذون
 -غـي   املعارضـة،  وزعـيم  السـابق  الرئاسـي  املرشـح  دعا يوليه،/متوز ٢٩ يف عقد صحفي مؤمتر
 السـيد  عـن  رئاسـي  عفـو  إصـدار  وإىل الـدويل  اتمـع  برعايـة  احلـوار  إىل كـوليال،  بارفيـه  بريس

نـدوة   بتنظـيم  برازافيـل  وعمدة الوزراء رئيس بادر أكتوبر،/األول تشرين أوائل ويف. موكوكو
 توصـيات  اعتمـاد  ـدف  السياسـية الرئيسـية   شاركت فيها األطـراف  “التعايش” عن موضوع

 .الرئيس أنظار على عرضها أجل من السياسية لماتالتظ معاجلة إىل ترمي

 /آب ٣١ يف الكونغـــو يف العـــدل وزيـــر إىل قُـــدم للتحقيـــق جلنـــة تقريـــر إىل واســـتنادا  - ١٥
 يف أبريــل،/نيســان ٤ يف برازافيــل يف نفــذت الــيت اهلجمــات عــن املســؤولية يتحمــل أغســطس،

 مقـاتلو  الرئاسـية،  لالنتخابـات  النهائيـة  النتـائج  الدسـتورية  احملكمـة  فيـه  أقـرت  الـذي  اليوم نفس
املعـروف أيضـا    بينتسـامو،  فريـديريك  السـابق  املتمـردين  زعـيم  بقيـادة  يعملـون  الذين “نينجا”



S/2016/996 

 

16-19581 5/27 

 

 مشـددة  إجـراءات  الوطنيـة  األمـن  قوات اختاذ من الرغم وعلى. “نتومي القس”بامسه احلركي 
 نفـذت  سـبتمرب، /أيلول ويف. جمهوال وجوده مكان يزال ال السيد بينتسامو، على القبض إللقاء
 يف والعــاملني واملــدنيني احمللــيني واملســؤولني األمــن قــوات ضــد بــول منطقــة يف هجمــات عــدة
. التقـارير  بـه  أفادت ما حسب “نينجا” مقاتلي من أم يف يشتبه أفراد قبل من اإلنساين اال
 .  احلدة منخفض متواصال نزاعا املنطقة وتشهد. واجلرحى القتلى عدد بعد يؤكد ومل

ــا االســتوائية،  وعــني  - ١٦ ــيس غيني ــودورو رئ ــانغ تي ــون أعضــاء   ٣٦ نغيمــا أوبي ــرا يؤلف وزي
 ابنـه  ورقـي . أبريـل /نيسان ٢٤ يف انتخابه إعادة يونيه، عقب/حزيران ٢٢ يف اجلديدة حكومته

ــانغ نغيمــا تيــودوران البكــر ــرئيس نائــب منصــب إىل مــانغي أوبي  واألمــن، املكلــف بالــدفاع ال
. واهليـدروكربونات  للمعـادن  ليمـا، مبنصـبه كـوزير    أوبيـانغ  مبيغـا  اآلخر، غابرييل ابنه واحتفظ
 .نساء ثالث بينهم من جدد، وزراء مثانية احلكومة إىل اموع يف وانضم

ــت غــابون، ويف  - ١٧ ــات أجري ــراقبني مبشــاركة أغســطس/آب ٢٧ يف الرئاســية االنتخاب  م
 فيهـا  حصـل  الـيت  املؤقتة النتائج الداخلية وزير أعلن أغسطس،/آب ٣١ ويف. ودوليني إقليميني
 إعــادة يضــمن مبــا األصــوات، مــن املائــة يف ٤٩,٨ أونــدميبا، علــى بونغــو احلــايل، علــي الــرئيس
وحصـل   بسـيط  بفـارق  بينغ يف املرتبـة الثانيـة   جان الرئيسي املعارضة مرشح جاء بينما انتخابه،

 مسـاء  يف أنصـاره  واشـتبك  النتـائج،  بينـغ  السـيد  ورفـض . األصوات من املائة يف ٤٨,٢٣ على
 التجاريـة  املؤسسـات  مـن  عـدد  وتعـرض . أخـرى  ومـدن  ليربفيل يف األمن قوات مع نفسه اليوم

 /أيلــول ١ ويف. الوطنيــة اجلمعيــة مثــل احلكوميــة، املؤسســات للنــهب، وأضــرم النــار يف مبــاين 
 مـن  عـدد  يوجـد  كـان  حيث بينغ، للسيد االنتخابية احلملة مقر األمن قوات اقتحمت سبتمرب،

 حـىت  الواقـع  حبكم االحتجاز حتت ذلك بعد وضعوا الذين املدين اتمع ونشطاء املعارضة قادة
 التواصـل  وتطبيقـات  ومواقـع  النصـية  والرسـائل  اإلنترنـت  خـدمات  وأُوقفـت . سبتمرب/أيلول ٢

أشــخاص  أفــادت التقــارير أن ثالثــة االضــطرابات، ونتيجــة. أســابيع أربعــة حلــوايل االجتمــاعي
 ذكـره  ملا ووفقا. شخص ٨٠٠ من أكثر واعتقل األشخاص، من حمدد غري عدد وأصيب قتلوا

 /األول تشــرين أوائــل حــىت االحتجــاز رهــن شخصــا ٧٠ كــان ال يــزال الــوطين، العــام املــدعي
 وضـعوا شخصـا   ٣٩ و العنف يف حالة تلبس أعمال بارتكاب شخصا متهما ٣١ منهم أكتوبر،

 .والنهب واخلاصة العامة املمتلكات وتدمري اإلحراق العمد بتهم االحتياطي االحتجاز رهن

 أيضـا  كـان يشـغل   الذي اإلنسان، وحقوق العدل وزير استقال سبتمرب،/أيلول ٥ ويف  - ١٨
 احتجاجـا  احلـاكم  احلـزب  ومـن  احلكومـة  يف منصـبه  مـن  الـوزراء،  لرئيس الثاين النائب منصب

. االقتـراع  مراكـز  يف األصـوات  عـد  إعادة إىل ودعا. الرتاع موضوع الرئاسية االنتخابات على
 املســتوى رفيــع وفــدا أن إتنــو، ديــيب الــرئيس األفريقــي، االحتــاد رئــيس أعلــن نفســه، اليــوم ويف
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ــألف ــار  دول رؤســاء مــن يت ــرافقهم كب ــة ي  واألمــم األفريقــي االحتــاد مفوضــية مســؤويل أفريقي
. التــوتر فتيــل نــزع أجــل مــن املصــلحة صــاحبة اجلهــات مــع للقــاء ليربفيــل ىلإ ســيوفد املتحــدة

 إىل مشـريا  املقـررة،  الزيـارة  تأجيـل  سـبتمرب /أيلـول  ٨ يف أعلـن  غابون يف اخلارجية وزير أن غري
 .القادة عمل برامج يف االلتزامات يف تضارب

يطلب فيه إعـادة   الدستورية احملكمة أمام طعنا بينغ السيد أودع سبتمرب،/أيلول ٨ ويف  - ١٩
ا املدىل األصوات عد السـيد  فيهـا  فـاز  الـيت  العليـا  أوغويـه  مقاطعـة  يف االقتـراع  مراكز كل يف 

 نســبته مشــاركة معــدل تســجيل مــع األصــوات، مــن املائــة يف ٩٥,٤٦ بنســبة أونــدميبا بونغــو
 فريقـه  مـن  ملمـثلني  ةمتسـاوي  مشـاركة  بينغ السيد وطلب. املؤقتة للنتائج وفقا املائة يف ٩٩,٩٣

 وقـدم . احملكمـة  مـداوالت  أثنـاء  الـدويل  اتمـع  مـن  ومـراقبني  أونـدميبا  بونغـو  السـيد  فريق ومن
 قـدم  سـبتمرب، /أيلـول  ١٥ ويف. الدسـتورية  احملكمة أمام أيضا طعونا آخران مستقالن مرشحان

 فيهـا  رفـض  احملكمة، املعروض على مضادة للطعن مذكرة أوندميبا بونغو للسيد القانوين الفريق
 مراكــز كــل يف ــا املــدىل األصــوات عــد إعــادة علــى وافــق ولكنــه الــدوليني، اخلــرباء حضــور
 .الرتاع موضوع املقاطعة يف االقتراع

ــول ٢٤ ويف  - ٢٠ ــتورية احملكمــة أكــدت ســبتمرب،/أيل  بونغــو الســيد انتخــاب إعــادة الدس
 ٥٠,٦٦ أصـبحت نتائجهـا النهائيـة    الـيت فرز األصوات يف االنتخابـات   جزئيا وعدلت أوندميبا

 وعـدلت . بينـغ  للسـيد  األصـوات  مـن  املائة يف ٤٧,٢٤ و احلايل للرئيس األصوات من املائة يف
 حــوادث أي عــن اإلبــالغ يــتم ومل. املائــة يف ٥٧,٣٥ ليصــبح النــاخبني مشــاركة معــدل أيضــا
 صـدور  وبعيـد . النهائيـة  النتائج احملكمة إعالن عقب األخرى الرئيسية املدن أو ليربفيل يف أمنية

ــرئيس كــرر احلكــم، ــة علــى عزمــه ال ــع  السياســي للحــوار املناســبة الظــروف يئ  وأهــاب جبمي
 نفسـه،  اليـوم  ويف. لألمـة  األعـم  اخلـري  فيه ملا معه أن تعمل املصلحة صاحبة السياسية األطراف
 ويف. التراجــع بعــدم وتعهــد بــالتحيز احملكمــة واــم “املعيبــة العدالــة” بينــغ الســيد شــجب

 .سنوات سبع مدا ثانية لوالية لتنصيبه رئيسا اليمني الرئيس أدى سبتمرب،/أيلول  ٢٧

 رئيسـا  نغونـدي  إيسـوزي  إميانويل اخلارجية وزير الرئيس عني سبتمرب،/أيلول ٢٨ ويف  - ٢١
ــع شــاملة حكومــة بتشــكيل وكلفــه للــوزراء  /األول تشــرين ٢ يف عنــها أعلــن األطــراف جلمي
 منــهم مرتبــة انضــموا إىل احلكومــة، أدىن معارضــة أحـزاب  مــن أعضــاء ومــع أن ثالثــة. أكتـوبر 

تعـيني   ومت. بينـغ  للسيد بارزين حلفاء أي احلكومة تشمل ال للرئاسة، السابقني املرشحني أحد
 املائـة  يف ٣٠ إىل املـرأة  متثيـل  مسـتوى  زاد مما احلكومة، يف امرأة ١٢ عدة وزراء من الشباب و

 بينـغ  ويـرفض السـيد  . السياسـي  للحـوار  خمصصـة  جديـدة  وزارة وأنشـئت . احلكومـة  أعضـاء  من
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البلـد، ممـا أدى إىل تقييـد نشـاط      يف شـديداً  التـوتر  يـزال  وال. احلوار إىل الرئيس دعوة اليوم حىت
 . تشرين األول/أكتوبر ٣١الدراسية رمسيا يف  السنة معظم املدارس احلكومية واجلامعات منذ بدء

ــان ويف  - ٢٢ ــومي سـ ــييب، تـ ــت وبرينسـ ــات أجريـ ــية االنتخابـ ــواء يف الرئاسـ ــلمية أجـ  يف سـ
 يوليـه، /متـوز  ١٨ يف االنتخابيـة  اللجنـة  عنـها  أعلنـت  الـيت  املؤقتـة  للنتـائج  ووفقا. يوليه/متوز ١٧

 رئـيس  إليـه  ينتمـي  الـذي  املسـتقل  الـدميقراطي  العمل حزب مرشح كارفاهلو، إيفاريستو حصل
 الــرئيس احلــايل حصــل بينمــا األصــوات، مــن املائــة يف ٥٠,١ علــى تروفــوادا، بــاتريس الــوزراء
 يف ألغــت العليــا احملكمــة أن إال األصــوات. مــن املائــة يف ٢٤,٨ علــى كوســتا دا بينتــو مانويــل

 تنتظـر إلعـالن   أن ينبغـي  كـان  االنتخابيـة  اللجنـة  بـأن  معللة ذلـك  املؤقتة النتائج يوليه/متوز ٢١
 يف بأصــواا أدلــت الــيت لــويز، ماريــا مقاطعــة يف األصــوات فــرز مــن االنتــهاء حــني إىل النتــائج

 كوســتا دا بينتــو الســيد وقــدم كــل مــن. الشــتات وفــرز أصــوات النــاخبني يف يوليــه،/متــوز ٢٠
 إلغـاء نتـائج   فيهـا  يطلبـان  شـكوى  نيفـيس،  داس ماريـا  الثالثـة،  املرتبـة  يف حلَّـت  الـيت  واملرشحة

 .االنتخابية اللجنة رئيس واستقالة جديدة انتخابات وتنظيم االنتخابات

ــأن بعــد فيمــا الدســتورية احملكمــة وأمــرت  - ٢٣ ــة جتــرى ب ــة اجلول  يف االنتخابــات مــن الثاني
 قـاطع  كوسـتا. غـري أن هـذا األخـري     دا بينتـو  والسيد كارفاهلو السيد مبشاركة أغسطس/آب ٧

ــة غــري بأفعــال وصــفه مــا علــى الشــرعية ستضــفي مشــاركته بــأن حمتجــا الثانيــة، اجلولــة  قانوني
 النحـو  علـى  الثانيـة  اجلولـة  وأجريـت . احملكمـة  فيهـا  تبـت  ومل االنتخابيـة  الفتـرة  خالل ارتكبت
ــرر ــاركة املقـ ــيد مبشـ ــاهلو السـ ــط كارفـ ــذي فقـ ــن الـ ــوزه  أُعلـ ــن فـ ــات عـ ــا باالنتخابـ  يف رمسيـ

 .سبتمرب/أيلول ٣ يف رئيسا لتنصيبه القسم وأدى. أغسطس/آب  ١٩
  

 حرام بوكو مجاعة    

 بوكـو  مجاعـة  مقـاتلو  الـيت ينفـذها   االنتحاريـة  والـتفجريات  العنيفـة  اهلجمات تواصلت  - ٢٤
 الكـامريون  وشـهدت . القـرى  علـى  واإلغـارة  املاشـية،  وسرقة الرهائن، أخذ ذلك يف مبا حرام،
بلـدة   يف أغسـطس /آب ٢١ يـوم  أيضا وقعت الشمال األقصى، منطقة يف العنف ألعمال جتددا

ــيت يوجــد ــا   تشــرين  ٢١ويف  .اجلنســيات املتعــددة املشــتركة للقــوة ١ القطــاع مقــر مــورا ال
الثاين/نوفمرب، شنت مجاعة بوكـو حـرام ثـالث هجمـات يف مشـال الكـامريون، مبـا يف ذلـك يف         

 االنتحاريــة الــتفجريات تنفيــذ اجلماعــة وواصــلت داراك، حيــث قتــل ســتة جنــود كــامريونيني. 
 العامــة األمــاكن مــن وغريهــا احملليــة واألســواق املســاجد مســتهدفة هلــا عمــل أســلوب باعتبــاره
 .الكامريون يف انتحاريا تفجريا ٤٠ عن يزيد ما وقع ،٢٠١٥ يوليه/متوز ومنذ. املزدمحة
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 أسـباب  وعلـى  احلـدود  عـرب  التجـارة  على تؤثر حرام بوكو هجمات ظلت تشاد، ويف  - ٢٥
 كيــنجريا كيغــا منطقــة حــول هجومــان نفــذ أغســطس،/آب ١٤ ويف. احمللــيني الســكان عــيش
وخـالل   .أغسـطس /آب ٢٦ يف املنطقـة  نفـس  يف آخـر  هجوم تالمها نيجرييا، مع احلدود قرب

شخصـا أفـادت التقـارير بـأم مرتبطـون جبماعـة        ٨٥٠الفترة املشمولة بـالتقرير، استسـلم حنـو    
بوكــو حــرام، معظمهــم مــن النســاء واألطفــال، للقــوة املشــتركة املتعــددة اجلنســيات يف تشــاد.  

شـخص.   ١ ٥٠٠ع بذلك العدد اإلمجايل للمنشقني يف األشهر القليلة املاضية إىل حـوايل  ويرتف
ولقد دعت السلطات التشادية إىل تقدمي املساعدة الدوليـة فيمـا يتعلـق بإعـادة إدمـاج املنشـقني       

 عن مجاعة بوكو حرام وأسرهم.  

. بـالتقرير  مولةاملشـ  الفتـرة  خـالل  حـرام  بوكـو  مجاعـة  قيـادة  يف انقسام وقوع ولوحظ  - ٢٦
اإلسـالمية)، املعـروف أيضـا     الدولة تنظيم( والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم أعلن فقد

 املعتـرف  القائـد  وظـل . للجماعـة  جديـدا  قائـدا  الربنـاوي  مصـعب  أيب عن تسمية باسم داعش،
 الدولــة لتنظــيم والئــه علــى احلفــاظ مــع ســلطته، ممارســة يؤكــد شــيكاو، بكــر أبــو ســابقا، بــه

 تنظــيم بتوجيهــات قيــادة شــيكاو تقيــد عــدم مــرده االنقســام أنبــ التقــارير وأفــادت. اإلســالمية
 .انتحاريني كمفجرين األطفال استخدام بوقف توجيه ذلك يف مبا اإلسالمية، الدولة

 مجاعـة  عناصـر  تنفيـذ عمليـات تسـتهدف    اجلنسيات املتعددة املشتركة وواصلت القوة  - ٢٧
ــذ يف اخلصــوص وجــه علــى وشــرع. تشــاد حبــرية حــوض يف حــرام بوكــو ــة تنفي  غامــا” عملي
 التقـى  يوليـه، /متـوز  ٨ ويف. حـرام  بوكـو  مجاعـة  علـى  القضـاء  ـدف  يونيـه /حزيران يف “آيكي

 ديفــا منطقــة يف املشــتركة القــوة قائــد مــع األربعــة املتضــررة البلــدان يف الــدفاع أركــان رؤســاء
 .  اجلارية العسكرية العمليات لتقييم بالنيجر

 ملخــاطر عرضــة اخلصــوص وجــه علــى هــم الفتيــات الصــغريات، ســيما وال واألطفـال،   - ٢٨
 فاألطفــال. حـرام  بوكـو  مجاعــة تشـكله  الـذي  للتهديــد العـام  السـياق  عــن النـاتج  األمـن  انعـدام 

ــد االختطــاف خطــر يواجهــون ــى القســري والتجني ــد عل ــك يف مبــا حــرام، بوكــو مجاعــة ي  ذل
 بوكـو  مجاعـة  إىل لالنضمام معظمهم يف الفتيان خطف وجيري. انتحاريني كمفجرين جتنيدهم

 والـزواج  جنسـيا  علـيهن  لالعتـداء  أساسـا  والفتيـات  النسـاء  ختتطـف  حـني  يف كمقـاتلني،  حرام
  .والسخرة باإلكراه

  
 جيش الرب للمقاومة    

 ال يــزال جــيش الــرب للمقاومــة يشــكّل ديــدا حمــدقا باملــدنيني، وبــاألخص يف شــرق   - ٢٩
مـا زالـت مجاعـة    ومجهورية أفريقيا الوسـطى واملنـاطق الـيت لـيس فيهـا أي وجـود أمـين يـذكر.         
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يف مــترتّه غارامبـــا الــوطين، جبمهوريــة الكونغـــو     أيضــا  تنشــط  يش الــرب للمقاومـــة تابعــة جلــ  
الدميقراطية، إال أن جيش الرب للمقاومة نفّذ اجلزَء األكرب مـن أنشـطته يف ذلـك البلـد، خـالل      

شمولة بالتقرير، يف املناطق املتامخة حلدوده مع مجهورية أفريقيا الوسـطى. ويشـري هـذا    الفترة امل
مـترتّه  الوضع إىل أن عناصر جيش الرب للمقاومة الضـالعة يف أنشـطة الصـيد غـري املشـروع يف      

يف األشـهر األخـرية عبـرت احلـدود أو كانـت تعتـزم عبورهـا. ووفقـا ملـا ذكـره            الوطين غارامبا
يش الرب للمقاومة فإن هذه اجلماعة ما زالت متمادية يف اختطاف املدنيني، مبن منشقون عن ج

 . للتدريب العسكري رغامهم على اخلضوعفيهم األطفال، وتنوي اختطاف صغار الفتيان مث إ

وأُشري إىل وقوع عدد كبري مـن احلـوادث املتعلقـة جبـيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة          - ٣٠
آشـاي الـيت تقـف     ذلك إىل تسجيل زيادة يف أنشـطة مجاعـة الـدكتور   أفريقيا الوسطى. ويعزى 

وراء مخسة حـوادث وقعـت يف شـهر آب/أغسـطس، منـها هجـوم شـنته علـى دوريـة أوغنديـة           
قرب قرية كيتيسا، وكذلك إىل احتمال أن تكـون العناصـر التابعـة جلـيش الـرب للمقاومـة قـد        

نغي. وتواصـلت أعمـال النـهب الـيت يقـوم      حتركت يف مقاطعة كوتو العليا حنو منطقة كافيا كي
آب/أغسـطس علـى    ٢٠ا جيش الرب للمقاومة، مبا يف ذلك اهلجوم الذي شـنته اجلماعـة يف   

 موقع يانغو واكا للتعدين الواقع قرب منطقة سام أواندجا.

متـادت عناصـر جـيش الـرب للمقاومـة يف اإليقـاع       ، ويف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة   - ٣١
ممن يسافر عرب احملاور الرئيسية داخل إقليمـي دونغـو ونيانغـارا بشـمال شـرق مقاطعـة        باملدنيني

أويلي العليا، وكذلك يف إقليمي أنغو وبوندو الـواقعني يف مشـال غـرب مقاطعـة أويلـي السـفلى       
على احلدود مع مجهورية أفريقيـا الوسـطى. وتشـمل احلـوادث املتعلقـة جبـيش الـرب للمقاومـة         

أعمال النهب، واختطاف املدنيني الـذين غالبـا مـا يرغمـون علـى نقـل مـواد        نصب الكمائن، و
 وشن هجمات مسلحة على قوات األمن.

يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    عاملـة  وقد أعربت أوغندا عن اعتزامهـا سـحب قواـا ال     - ٣٢
 ولكنـها  حتت رعاية فرقة العمل اإلقليمية التابعـة لالحتـاد األفريقـي حبلـول شـهر أيلول/سـبتمرب،      

 كانون األول/ديسمرب.   ٣١قررت يف وقت الحق إرجاء ذلك االنسحاب إىل 

آب/أغسـطس، فرضــت حكومــة الواليــات املتحـدة جــزاءات اقتصــادية علــى    ٢٣ويف   - ٣٣
، مستشــهدةً يف ذلــك بضــلوعهما يف كــوين جوزيــف كــوين مهــا ســليم وعلــي  اثــنني مــن أبنــاء

هــذان جمــد اإلجــراء أي أصــول ميلكهــا ويأنشــطة حلســاب والــدمها وجــيش الــرب للمقاومــة. 
 الشخصان يف الواليات املتحدة.  
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 األمن البحري يف خليج غينيا    

حادثـا   ٢٠، وردت إىل املنظمة البحرية الدولية تقارير عـن وقـوع   سابقمنذ تقريري ال  - ٣٤
 من حوادث القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا.

آب/أغسطس، عقـد خـرباء مـن الـدول األعضـاء يف املنظمـة        ١٢ إىل ٩ويف الفترة من   - ٣٥
يف لومي ملناقشة القضايا املرتبطة باألمن البحـري متهيـداً    البحرية لغرب ووسط أفريقيا اجتماعا

الحتــاد األفريقــي بشــأن األمــن البحــري والتنميــة يف أفريقيــا،  ل االســتثنائي قمــةالالنعقــاد مــؤمتر 
، اعتمـد ميثـاق   مـؤمتر القمـة ذلـك   تشرين األول/أكتوبر. ويف  ١٥الذي عقد أيضا يف لومي يف 

 االحتاد األفريقي بشأن األمن البحري والسالمة والتنمية.  
  

 جتار غري املشروع باألحياء الربية واملوارد الطبيعيةالصيد غري املشروع واإل    

مــن  الكونغــو، علــى شخصــني    ، متوز/يوليــه، ألقــي القــبض، يف منطقــة مــاكوا     ٦يف   - ٣٦
كيلوغرامـا مـن    ١٣املتجرين خالل شروعهما يف عمليـة بيـع مثانيـة أنيـاب فيلـة متثّـل مـا قيمتـه         

 ٣ ٤٠٠العاج. وقـد حكـم عليهمـا بالسـجن ملـدة ثـالث سـنوات وبـدفع غرامـة ماليـة قـدرها            
مـن املتجـرين    اثـنني متوز/يوليه، أُلقي القبض، يف منطقة فرانسفيل، غابون، على  ٩دوالر. ويف 

 كيلوغراما من العاج.   ٢٣قيمته   شروعهما يف عملية بيع أربعة أنياب فيلة متثل ماأثناء 

ورغــم انتظــام عمليــات حجــز العــاج الــيت جتــري يف أفريقيــا الوســطى، مل يحــرز تقــدم    - ٣٧
جتـار بـه. فعـدد الـذين أُلقـي علـيهم القـبض أو حوكمـوا مـا زاال          يذكر يف تفكيـك شـبكات اإل  
جراميــة إىل اســتغالل أوجــه التبــاين والثغــرات الــيت تعتــري الــنظم ضــئيال. وتعمــد الشــبكات اإل

القانونيــة الوطنيــة، وأوجــه الضــعف املؤسســي، والفســاد، والقيــود الــيت يفرضــها نظــام العدالــة   
ــا يف اإل     ــالعة أيضـ ــبكات ضـ ــي شـ ــدود، وهـ ــراق احلـ ــهولة اختـ ــة، وسـ ــلحة  اجلنائيـ ــار باألسـ جتـ

 األمن يف املنطقة. واملخدرات والبشر، مما يزيد من تأجيج انعدام
  

 التطورات اإلنسانية  -باء   

ــى نطــاق حــوض حبــرية تشــاد يف           - ٣٨ ــع عل ــيت تق ــات ال ــف والرتاع ــال العن ــت أعم ــا زال م
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تشــكّل الــدوافع الرئيســية للمعانــاة  

الـيت تشـنها مجاعـة بوكـو حـرام       اإلنسانية يف هذه املنطقـة دون اإلقليميـة. فقـد أدت اهلجمـات    
ــا إىل تشــريد حــوايل       ــة عموم ــات املضــادة العســكرية يف املنطق ــون شــخص.   ٢,٦واهلجم ملي

جيـوب  شـخص ممـن يعـانون انعـدام األمـن الغـذائي الشـديد، مـع          ينيمال ٦,٣فت األزمة وخلَّ
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أيضـا   املتحـدة  ااعة مت اإلبالغ عن وجودها يف أماكن معينـة. وتلقـت األمـم    ظروفتسودها 
 تقارير عن ازدياد عدد حوادث العنف اجلنسي واجلنساين يف أوساط املشردين.

ــامريون،   - ٣٩ ــلويف الكـ ــتقرة.     تظـ ــري مسـ ــى غـ ــمال األقصـ ــة الشـ ــة يف منطقـ ــة األمنيـ احلالـ
زالت الغارات عرب احلدود وعمليات التفجري االنتحاري الـيت ترتكبـها مجاعـة بوكـو حـرام       فما

ــة أقصـــى الشـــمال  ختلّـــف الوفيـــات واملعـــوزين.  مـــن الالجـــئني  ٧٢ ٨٤٦ وتستضـــيف منطقـ
استخدام اجلماعة لألجهزة املتفجرة املرجتلـة مـن إمكانيـة وصـول املسـاعدات       النيجرييني. وحيد

اإلنسانية إىل املشردين داخليـا والالجـئني واتمعـات احملليـة املضـيفة. وتستضـيف الكـامريون،        
الجــئ مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، حيــث    ٢٦٠ ٠٠٠يف املنطقــة الشــرقية منــها، حــوايل  

 يستوطن العديد منهم اتمعات احمللية.

اهلجمات اليت تنسـب إىل تلـك    تعيقويف مواقع معينة من املنطقة الغربية لبحرية تشاد،   - ٤٠
شنعليها العمليـات اإلنسـانية وتـؤدي إىل     اجلماعة املسلحة والعمليات العسكرية الكبرية اليت ت

ت تشــرد جديــدة يف أوســاط الســكان. وتــبني اجتاهــات هــذه اجلماعــة تزايــد اســتخدامها  حــاال
لألجهزة املتفجـرة املرجتلـة ووتـرية هجماـا علـى القـرى بـدافع ـب الغـذاء واملاشـية. ونتيجـةً            
لذلك، أوقف العديد من الشـركاء يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية عمليـام يف قطاعـات الصـحة        

شــخص، منــهم   ١٢٦ ٠٠٠دين حاليــا  الغــذائي. وقــد جتــاوز عــدد املشــر    والتغذيــة واألمــن  
مـن العائـدين    ١١ ٠٠٠ و مـن الالجـئني   ٧ ٩٠٠ شخص من املشردين داخليا و ١٠٩ ٠٠٠

من رعايا بلدان ثالثة. وما زالـت معـدالت سـوء التغذيـة متجـاوزةً لعتبـة الطـوارئ يف         ٣٢٠و 
. وأدى تــردي جــودة الرعــي إىل شــاديف تمنطقــة الســاحل  علــى نطــاقالعديــد مــن املقاطعــات 

اخنفــاض أســعار املاشــية وإيــرادات الرعــاة ومعــدالت التبــادل التجــاري وإىل حــاالت عجــز يف   
الجــئ مــن الســودان يف  ٣٠٠ ٠٠٠زالـت تشــاد تستضــيف حـوايل    االسـتهالك الغــذائي. ومــا 

 الجئ من مجهورية أفريقيا الوسطى يف اجلنوب.   ٦٩ ٠٠٠ الشرق و

االنتخابــات الرئاســية يف  فتــرة فتــرة هــدوء يف أعمــال العنــف الــيت ســادتويف أعقــاب   - ٤١
، اندلعت األعمـال القتاليـة   ٢٠١٦وأوائل عام  ٢٠١٥مجهورية أفريقيا الوسطى يف أواخر عام 

دفعـت عشـرات   ومن جديد يف نيسان/أبريل ويف تشرين األول/أكتوبر، مبا يف ذلك يف بـانغي،  
شــخص يف  ٤٠ ٠٠٠حيــث بلــغ عــددهم  -اآلالف مــن املــدنيني إىل الفــرار حبثــا عــن األمــان 

شخص مـن رعايـا    ٤١٠ ٠٠٠النصف األول من تشرين األول/أكتوبر فقط. وما زال حوايل 
 مـن رعاياهـا   ٤٥٣ ٠٠٠مجهورية أفريقيا الوسطى يف عداد املشردين داخليـا فيمـا أصـبح حنـو     

ن ااورة. وما زال انعدام األمن يف كـثري مـن املنـاطق يشـكّل العقبـة الرئيسـية       الجئني يف البلدا
اليت متنع الالجئني واملشردين داخليـا مـن العـودة الطوعيـة إىل أوطـام. ويف مجيـع أحنـاء البلـد،         
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مليون شخص، أو مـا يعـادل نصـف تعـداد السـكان، إىل املسـاعدة اإلنسـانية.         ٢,٣حيتاج حنو 
املنظمـات اإلنسـانية تقـدمي     وتتوىلة واالجتماعية حمدودة جدا أو شبه منعدمة، اخلدمات العامو

يف املائـة مــن ســكان املنــاطق   ٥٠ الكـثري مــن اخلــدمات األساســية للسـكان. ويواجــه مــا نســبته  
يف املائة منهم مستويات من اجلـوع تنـذر    ٣٠الريفية انعدام األمن الغذائي، حيث يعاين حوايل 

زالـت وتـرية اهلجمـات الـيت تتعـرض هلـا اجلهـات         لب مساعدة فوريـة. ومـا  بوقوع أزمة مما يتط
الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية آخذة يف االزديـاد، ممـا يقـوض بشـكل خطـري إيصـال       

احلاجة إليها.   املساعدة إىل من هم يف أمس 

بكثري من الصـعوبات،  وظلت احلالة اإلنسانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حمفوفة   - ٤٢
وال سيما يف شرق البلد. فقد أدى متـادي اجلماعـات املسـلحة يف أنشـطتها وورود تقـارير عـن       

 ٢٠١٦شـخص يف النصـف األول مـن عـام      ٣٦٧ ٠٠٠احتدام التوترات الطائفيـة إىل تشـريد   
مليـون شـخص. وتستضـيف املقاطعـات      ١,٧فقط، ليصل بـذلك جممـوع املشـردين حاليـا إىل     

ــه      الشــرقية أ ــا جمموع ــدان اــاورة، أي م ــن البل ــادمني م  ٣٨٨ ٠٠٠يضــا معظــم الالجــئني الق
شــخص، الــذين يفــدون إليهــا أساســا مــن بورونــدي، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وجنــوب     

عـالوةً علـى ذلـك، شـهدت الفتـرة قيـد االسـتعراض انتشـار وبـاء احلمـى           والسودان، ورواندا. 
مقاطعة. واسـتمر تفشـي وبـاء الكـولريا يف      ٢٦غ عددها من مقاطعات البلد البال ٧الصفراء يف 

يف وبـاء الكـولريا    انتشار املرض من املناطق اليت يتوطن فيهـا مع  ٢٠١٦النصف األول من عام 
 الشرق إىل كينشاسا على امتداد ر الكونغو.

  
 االجتاهات يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم   

خــالل  املنطقــة دون اإلقليميــة مــثرية للقلــق،مــا زالــت حالــة حقــوق اإلنســان يف هــذه   - ٤٣
حيث ترتكب خمتلف أشكال االنتـهاك للحريـات األساسـية يف بعـض      الفترة املشمولة بالتقرير،

البلــدان، تســتهدف باألســاس املعارضــني واملتظــاهرين السياســيني، ومنظمــات اتمــع املــدين،    
 هذه احلالة اجتاهـا حنـو  كشف ت. واإلعالم العاملني يف وسائطواملدافعني عن حقوق اإلنسان، و

والعمليـات   غـري احلكوميـة  ستمر للحيز الدميقراطي مبا يؤثر سـلباً يف أنشـطة اجلهـات    املتضييق ال
االنتخابية. ومشلت االنتهاكات اليت تطال احلق يف حرية الرأي وحرية التعـبري وإمكانيـة تـداول    

ــايقة    ــفي واملضـ ــاز التعسـ ــال واالحتجـ ــاالت االعتقـ ــات حـ ــد   املعلومـ ــة ضـ ــف املوجهـ والتخويـ
اإلعـالم. ويسـتخدم أيضـا    مؤسسـات   الصحفيني، إضافةً إىل االعتداءات احملددة األهداف على

قطْع اخلدمات وغريه من القيود كتدابري للحد مـن حريـة التعـبري واملشـاركة السياسـية الفعالـة،       
 .  والكونغو وغابون، مبا يف ذلك يف بوروندي، وتشاد، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،
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ويف غــابون، أعقبــت االنتخابــات الرئاســية اضــطرابات عنيفــة يف ليربفيــل ويف أمــاكن      - ٤٤
التقـارير الـواردة عـن اسـتخدام قـوات األمـن للقـوة املفرطـة مسـألة          وتشـكل  أخرى مـن البلـد.   
 للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة بيانـا     ةالعامـ  ةاملدعيـ  تأيلول/سـبتمرب، أصـدر   ٢٩مثرية للقلق. ويف 

بشـأن احلالـة    فيه باستالم إحالة من حكومة غابون تدعو فيـه إىل فـتح حتقيـق دون إبطـاء    أقرت 
. ويذكر البيان كذلك أن احملكمة ستجري حتقيقا أوليـا لتحديـد مـدى اسـتيفاء املعـايري      البلد يف

 املتعلقة بفتح حتقيق.  

لــف القضــية آب/أغســطس، بــإغالق م ٢٤ويف تشــاد، قامــت حمكمــة يف جنامينــا، يف    - ٤٥
املتعلقة باجلنود الذين قيل إم اختفوا بعد تصويتهم ضـد الـرئيس خـالل االنتخابـات الرئاسـية      
األخــرية. وذكــر املــدعي العــام أن مجيــع األشــخاص املعنــيني قــد عثــر علــيهم يف وقــت الحــق      

، أيلول/سـبتمرب  ٢٢وقُدموا إىل احملكمة والشرطة أثناء سـري التحقيـق الـذي كـان قـد بـدأ. ويف       
وقّع مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ووزير خارجية تشـاد اتفـاق البلـد املضـيف     

 الفتتاح مكتب قطري تابع ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف تشاد.

ويف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وثَّقـت بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعــاد            - ٤٦
مــن حــوادث االنتــهاك أو التجــاوزات  ٤٥٥يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى لتحقيــق االســتقرار 

  ق منـها، ارتكبــت ضــد  اجلديـدة حلقــوق اإلنســان والقـانون الــدويل اإلنســاين مـن الــيت مت التحقُّــ   
فتــاة. ومشلــت تلــك االنتــهاكات     ١٤فــىت و  ٤٧ امــرأة و ٩٢ضــحية، مــن بينــهم    ١ ٢٥٧

ة والالإنســانية، والعنــف اجلنســي املتصــل بــالرتاع،  حــاالت القتــل العشــوائي، واملعاملــة القاســي 
 االعتقال واالحتجاز التعسفي، إضافةً إىل االختطاف.  حاالت و

احلالــة األمنيــة قــد عــادت إىل حالتــها الطبيعيــة إىل حــد كــبري بعــد التــوترات    مــع أن و  - ٤٧
 ال تـزال ام، عـ هـذا ال السياسية الالحقة لالنتخابات اليت أُجريت يف الكونغو يف وقت سابق مـن  

حالــة حقــوق اإلنســان هشــة، ممــا يؤكــد احلاجــة املاســة إىل إدخــال اإلصــالحات القانونيــة          
واملؤسسية الالزمة، مبا يف ذلك علـى اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان واللجـان املكلفـة بتقـدمي         

ة التقارير إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات. وقـد تعاونـت احلكومـة تعاونـا كـامال مـع بعثـ        
حزيران/يونيـــه إىل  ١٣تابعـــة ملفوضـــية حقـــوق اإلنســـان مت إيفادهـــا إىل البلـــد يف الفتـــرة مـــن  

متوز/يوليه لتقييم حالة حقوق اإلنسان فيه خالل الفترة املمتدة من تاريخ تنظيم االسـتفتاء   ٢٥
ــوبر  يف  الدســتوري ــيت     ٢٠١٥تشــرين األول/أكت ــات الرئاســية ال ــة لالنتخاب ــة الالحق إىل األزم

ــاة احلكومــة بالتوصــيات الالزمــة ملعاجلــة القضــايا   مل، و٢٠١٦ آذار/مــارس ٢٠ت يف أُجريــ واف
 والتحديات املتبقية.
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صدر قانون جديد من قـوانني العدالـة اجلنائيـة أثـار اجلـدل بـني بعـض        ، ويف متوز/يوليه  - ٤٨
سـية، وهـو   القطاعات. وقد أبقى قانون العقوبات املنقّح على عقوبة اإلعدام وجتـرمي املثليـة اجلن  

علــى أحكــام تفــرض عقوبــات جنائيــة علــى املتقاعســني عــن دفــع اإلجيــار واملتــورطني يف  يــنص
يـنص كـذلك علـى أحكـام جديـدة تـوفر احلمايـة حلقـوق النسـاء           وهـو قضايا اخليانة الزوجيـة.  

والفتيات، وال سيما فيما يتعلق حبضانة األطفال القصر واملسائل ذات الصـلة بتشـويه األعضـاء    
 اسلية لإلناث، واالغتصاب، والتحرش اجلنسي.  التن
  

 االجتاهات االجتماعية واالقتصادية  -دال   

زالت عدة دول أعضاء يف منطقة أفريقيـا الوسـطى تعـاين مـن آثـار اخنفـاض أسـعار         ما  - ٤٩
السلع األساسية، وارتفاع تكاليف األمن والنقص الذي يعتري جهود التكامل اإلقليمي، وهـو  

ا خطــريا لالســتقرار االجتمــاعي واالقتصــادي يف املنطقــة. فقــد أدى اخنفــاض  مــا يشــكل ديــد
اإلنفـاق العـام، الـذي اختـذ طرقـا شـىت مـن بينـها اعتمـاد تـدابري تقشـفية، إىل اشـتداد التــوترات             

آب/أغسـطس، اعتمـدت حكومـة تشـاد      ٣١يف على سبيل املثال، االجتماعية يف عدة بلدان. ف
واحلد من إنفاقها العام، مشلت تقلـيص االسـتحقاقات والبـدالت     تدابري تقشفية لزيادة مواردها

االجتماعية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. وأدى ذلك إىل تنظيم النقابات والطـالب إضـرابا   
إىل أجل غري مسمى يرفضون فيه الطـابع االنفـرادي للتـدابري الـيت فرضـتها احلكومـة ويتـهموا        

 بإساءة إدارة موارد النفط.

ــه ملعــدل النمــو ملنطقــة      ١٢ ويف  - ٥٠ ــا توقعات ــه، نشــر مصــرف دول وســط أفريقي متوز/يولي
اليت ذكـر فيهـا أنـه سـيبلغ يف املتوسـط       ٢٠١٦اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا لعام 

ــة، أي باخنفــاض نســبته   ١,٧نســبة  ــة عــن عــام   ٢,٥يف املائ متوســط  ارتفــع. و٢٠١٥يف املائ
ــا   ــع لع ــايل املتوق ــا نســبته   ٢٠١٦م العجــز امل ــة إىل م ــي    ٧,٩يف املنطق ــاتج احملل ــن الن ــة م يف املائ

متوز/يوليـه، أصـدر الـس     ١٢. ويف ٢٠١٥يف املائة املسجلة يف عام  ٣,٥اإلمجايل، من نسبة 
يف املائـة يف عـام    ١,٩التنفيذي لصـندوق النقـد الـدويل توقعاتـه ملعـدل النمـو يف املنطقـة بنسـبة         

يف املائــة مــن النــاتج  ١٣,١ط الــدين العــام اخلــارجي ارتفــع مــن  . وأشــار إىل أن متوســ٢٠١٦
، ودعـا إىل  ٢٠١٦يف املائـة يف عـام    ٢٥,٦إىل مـا يقـدر بنسـبة     ٢٠١٢احمللي اإلمجايل يف عـام  

الــدولَ األعضــاء يف اجلماعــة    التنفيــذي ضــمان القــدرة علــى حتمــل الــدين. وشــجع الــس      
ى أن تركّز جهودها علـى تصـحيح أوضـاع املاليـة العامـة      االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا عل

وإدخال إصالحات هيكلية، مبـا يف ذلـك حتسـني منـاخ األعمـال التجاريـة وزيـادة اسـتثمارات         
 القطاع اخلاص، والدفع قدما بتنفيذ خطة التكامل اإلقليمي.  



S/2016/996 

 

16-19581 15/27 

 

طى، بـدعمٍ  وتعزيزا للجهود الرامية إىل حتقيـق اإلنعـاش، قامـت مجهوريـة أفريقيـا الوسـ        - ٥١
من األمم املتحدة والبنك الدويل واالحتـاد األورويب، بتنظـيم مـؤمتر بشـأن خطـة البلـد لإلنعـاش        

 تشرين الثاين/نوفمرب. ١٧وبناء السالم، يف بروكسل يف 
    

 أنشطة مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا  - ثالثا   

 املساعي احلميدة والدبلوماسية الوقائية والوساطة    -ألف   

عمله بنشـاط يف املنطقـة دون اإلقليميـة علـى تعزيـز      لوسط أفريقيا واصل ممثلي اخلاص   - ٥٢
الـتمس يف ذلـك طرقـا شـىت منـها إجـراء       والسـالم واألمـن اإلقليمـيني ومنـع نشـوب الرتاعـات،       

متوز/يوليـه، قـام وكيـل األمـني العـام       ٢٣إىل  ٢٠عدد مـن الزيـارات القطريـة. ويف الفتـرة مـن      
ة وطنيــالتحــديات السياســية ال لبحــث غــابون والكونغــوو تشــاد للشــؤون السياســية بزيــارة إىل

متوز/يوليــه، دشــن أمــاكن العمــل اجلديــدة  ٢١أصــحاب املصــلحة. ويف  واإلقليميــة مــع خمتلــف
 يف ليربفيل. ملكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا

  
 ة أفريقيا الوسطىمجهوري    

شارك ممثلي اخلاص، بصفته ممثل األمـم املتحـدة يف الوسـاطة الدوليـة بشـأن األزمـة يف         - ٥٣
املعـين جبمهوريـة أفريقيـا    مجهورية أفريقيا الوسطى، يف االجتماع التاسع لفريق االتصال الدويل 

ــد يف  الوســطى  ــذي عق ــع رؤســاء دو    ٢٥ال ــه م ــانغي. وخــالل اجتماعات ل آب/أغســطس يف ب
اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، حثّ بلدان املنطقـة علـى مواصـلة اخنراطهـا يف جهـود      

 توطيد السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  
  

 تشاد    

 تشـاد  حزيران/يونيه، سافر ممثلي اخلاص إىل تشاد حيث اجتمع مـع رئـيس   ٨ و ٧يف   - ٥٤
إىل إجـراء حـوار شـامل للجميـع،     . وقـد أكـد احلاجـة    زعـيم املعارضـة صـاحل كيبزابـو    مع إتنو و

ســيما بشــأن املســائل املتعلقــة باحلوكمــة السياســية واالنتخابيــة يف الفتــرة الســابقة إلجــراء     وال
آب/أغسـطس، حضـر ممثلـي اخلـاص حفـل أداء الـرئيس الـيمني         ٨االنتخابات التشـريعية. ويف  

 الدستورية.
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 غابون     

ات مكثفة مع أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني علـى الصـعيد      مشاور أجرى ممثلي اخلاص  - ٥٥
الوطين والشركاء اإلقليميني والدوليني ـدف التصـدي لألزمـة االنتخابيـة يف غـابون. واجتمـع       

بونغــو أونــدميبا والســيد بينــغ، ومــع حلفائهمــا  احلــايل، الســيد مــع املرشــحني للرئاســة، الــرئيس
ــن أجــل دعــوم إىل      ــرات، م ــدة م ــالطرق    ومستشــاريهما لع ــة ب ــنفس وتســوية األزم ضــبط ال

  أغســطسآب/ ٣٠أيضــا مــع الــرئيس بونغــو أونــدميبا والســيد بينــغ يف  لقــد حتــدثتالســلمية. و
إضـافةً  ود هلما علـى أمهيـة جتنـب أي تصـعيد آخـر يف أعمـال العنـف.        ؤكأيلول/سبتمرب أل ٤ و

ــيس       ــاألخص رئ ــة يف غــابون مــع القــادة اإلقليمــيني، وب إىل ذلــك، تباحــث ممثلــي اخلــاص احلال
يف جنامينـا   تشـاد أيلول/سـبتمرب ورئـيس    ١٤الكونغو، دينيس ساسـو نغيسـو، يف برازافيـل يـوم     

 أيلول/سبتمرب.    ١٦ يوم

ـــ       - ٥٦ ــا بع ــة مـ ــوترات يف مرحلـ ــل التـ ــزع فتيـ ــي يف نـ ــاص دور رئيسـ ــي اخلـ ــان ملمثلـ د وكـ
شخصـا مـن املعارضـة     ٢٧أيلول/سبتمرب عن  ٢االنتخابات، وال سيما فيما يتعلق باإلفراج يف 

كانوا حمتجزين يف مقر محلة السيد بينغ. وكرر دعوته إىل الفصل يف الشكاوى االنتخابيـة عـرب   
القنوات القانونية بطريقة شفافة وعادلة وموثوقة. وعمل عن كثب مع مفوض السالم واألمـن  

حتاد األفريقي، الذي سافر إىل ليربفيـل، واملبعـوث اخلـاص لألمـني العـام للمنظمـة الدوليـة        يف اال
للفرنكوفونية، واألمني العام للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، ـدف اإلسـهام يف نـزع    

يف فتيــل التــوترات املتناميــة. وأجــرى أيضــا مشــاورات منتظمــة مــع رئيســة احملكمــة الدســتورية  
شــجيعها علــى احلفــاظ علــى مصــداقية عمليــة تقــدمي الطعــون، بطــرق منــها بــاألخص  غــابون لت

 إصدار إعالنات عامة عن لوائح احملكمة وإجراءاا.
  

 الكونغو     

حزيران/يونيــه، ســافر ممثلــي اخلــاص إىل الكونغــو    ١أيار/مــايو إىل  ٣٠يف الفتــرة مــن   - ٥٧
ات النامجــة عــن االنتخابــات الرئاســية الــيت لتقيــيم احلالــة يف البلــد والــدعوة إىل احلــد مــن التــوتر

، ومستشـاريه الرئاسـيني، والـزعيمني    الكونغـو آذار/مارس. واجتمع مـع رئـيس    ٢٠أُجريت يف 
موكوكـو. وأجـرى أيضـا زيـارة إىل منطقـة بـول الـيت كانـت         السـيد  و الكوليالسيد املعارضني 

 حزيـران/  ٢٦ يف ئاسـية. و مسرحا لعمليات أمنية ضد القس نتومي يف أعقـاب االنتخابـات الر  
اجتمع مع الرئيس يف مدينتي أويو وبرازافيل، علـى التـوايل. وخـالل     ،آب/أغسطس ١يونيه و 

زياراتـه تلــك، دعــا إىل إجـراء حــوار شــامل واختـاذ تــدابري لبنــاء الثقـة تفضــي إىل رســم مالمــح     
. ٢٠١٧ مســار سياســي ســلمي متهيــدا لالنتخابــات التشــريعية الــيت ســتجرى يف متوز/يوليــه        

 وتطرق أيضا إىل املسائل اإلقليمية.  
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 رواندا    

 رئـيس  ، سافر ممثلي اخلاص إىل رواندا حيث اجتمع مـع ٢٠١٦ حزيران/يونيه ٢٥يف   - ٥٨
بول كاغـامي ووزيـرة اخلارجيـة لـويز موشـيكيوابو ملناقشـة القضـايا اإلقليميـة، مبـا فيهـا            رواندا

دول وســط أفريقيــا، وكــذلك إمكانيــة أداءهــا عــودة روانــدا إىل حظــرية اجلماعــة االقتصــادية لــ
 دورا يف تعزيز السالم واألمن واالستقرار يف أفريقيا الوسطى.

  
 سان تومي وبرينسييب      

آب/أغسطس، سافر ممثلي اخلاص إىل سان تومي وبرينسييب يف الفتـرة الـيت    ٥ و ٤يف   - ٥٩
آب/أغسـطس. واجتمـع مـع     ٧سبقت اجلولة الثانية من االنتخابـات الرئاسـية الـيت أجريـت يف     

ممثلـي اخلـاص أصـحاب     رئيس الوزراء واملرشحني لالنتخابات الرئاسـية. وخـالل زيارتـه، دعـا    
ــاة السياســية التنافســية املنحــى يف      املصــلحة السياســيني إىل احلفــاظ علــى الطــابع الســلمي للحي

 البلد.  

ســان تــومي   وســافر ممثــل مــن مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا إىل          - ٦٠
ــن         ــرة م ــية يف الفت ــات الرئاس ــن االنتخاب ــة م إىل  ١٣وبرينســييب خــالل اجلــولتني األوىل والثاني

آب/أغســطس، علــى التــوايل. واجتمــع مــع املرشــحني    ١٠إىل  ٤متوز/يوليــه والفتــرة مــن   ٢٠
الرئاسيني، واللجنة االنتخابية، ومسؤويل األمن، ومنظمات اتمع املدين، ورئيس بعثـة مراقبـة   

رئيس موزامبيق األسبق، أرماندو إميليـو غويبـوزا. ولـئن    واالنتخابات التابعة لالحتاد األفريقي، 
ــة        كــان أصــ  ــا اللجن  ــى ــيت تتحل ــة ال ــروح املهني ــد أشــاروا إىل ال حاب املصــلحة السياســيون ق

  إىل هيئة دائمة. هااالنتخابية، فإم شددوا على ضرورة حتويل
  

  االنتخابات     

بشكل وثيق مع الشركاء من أجـل   مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقياعمل   - ٦١
بشـأن دور   ٢٠١٥ت يف دواال، الكامريون يف أيار/مايو متابعة توصيات حلقة العمل اليت عقد

عمليات انتخابيـة سـلمية وتعزيزهـا. ويف هـذا الصـدد، قـام املكتـب،        إجراء وسائط اإلعالم يف 
حلقوق اإلنسان والدميقراطيـة يف وسـط أفريقيـا     دون اإلقليمي بالتعاون مع مركز األمم املتحدة

 يـومي  بتنظيم حلقة عمـل يف سـان تـومي وبرينسـييب     وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
ــة عــن الأيار/مــايو. وكــان مــن بــني املشــاركني صــحفيون وممثلــون     ٢٦ و ٢٥ ــة االنتخابي لجن

الوطنيـــة والـــس األعلـــى للصـــحافة. ودعـــا املشـــاركون إىل تقـــدمي املســـاعدة لوضـــع مدونـــة 
  األخالق والسلوك املهين للصحفيني.
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يف ليربفيـل يف  عقـدت  حلقة عمـل   حدة اإلقليمي لوسط أفريقيامكتب األمم املتونظم   - ٦٢
حزيران/يونيــه بشــأن دعــم العمليــة االنتخابيــة مــن خــالل تعزيــز حريــة     ١٠إىل  ٧الفتــرة مــن 

. ومــن النتــائج الرئيســية الــيت متخضــت عنــها حلقــة العمــل إقــرار للصــحفيني وســالمتهم ريبالتعــ
وسـط أفريقيـا أثنـاء االنتخابـات،      يفلصـحفيني  نة قواعد حسن السلوك لوسائط اإلعالم وامدو

. وبناء على طلب السلطات الغابونيـة،  ٢٠١٥يف أيار/مايو  ، الكامريوناليت اعتمدت يف دواال
وكيانــات األمــم املتحــدة األخــرى، مبــا يف  مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــاقــام 

ملتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، ومركـز      ذلك برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم ا    
حلقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف وســط أفريقيــا، ومعهــد األمــم   دون اإلقليمــي األمــم املتحــدة

فونيــة، بــدعم تنظــيم حلقــات نكواملتحــدة للتــدريب والبحــث، فضــال عــن املنظمــة الدوليــة للفر
رانسـفيل مـن   ، وفان/يونيهحزير ١٧إىل  ١٥جنيت من  - بور عقدت يف يف غابون، عمل مماثلة

  .  ٢٠١٦ حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٨وأوييم من ، حزيران/يونيه ٢٤إىل  ٢٢
  

تقــدمي الــدعم للمبــادرات املتعلقــة بالســالم واألمــن الــيت تضــطلع ــا األمــم      -باء   
  املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

  األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا جلنة    

بشـكل وثيـق، بصـفته أمانـة جلنـة       مكتب األمم املتحدة اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا   عمل   - ٦٣
األمـم املتحــدة االستشــارية الدائمــة املعنيــة مبســائل األمـن يف وســط أفريقيــا، مــع رئــيس اللجنــة   

االجتماع الوزاري الثـاين واألربعـني    الصادرة عن) لتنفيذ التوصيات (مجهورية أفريقيا الوسطى
ــانغي يف الفتــرة مــن    ــه، مبــا يف ذلــك   ١٠إىل  ٦الــذي عقــد يف ب تصــديق  ضــرورةحزيران/يوني

على اتفاقية وسط أفريقيا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وذخائرهـا ومجيـع     الدول 
تســتخدم يف صــنع هــذه األســلحة وتصــليحها وتركيبــها،       نــات الــيت ميكــن أن  القطــع واملكو

تعقـد اللجنـة اجتماعهـا املقبـل    ر أن والتوقيع والتصديق على معاهدة جتارة األسلحة. ومن املقر 
  كانون األول/ديسمرب. ٢تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٢٨يف سان تومي وبرينسييب يف الفترة من 

  
  اإلقليمية واحلكومية الدوليةالتعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون     

 مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا       كل من آب/أغسطس، أصدر ١٢يف   - ٦٤
فونيــة واالحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة إعالنــا مشــتركا بشــأن   وواملنظمــة الدوليــة للفرنك

طي والسـلمي  االنتخابات يف غابون ودعوا مجيع أصـحاب املصـلحة إىل كفالـة الطـابع الـدميقرا     
ــف      ــى العن ــاع عــن أي حتــريض عل ــة للحــوار، واالمتن ــات، وإعطــاء األولوي وضــمان ، لالنتخاب

  احترام حقوق اإلنسان.
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ــابون،      - ٦٥ ــيت شــهدا غ ــة ال ــة االنتخابي ــع االحتــاد    ســعتوخــالل األزم ــم املتحــدة م األم
إلفــراج عــن  تنفيــذ تــدابري بنــاء الثقــة بــني احلكومــة واملعارضــة، مبــا يف ذلــك ا        إىل األفريقــي 

احملتجزين، وجتنب التصرحيات التحريضية، وإعادة خدمات االتصـاالت السـلكية والالسـلكية.    
مـع   مكتب األمم املتحـدة اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا    وعلى النحو املتفق عليه مع احلكومة، عمل 

 إىل أجـل غـري   الحقـا  رجـئ الحتـاد األفريقـي أُ  ل رفيـع املسـتوى   نشـر وفـد  علـى  االحتاد األفريقي 
االستعداد الذي أبداه القـادة اإلقليميـون لالخنـراط يف تسـوية التـوترات يف فتـرة       إال أن  .مسمى

  املنظمتان.   اليت اضطلعت التيسري على جهود ازمخا  أضفى اتما بعد االنتخاب
ــرة مــن    - ٦٦ ــه، شــارك   ١٥إىل  ١٣ويف الفت ــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي   حزيران/يوني مكت

جلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا يف ياونـدي بشـأن   عقدا اة عمل يف حلق لوسط أفريقيا
ــس الســال      ــنظم أداء جمل ــيت ت ــع إجــراؤه للنصــوص ال ــيح املزم ــا.   التنق ــن يف وســط أفريقي م واألم

واجلماعـة االقتصـادية لـدول وسـط      مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا       عمل كما
بشـأن  أدنـاه   ٧٠و  ٦٧ ة الـوارد ذكرهـا يف الفقـرتني   أفريقيا بشكل وثيق بشأن تنظـيم األنشـط  

  الوساطة والتكامل اإلقليمي.
  

  الوساطة    

مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي    متوز/يوليــه، استضــاف   ٢٧إىل  ٢٦يف الفتــرة مــن    - ٦٧
، بالشراكة مع وسيط مجهورية غـابون وأمانـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول وسـط       لوسط أفريقيا

أفريقيا، مـؤمتر الوسـطاء وأمنـاء املظـامل لوسـط أفريقيـا يف ليربفيـل. ولقـد حضـر املـؤمتر وسـيطا            
غينيـا االسـتوائية.    يف شـعب الغابون وتشاد، وأمـني املظـامل يف بورونـدي، ونائـب املـدافع عـن       

ني يس التحـالف اإلجنيلـي يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بصـفتهما ضـيف       وحضر إمام بانغي ورئـ 
. ومـن املشـاركني اآلخـرين النائـب األول لـرئيس جملـس الشـيوخ يف مجهوريـة الكونغـو          مميزين

الدميقراطية، ونائب حامي الشـعب يف جنـوب أفريقيـا، وممثـل وسـيط السـنغال، بصـفته رئـيس         
االقتصــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا. واعتمــد       األعضــاء يف االحتــاد   بلــدان رابطــة وســطاء ال  

املشاركون إعالنـا بشـأن إنشـاء رابطـة وسـطاء الـدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية لـدول           
 نشـئت جلنـة توجيهيـة تضـم    أُووسط أفريقيا. وجيري وضع خارطـة طريـق حتقيقـا هلـذه الغايـة،      

وأمانـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول      أفريقيا الوسـطى احلاضـرين أثنـاء املـؤمتر،    دول ممثلي وسطاء 
ــا       ــي لوســط أفريقي ــم املتحــدة اإلقليم ــب األم ــا، ومكت ــة وســطاء االحتــاد   ، وســط أفريقي ورابط

    .االقتصادي والنقدي
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  مجاعة بوكو حرام    

رباء مـن الـدول األعضـاء    خلـ ، زيـارة  مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيـا م نظَّ  - ٦٨
األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسـائل األمـن يف وسـط     اليت يتشكل منها مكتب جلنة

إىل تشــاد  )مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وروانــدا وســان تــومي وبرينســييب والكــامريون  (أفريقيــا 
ــرة مــن   والكــامريون ــوبر إىل   ٣١يف الفت ــاين/نوفمرب. واجتمــع   ٤تشــرين األول/أكت تشــرين الث

البلــدين ملناقشــة أثــر مجاعــة بوكــو حــرام وزاروا بلــدة   اخلــرباء مــع الســلطات املختصــة يف كــال
  كوسريي، الكامريون، ومقر القوة املشتركة املتعددة اجلنسيات يف جنامينا.  

  
  التكامل اإلقليمي    

متوز/يوليه، حضر ممثلـي اخلـاص افتتـاح الـدورة االسـتثنائية ملـؤمتر رؤسـاء دول         ٣٠يف   - ٦٩
أمـام   لوسط أفريقيا يف ماالبو. ويف الكلمة الـيت ألقاها وحكومات اجلماعة االقتصادية والنقدية

، أعرب عن القلق بشأن األثر السياسي واالجتماعي لالخنفاض املستمر يف أسـعار الـنفط   املؤمتر
     ر نـداءه مـن   العاملية على الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا. وكـر

  حتسني إدارة املوارد.والتكامل اإلقليمي أجل زيادة التنويع االقتصادي و
وأمانــة اجلماعــة االقتصــادية  مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا واشــترك   - ٧٠

ــا يف تنظــيم اجتمــاع مائــدة مســتديرة بشــأن التكامــل اإلقليمــي يف وســط      لــدول وســط أفريقي
الجتمـاع الـوزراء   تشـرين األول/أكتـوبر. وحضـر ا    ١٩و  ١٨ ، عقد يف ياونـدي يـومي  أفريقيا

ؤسسـات  موكبار املسؤولني احلكوميني مـن الـدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية و      يوناملعن
قليمية، وخرباء، وشركاء يف التنمية. واستكشف املشـاركون سـبل إعـادة إطـالق عمليـة      إدون 

  التحديات احلالية.   خلفيةالتكامل اإلقليمي يف املنطقة دون اإلقليمية على 
  

  ن البحري يف خليج غينيااألم    

ــه،  ٢٢يف   - ٧١ ــارة مقــر     متوز/يولي ــام للشــؤون السياســية بزي ــل األمــني الع ــام وكي  املركــزق
وسط أفريقيا يف بوانـت نـوار، الكونغـو، حيـث اسـتمع إىل      يف اإلقليمي لضمان األمن البحري 

كـبري  م الذي أحرزه املركـز والتحـديات الـيت يواجههـا تشـغيله الكامـل. وقـام        إحاطة عن التقد
أيضـا بزيـارة إىل مقـر    مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسـط أفريقيـا    يف املستشارين العسكريني

  أيار/مايو ملناقشة املسائل املتصلة بتشغيل املركز.   ٢٧إىل  ٢٥اإلقليمي يف الفترة من املركز 
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جلنــة األمـم املتحـدة االستشــارية الدائمـة املعنيـة مبســائل األمـن يف وســط       مكتـب  وقـام   - ٧٢
مركـز التنسـيق   بزيـارة   مجاعة بوكـو حـرام،  مسألة ملناقشة  ، خالل زيارته إىل الكامريونأفريقيا

  األقاليمي لألمن البحري والسالمة البحرية يف خليج غينيا.
  

حـة اإلرهـاب وعـدم انتشـار األسـلحة      االستراتيجية وخطة العمل اإلقليميتان بشأن مكاف    
  الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف وسط أفريقيا

 واصل مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونـزع السـالح يف أفريقيـا تنفيـذ مشـروع       - ٧٣
مدته ثالث سنوات بشأن تعزيز األمـن املـادي وإدارة املخزونـات يف جمموعـة خمتـارة مـن        أعده

مــع وزارة اخلارجيــة يف اإلقليمــي ا يف ذلــك تشــاد. واشــترك املركــز بلــدان منطقــة الســاحل، مبــ
مشـاورات   تنظـيم يف  البلـد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف ب املعنية تشاد وجهة التنسيق

أتاحــت أيضــا الشــروع يف ، حزيران/يونيــه ٢٨ و ٢٧ عقــدت يف وطنيــة بشــأن هــذا املوضــوع
ن عـــممــثال   ١٨التأهيـــل. ومجعــت هــذه املناســبة     إلعــادة  ةحتديــد مواقــع التكــديس التجريبيــ    

ــة ذات الصــلة يف تشــاد    ــيت تشــارك يف الوكــاالت الوطني أمــن األســلحة الصــغرية واألســلحة    ال
بشأن أمهيـة اعتمـاد التشـريعات واإلجـراءات      التوعيةعلى  هذه املناسبة ساعدتلقد اخلفيفة. و

ة ومراقبتــها وإدارــا لتقليــل خطــر  الوطنيــة املتعلقــة بــأمن األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــ 
  .  درئهاحلوادث وحتويل األسلحة إىل اجلهات من غري الدول إىل أدىن حد ممكن و

م مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســالم   نظَّــ يف أبوجــا، آب/أغســطس، ٥ و ٤ويف   - ٧٤
ماعــا ونــزع الســالح يف أفريقيــا، بالتعــاون مــع اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، اجت   

للخرباء بشأن حتسني التعاون عرب احلدود يف جمال مراقبة األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة     
      قـد االجتمـاع يف إطـار مشــروع    مبوجـب الصـكوك اإلقليميـة ودون اإلقليميـة القائمـة. ولقـد ع

 ٢١٧٨لتعزيز قدرات بلدان حوض حبرية تشاد على تنفيـذ قـرار جملـس األمـن      اإلقليمي املركز
االجتمـاع   ضـم من خالل منع اجلماعات اإلرهابية من امتالك األسلحة والذخائر. و )٢٠١٤(

ن البلـدان األربعـة املسـتفيدة واملنظمـات واملؤسسـات الدوليـة واإلقليميـة        عـ ممـثال   ٣٠أكثر من 
 ودون اإلقليمية املعنية.  
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تنفيذ االسـتراتيجية اإلقليميـة لألمـم املتحـدة للتصـدي للخطـر الـذي ميثّلـه جـيش          تنسيق     
  الرب للمقاومة ولآلثار املترتبة على أنشطته

ــرب               ــى جــيش ال ــن أجــل القضــاء عل ــي م ــاون اإلقليم ــي للتع ــاد األفريق ــادرة االحت ــل مب تفعي
  للمقاومة

مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي  وفــد ممثلــوآب/أغســطس، أُ ١٣إىل  ٩يف الفتــرة مــن   - ٧٥
األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      منظمة وبعثةلوسط أفريقيا 

أوبو وبريا يف اجلزء الشرقي من مجهورية أفريقيـا الوسـطى.    واالحتاد األفريقي يف بعثة تقييم إىل
العـدد املتزايـد مـن عمليـات      واواجتمعوا مع طائفـة واسـعة مـن أصـحاب املصـلحة الـذين أكـد       

االختطاف واهلجمات اليت يشن ز كـل مـن   ها جيش الرب للمقاومة يف املنطقة واحتمال أن يعـز
ئـتالف سـيليكا السـابق قـدرما عقـب انسـحاب       اجلماعـات التابعـة ال  جيش الرب للمقاومـة و 

اد األفريقــي. وكانــت القــوات األوغنديــة العاملــة يف إطــار فرقــة العمــل اإلقليميــة التابعــة لالحتــ  
  نوقشت.  من املواضيع الرئيسية اليتاالحتياجات اإلنسانية يف املنطقة أيضا 

مكتــب األمــم  نعــوفــد ممثلــون تشــرين األول/أكتــوبر، أُ ٢٨إىل  ٢٤ويف الفتــرة مــن   - ٧٦
واالحتـاد األفريقـي يف بعثـة تقيـيم إىل دونغـو يف اجلـزء الشـمايل         املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا

ــة      ال ــرب للمقاوم ــة إىل أن جــيش ال ــة. وأشــارت البعث ــة الكونغــو الدميقراطي شــرقي مــن مجهوري
ــة    ال ــات احملليـ ــريا للمجتمعـ ــدا خطـ ــكل ديـ ــزال يشـ ــاك يـ ــدرات هنـ ــت قـ ــىت وإن اخنفضـ  ، حـ

  .  اجلماعة  هذه
ملبـادرة   التابعـة وعمال باستنتاجات االجتماع الوزاري اخلامس آللية التنسيق املشـتركة    - ٧٧

 ١٩ يــوميقليمــي للقضــاء علــى جــيش الــرب للمقاومــة الــذي عقــد يف أديــس أبابــا  التعــاون اإل
أيار/مـايو،   ٣٠جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف        يدهااليت أو ،أيار/مايو ٢٠ و

رة مـن جــيش  بعثـة تقيــيم تقـين مشــتركة إىل املنـاطق املتضــر   مفوضــية االحتـاد األفريقــي  أوفـدت  
مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسـطى وجنـوب السـودان    الرب للمقاومة يف 

أن جتـري تقييمـا، يف مجلـة    البعثـة هـو    كـان هـدف  حزيران/يونيـه. و  ٢٥إىل  ٢٠يف الفترة مـن  
ألثر املترتب على إعالن أوغندا سحب وحدا من فرقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتـاد  ل أمور،

. وشارك يف بعثة التقييم التقين املشتركة كل مـن االحتـاد   ٢٠١٦بتمرب األفريقي حبلول أيلول/س
، مبـا يف ذلـك قائـد قـوة فرقـة العمـل اإلقليميـة       ، األورويب والواليات املتحـدة واالحتـاد األفريقـي   
 البعثـة أن جـيش الـرب للمقاومـة ال يـزال      رأتومكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي. و

ــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب   ديــدا فعليــا يف  يشــكل مجهوريــة أفريقي
السودان على الرغم من التقدم الكبري احملـرز يف تقـويض قـدرات هـذه اجلماعـة. ويزيـد وجـود        
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، ائتالف سيليكا السابق وميليشيا اجلنجويـد  فصيلمجاعات مسلحة أخرى يف املنطقة، مبا فيها 
  ء على جيش الرب للمقاومة.  من تعقيد احلملة الرامية إىل القضا

٧٨ -  رت بعثـة التقيـيم الـتقين املشـتركة أن احتمـال عـدم جتديـد واليـة القـوات اخلاصـة           وقد
حيــرم فرقــة العمــل مــن شــأنه أن تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١للواليــات املتحــدة الــيت انتــهت يف  

للوجسـتيات. وسـتتفاقم احلالـة    ها بااإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي من اجلهة الرئيسية اليت متد
بسبب انسحاب القوات األوغندية من فرقة العمل. ومنذ ذلك احلني، مت جتديد واليـة القـوات   

    .٢٠١٧حىت مطلع عام اخلاصة 
  

  محاية املدنيني واملساعدة اإلنسانية    

مت بعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق    ، قد“طائرة الورق احلمراء”من خالل عملية   - ٧٩
ــة الكونغــو الدميقراطيــة الــدعم اللوجســيت حلملــة مكافحــة جــيش الــرب     ا الســتقرار يف مجهوري

للمقاومـة الـيت أطلقتــها بنجـاح القـوات املســلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة، مبـا يف ذلــك        
تسـاعدها  الوحدة التابعة هلا العاملة يف إطار فرقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقـي، الـيت   

  لواليات املتحدة.  ل القوات العسكرية
وقامـــت بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف مجهوريـــة الكونغـــو           - ٨٠

ــة،     ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــلحة جلمهوريـ ــوات املسـ ــع القـ ــتراك مـ ــة، باالشـ ــف الدميقراطيـ بتكثيـ
يما يف منـاطق  رة من جـيش الـرب للمقاومـة بـإقليم دونغـو، وال سـ      يف املناطق املتضر الدوريات

فت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة   بادولو ونامبيا وناجريو. كما كثَّ
ــق االســتقرار يف         ــاد لتحقي ــددة األبع ــة املتع ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــة وبعث ــو الدميقراطي الكونغ

  رب للمقاومة.  بشأن املسائل املتعلقة جبيش ال املعلومات مجهورية أفريقيا الوسطى تبادل
ــن أجهــزة االتصــال          - ٨١ ــب مخســة م ــذار املبكــر، جــرى تركي ــذ نظــام اإلن ويف إطــار تنفي

تمعـات   ضمن  ابيليويف كبانغادي ب املنطقة احمليطة د العايل يفالالسلكي ذات التردمشـروع ا
حكومـة   ذه خدمات اإلغاثة الكاثوليكيـة بـدعم مـن   لذي تنفِّااحمللية اآلمنة واملتمكنة واملوصولة 

  .املتحدة  الواليات
  

  نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج    

يستوعب معسكر املرور العابر التابع لبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف     - ٨٢
ــة يف دونغــو    ــة الكونغــو الدميقراطي ــن م ٢٧مجهوري ــم ــة مــن   ع ــرب للمقاوم ــهم ايل جــيش ال بين

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  رعايــاأوغنــديني ومخســة مــن رعايــا كونغــوليني ومثانيــة  رعايــا ١٠
ت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار       جنوب السودان. ولقد تولَّ رعايا وأربعة من
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 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إعادم مجيعا، بدعم من اللجنة الدوليـة للصـليب األمحـر، إىل   
  بلدام األصلية أو مجع مشلهم مع أسرهم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.  

  
  التنمية ودعم بناء السالم يف األجل الطويل    

ــ  - ٨٣ ــاطق املتضــر   ال ت ــت االســتقرار يف املن ــود تثبي ــة   زال جه ــرب للمقاوم ــن جــيش ال رة م
ــة إىل حــد كــبري.  وإنعاشــها تواجــه نقصــا حــادا يف التمويــل، ومل تعــاجل املشــكلة بصــورة     كافي

فيهـا   مبـا ، هناك بوجـه عـام وجـود لسـلطة الدولـة واجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية واإلمنائيـة          وليس
    .كيانات األمم املتحدة

  
  تعزيز اتساق أنشطة األمم املتحدة وتنسيقها يف املنطقة دون اإلقليمية  -جيم   

يف هيئـة   ووسط أفريقيـا  غربيف  شؤون السياساتأجرت املستشارة اإلقليمية املعنية ب  - ٨٤
األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة)، الـيت يوجـد           

مكتــب متوز/يوليــه ملناقشـة التعــاون مـع    ٢٦و  ٢٥يف داكــار، زيـارة إىل ليربفيــل يـومي    مقرهـا 
 دعمــا واجلماعــة االقتصــادية لــدول وســط أفريقيــا      األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا    

حتديـد عـدد مـن املبـادرات، مبـا يف       جرىلمبادرات اإلقليمية يف جمال املرأة والسالم واألمن. ول
ذلك تـوفري الـدعم املشـترك للجماعـة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيـا مـن أجـل إنشـاء شـبكة             

  السالم النسائية يف وسط أفريقيا.
    

  املالحظات والتوصيات  - رابعا   
سياق استمرار التـوترات السياسـية يف املنطقـة دون اإلقليميـة املرتبطـة بـإجراء عـدد         يف  - ٨٥

خالفــام  أصــحاب املصــلحة إىل حــلِّ إنــين أدعــو مجيــعمــن العمليــات االنتخابيــة ويف أعقاــا، 
طـر القانونيـة   بطريقة سلمية، مبا يف ذلك مـن خـالل احلـوار الشـامل والوسـاطة، ومتشـيا مـع األ       

القـادة السياسـيني. وإنـين    تقـع علـى كاهـل مجيـع     القائمة. إن إجراء انتخابات سلمية مسـؤولية  
بارزب بالدور الأرح   د علـى أمهيـة املشـاركة    الذي يؤديه املراقبون الدوليون واإلقليميـون وأشـد

أن االنتخابــات لتأكــد مــن إىل اأدعــو احلكومــات املعنيــة واحلــرة واملســؤولة لوســائط اإلعــالم. 
طريقـة شـفافة لضـمان    بالنتائج الرمسية، جتـري   اليت قدمت بشأنومتابعتها، مبا يف ذلك الطعون 

/أو و تأكـد مـن أن التـدابري   على الاحلكومات املعنية  مصداقية العمليات االنتخابية. وإنين أحثُّ
ــدويل حلقــوق اإلنســان. وس     ــة جتــري وفقــا للقــانون ال ــة الداخلي ــات األمني يواصــل ممثلــي  العملي

ــع         ــع مجي ــة م ــية الوقائي ــود الدبلوماس ــدة واملشــاركة يف جه اخلــاص االضــطالع مبســاعيه احلمي
  أصحاب املصلحة املعنيني.
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وإنين أرحب باالتفاق اخلـاص الـذي وقعـه رئـيس غينيـا االسـتوائية ورئـيس غـابون يف           - ٨٦
حمكمـة العـدل الدوليـة.    تشرين الثاين/نوفمرب لعرض الرتاع على احلدود بني بلـديهما علـى    ١٥

ويعترب ذلك معلما تارخييا ويكلِّل بالنجاح عملية الوساطة اليت قامت ـا األمـم املتحـدة. وإنـين     
آمل أن تكون تسوية هذا الرتاع الطويل األمد على احلدود مصدر إهلـام لبلـدان أخـرى تواجـه     

  ة بني البلدين.  حتديات مماثلة، وخطوة إىل األمام ملواصلة تعزيز العالقات الثنائي
كافحـة مجاعـة بوكـو حـرام الـيت أسـفرت عـن جناحـات         ملاجلهود املبذولـة يف املنطقـة   و  - ٨٧

. ويف الوقت نفسه، فـإن هـذه اجلماعـة اإلرهابيـة ال تـزال تشـكل       تثلج صدري عسكرية كبرية
رة م واألمن اإلقليميني، واألنشطة اليت تنفـذها ال تـزال تلحـق خسـائر مـدم     ديدا خطريا للسال

ــة ــة  باحلال ــاطق     - السياســية واالجتماعي ــة حقــوق اإلنســان يف املن االقتصــادية واإلنســانية وحال
رة. وإنين أدعو مجيع احلكومات املعنية إىل مواصلة املسرية وزيـادة تكثيـف جهودهـا، يف    املتضر

 توافــق تــام مــع القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل   
األسـباب  و املباشرة للعنف الذي ترتكبه مجاعـة بوكـو حـرام    من أجل معاجلة املظاهر ،لالجئني

اتمع الدويل علـى مضـاعفة دعمـه للمنطقـة      إنين أحثُّباملثل، ف. وعلى السواء اجلذرية لألزمة
ش واإلنعـا  احليوية يف اـال اإلنسـاين  يف كفاحها ضد مجاعة بوكو حرام، مبا يف ذلك املساعدة 

إىل فرقـة العمـل املشـتركة املتعـددة      املطلـوب  ر وتقدمي الدعم السياسي واللوجسـيت واملـايل  املبكِّ
 ع اجلماعـة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيـا      اجلنسيات وجلنة حوض حبرية تشاد. وأخريا، أشـج

، دون مزيـد مـن التـأخري، مـؤمتر القمـة      اأن تعقـد على واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
املقرر لرؤساء الدول بشأن مجاعة بوكو حرام دف وضع استراتيجية إقليمية للتصـدي ألزمـة   

قـدرا علـى   يف ظهـور هـذه اجلماعـة و    أسـهمت بوكو حرام، وال سيما األسباب اجلذرية الـيت  
ألمــم املتحــدة لغــرب  . ومكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا ومكتــب ا  االســتمرار

  أفريقيا ومنطقة الساحل على أهبة االستعداد لدعم املنظمتني دون اإلقليميتني يف هذا الصدد.
يف نفســي التفــاؤل، مبــا يف  ويبعــث التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اســتراتيجية األمــن البحــري   - ٨٨

حـريني يف خلـيج   للسـالمة واألمـن الب   ذلك اجلهود الراميـة إىل تفعيـل مركـز التنسـيق األقـاليمي     
تــوفري املــوارد مــن أجــل د دعــويت إىل الــدول اإلقليميــة والشــركاء الــدوليني  . وإنــين أجــدغينيــا

. وسيواصــل مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط   تشــغيل املركــز تشــغيال كــامال الالزمــة ل
دة أفريقيا، بالتعاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا ومنطقـة السـاحل، تقـدمي املسـاع          

ميثـاق االحتـاد   ب بـإقرار  وحشد الـدعم مـن أجـل مكافحـة انعـدام األمـن البحـري. وإنـين أرحـ         
  األفريقي بشأن األمن البحري والسالمة والتنمية.  



S/2016/996

 

26/27 16-19581 

 

جتـار غـري املشـروع    وال يزال يساورين القلـق بسـبب ظـاهرة الصـيد غـري املشـروع واإل        - ٨٩
ــة      ــى البيئ ــر ســليب عل ــذلك مــن أث ــة ومــا ل ــاء الربي ــة   باألحي ــة يف املنطق ــة األمني واحلوكمــة واحلال

جتـار غـري املشـروع باألحيـاء الربيـة      اإلقليمية، مبا يف ذلك استمرار الصالت القائمة بني اإل دون
ــواجلماعــات املســلحة. وإ  ــات أجــدد دعــويت إىل احل ين ن ــة ال املنطقــةيف كوم ختــاذ دون اإلقليمي

لتفعيـل القـرارات االسـتراتيجية بشـأن     الالزمـة   عينـة مـن أجـل تنفيـذ التـدابري امل     حمـددة  خطوات
 ٦٩/٣١٤جتــار غــري املشــروع باألحيــاء الربيــة، مبــا يف ذلــك قــرار اجلمعيــة العامــة   التصــدي لإل

جتـار غـري املشـروع باحليوانـات     واالستراتيجية األفريقية ملكافحـة االسـتغالل غـري املشـروع واإل    
باتات الربيـة يف أفريقيـا. وبالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،           والن

سيواصل مكتب األمـم اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا تقـدمي الـدعم للجهـود املبذولـة علـى املسـتوى           
  اليت يلزم اتباعها ملعاجلة هذه املسألة.   نهج التعاون دون اإلقليمي لتحديد

ــرب للمقاومــة،    ويف حــني يتواصــ   - ٩٠ ــزال هــذه  ال ل إحــراز تقــدم يف مكافحــة جــيش ال ت
علـى شـن هجمـات ضـد املـدنيني يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى          تبدي عزمها وقـدرا  اجلماعة

ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وســيتطلب االنســحاب املزمــع للقــوات األوغنديــة مــن فرقــة   
 اجلهـات صـاحبة املصـلحة   اعفة االلتزام مـن جانـب   العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي مض

الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة للتأكــد مــن أن جــيش الــرب للمقاومــة غــري قــادر علــى اســتغالل   
ــك  الفجــوة ــع  . وإين أحــثُّالناجتــة عــن ذل ــى االســتمرار يف  اجلهــات صــاحبة املصــلحة  مجي عل

املسـاعدة اإلنسـانية يف    جبـرام  املشاركة سياسيا وماليا وعسكريا، مبا يف ذلك من خـالل متويـل  
أشعر باالمتنـان إزاء التفـاين وااللتـزام اللـذين     إنين رة من جيش الرب للمقاومة. واملناطق املتضر

، ة بقـوات تبديهما القـوات األوغنديـة، وكـذلك جنـود فرقـة العمـل اإلقليميـة والبلـدان املسـامه         
م املتواصلة اليت تعدجلهودهم وعمليا للتهديد الـذي يشـكله    من العوامل احلامسة يف وضع حد

  جيش الرب للمقاومة.
٩١ -  أن أعــرب عــن تقــديري حلكومــات بلــدان وســط أفريقيــا، واجلماعــة االقتصــادية  وأود

لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا، واالحتـاد األفريقـي، وجلنـة        
دويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى، وســائر املؤسســات اإلقليميــة   خلــيج غينيــا، واملــؤمتر الــ 

أود أيضـا  ودون اإلقليمية لتعاوا املتواصل مع مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيـا. و 
لفرقــة العمــل املشــتركة املتعــددة اجلنســيات والبلــدان املســامهة بقــوات  تقــديريعــن  أعــرب أن
حلكومة غـابون وشـعبها    امتناينخبدمة السالم واالستقرار. وأُعرب عن  والتزام تبديه من تفان ملا

وأود . لوسـط أفريقيـا   اإلقليمياألمم املتحدة على حسن ضيافتهما ومساعدما املستمرة ملكتب 
كيانات منظومة األمم املتحدة العاملة يف وسط أفريقيا، مبا يف ذلك  أن أتوجه بالشكر إىل خمتلف
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املتحدة للسالم ومكاتبها اإلقليمية وأفرقتها القطرية وغريها مـن الكيانـات    رؤساء عمليات األمم
  وتعاوم معه. لوسط أفريقيا اإلقليميكتب األمم املتحدة املعنية، لدعمهم مل

 الســيد، أود أن أعــرب عــن تقــديري العميــق ملمثلــي اخلــاص املنتهيــة واليتــه،    ختامــاو  - ٩٢
توجــه خــالل فتــرة واليتــه. وأود أيضــا أن أ  دؤوبلــه الــلتزامــه الثابــت وتفانيــه وعم البــاتيلي، 

 بالصـعاب. وإنـين   ةفوفـ فال، على قبولـه هـذه املهمـة احمل    السيد، بالشكر إىل نائب ممثلي اخلاص
ملـا يبذلونـه مـن جهـود متواصـلة       مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا      أشيد مبوظفي 

  للنهوض بقضية السالم واألمن يف وسط أفريقيا.
  


