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. وأخــريا، أعــرب الفريــق إلقنــاع النــاس بفائــدة اجلنــوح للســلم
لــن يتســىن تنفيــذ أيــاً مــن توصــياته مــا مل يــتم  عــن اعتقــاده أنــه 

  .التوصل إىل حل على مستوى املنطقة
الكونغــــو  مجهوريــــةويف اجللســــة، الــــيت ُدعــــي ممثــــل 

ــة ــا، أدىل الــ  الدميقراطي ــان  إىل املشــاركة فيه رئيس (أنغــوال) ببي
، جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن     )٣٩٤(اجمللــسبالنيابــة عــن  

  :اجمللس
__________ 

)٣٩٤(  S/PRST/2003/21. 

اســـتمرار االســـتغالل غـــري القـــانوين للمـــوارد الطبيعيـــة   يـــدين
  ؛جبمهورية الكونغو الدميقراطية

ــد  ــد تأكي ــرض      ويعي ــق ف ــة وقــف هــذه األنشــطة عــن طري أمهي
حة وعلــى الضــغوط الضــرورية، عنــد االقتضــاء، علــى اجلماعــات املســل  

املهــربني الضــالعني يف هــذا االســتغالل وعلــى ســائر اجلهــات الفاعلــة       
  الضالعة فيه؛
مجيــع الــدول املعنيــة، وخاصــة دول املنطقــة، علــى اختــاذ   حيــث

التدابري الالزمة إلهناء هذه األنشـطة غـري القانونيـة بالشـروع يف حترياهتـا      
قضــائية، الســبل ال اخلاصــة، مبــا يف ذلــك اللجــوء، حســب اإلمكــان، إىل

استنادا إىل املعلومات والوثائق اليت مجعها الفريق أثناء عمله وأحاهلا إىل 
  .وإبالغ اجمللس عند االقتضاء ،احلكومات

    
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى - ١١

(اجللســة  ٢٠٠٠ /فربايرشــباط ١٠املقــرر املــؤرخ 
  بيان من الرئيس): ٤١٠١

ــة  ــودة يف  ٤١٠١يف اجللســـ ــب ١٠املعقـــ  /فربايراطشـــ
 ألمـني التقرير التاسع ل أعمالهاجمللس يف جدول  أدرج، ٢٠٠٠
. )١(يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    املتحـدة  األممعن بعثة  العام

أفريقيـا   مجهوريـة ، يف تقريره، أن سلطات العام األمنيوالحظ 
 ١٥قبلــت فيمــا يبــدو باحتمــال انســحاب البعثــة يف   الوســطى
ــباط ــا  ٢٠٠٠/فرباير شــ ــم أهنــ ــل  ، رغــ ــل تأجيــ كانــــت تفضــ

. وأشـــار ٢٠٠٠ األول/ديســـمرب كـــانوناالنســـحاب حـــىت  
إىل أنــه تلقــى رســالة مــن رئــيس اجلزائــر، الــذي    العــام األمــني

، حيثه فيها علـى إتاحـة   )٢(يتوىل رئاسة منظمة الوحدة األفريقية
ــه رد    ــاد أنـ ــان الســـالم، وأفـ ــة لتوطيـــد أركـ ــة للحكومـ الفرصـ

لـــى توطيـــد مـــا مت بالتأكيـــد علـــى أمهيـــة تصـــميم األطـــراف ع
ــدم. ورأى   ــنيإحــرازه مــن تق ــام األم ــة   الع أن شــعب وحكوم

ــة ــا الوســـطى  مجهوريـ ــا الراســـخ     أفريقيـ ــد اظهـــرا التزامهمـ قـ
__________ 

  )١(  S/2000/24 ١٢٧١ األمن جملس، املقدم عمال بقرار )١٩٩٩.(  
األفريقية قائمـة،   ، مل تعد منظمة الوحدة٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٨يف   )٢(  

  وحل حملها االحتاد األفريقي.

بالدميقراطية والتنمية السلمية، وإن حـذر مـن أن البلـد مـا زال     
معرضا لألخطار من جراء اضطراب األحـوال يف املنطقـة دون   

ت، وخاصــة فيمــا يتعلــق اإلقليميـة، وأنــه مــا تــزال هنـاك حتــديا  
 األمـني بإعادة هيكلة قوات األمـن والقـوات املسـلحة. وأشـار     

ــام ــارا مــن   الع ــه اعتب ، ســيحل ٢٠٠٠ /فربايرشــباط ١٥إىل أن
أفريقيـا   مجهوريـة لـدعم بنـاء السـالم يف     املتحـدة  األمـم مكتب 
ــذهلا      الوســطى ــيت تب ــود ال ــة. وســيدعم املكتــب اجله حمــل البعث

أفريقيـــا  مجهوريـــةلدميقراطيـــة يف احلكومـــة لتوطيـــد الســـالم وا
، وأضــاف أن التحضــريات قــد بــدأت لــربامج إعــادة  الوســطى

  اهليكلة وتسريح املقاتلني.
ــة    ويف اجللســة، أدىل الــرئيس (األرجنــتني) ببيــان بالنياب

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣(اجمللسعن 
 طىأفريقيــا الوســ مجهوريــةيف  املتحــدة األمــمعلــى بعثــة  يــثين 

نظرا ملا أسهما به يف جمـال اسـتعادة السـالم     العام ألمنيواملمثل اخلاص ل
  ؛أفريقيا الوسطى مجهوريةواألمن يف 

أفريقيــا  مجهوريــةبالتقــدم اهلــام الــذي أحرزتــه حكومــة   يســلم
  يف تنفيذ اتفاقات بانغي؛ الوسطى

__________ 

  )٣(  S/PRST/2000/5.  
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علـى مواصـلة الوفـاء     أفريقيـا الوسـطى   مجهوريـة حكومـة   حيث
إلصـالح االقتصـادي وتثبيـت األوضـاع املاليـة، املتفـق       مبتطلبات برامج ا

  عليها مع املؤسسات املالية الدولية؛
ــا يرحـــب ــة بإعـــادة تشـــكيل القـــوات  بـ لقوانني الثالثـــة املتعلقـ

  ؛أفريقيا الوسطى ةمجهوري املسلحة، اليت أصدرهتا سلطات
 مجهوريـة بصورة خاصة بالقرار الـذي اختذتـه حكومـة     يرحب

حــل القــوة اخلاصــة للــدفاع عــن مؤسســات       بشــأن أفريقيــا الوســطى 
  اجلمهورية؛

ــنيبقــرار  يرحــب ــة حكومــة    العــام األم ــذي حظــي مبوافق ، ال
ــة ــا الوســطى  مجهوري ــاء   املتحــدة األمــم، إنشــاء مكتــب  أفريقي ــدعم بن ل

، لفترة أولية مدهتا سنة واحدة تبـدأ  أفريقيا الوسطى مجهوريةالسالم يف 
  .العام ألمنيا، برئاسة ممثل ٢٠٠٠ /فربايرشباط ١٥يف 

ــؤرخ   ــرر املــ ــانون ٢٣املقــ ــاير  كــ  ٢٠٠١الثاين/ينــ
  بيان من الرئيس): ٤٢٦٢(اجللسة 

الثاين/ينـاير   كـانون  ٢٣املعقودة يف  ٤٢٦١يف اجللسة 
 العــام األمــنيتقريــر  أعمالــهاجمللــس يف جــدول  أدرج، ٢٠٠١

وعـن أنشـطة مكتـب     أفريقيـا الوسـطى   مجهوريـة عن احلالـة يف  
أفريقيــــا  مجهوريــــةبنــــاء الســــالم يف لــــدعم  املتحــــدة األمــــم
  .)٤(الوسطى

يف تقريره، وهو الثاين له عن ذلـك   العام األمنيوأشار 
ــا الوســطى مجهوريــةاملوضــوع، إىل أن احلالــة يف  تــدعو  أفريقي

ــام أي حــوار بــني   إىل القلــق الشــديد. وحــذر مــن  أن عــدم قي
احلكومة واملعارضة ال يسهم يف تدعيم مؤسسـات الدميقراطيـة   

بــأن  العــام األمــنيالبلــد. ويف الوقــت نفســه، رحــب  يف  ةالفتيــ
قــد بــدأت يف تقــدمي املســاعدة إىل      مؤسســات بريتــون وودز 

، حيــــث أن احلالــــة  أفريقيــــا الوســــطى  مجهوريــــةحكومــــة 
االقتصــادية يف البلــد أصــبحت مضــطربة بشــدة   -االجتماعيــة 

ــاد أن     ــة. وبعــد أن أف ــل اجتماعي وتتســبب يف إضــرابات وقالق
كـــانون األول/ديســـمرب بتفريـــق  ١٩امـــت يف قـــوات األمـــن ق
__________ 

  )٤(  S/2001/35  فربايرشـباط  ١٠، املقدم عمال ببيان الرئيس املـؤرخ/  
٢٠٠٠ )S/PRST/2000/5.(  

ــه     املشــاركني يف مظــاهرة نظمتــها املعارضــة حتــديا حلظــر أعلنت
شخصـــا، مـــن بينـــهم أربعـــة مـــن  ٧٣احلكومـــة، واحتجـــزت 

أعضاء الربملان، وصف احلالة االجتماعية الراهنة يف البلـد بأهنـا   
مــن أن  العـام  األمـني وعـالوة علـى ذلـك، حـذر      .‘‘متفجـرة ’’

ــد  ــرا    الصــراع ال ــرك أث ــة يت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ائر يف مجهوري
مـن خـالل ازديـاد تـدفق      أفريقيا الوسـطى  مجهوريةسلبيا على 

الالجئني، وأفاد أنه أوفد مبعوثا خاصـا لتقيـيم أثـر الصـراع يف     
 أفريقيـا الوسـطى   مجهوريـة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة علـى   

  ومجهورية الكونغو.  
ــتمع   ــسويف اجللســة، اس ــل   إ اجملل ــن ممث ــات م ىل إحاط

لـدعم بنـاء السـالم     املتحـدة  األمـم ورئيس مكتـب   العام األمني
نائـب مـدير املكتـب اإلقليمـي     ، وأفريقيا الوسـطى  مجهوريةيف 

ــة،      ــائي بالنياب ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــا يف برن ــب وألفريقي نائ
ــدويل    ــك الـ ــيس البنـ ــم   لرئـ ــؤون األمـ ــة وشـ ــؤون اخلارجيـ لشـ

ــاء اجللســة، أ املتحــدة ــات كــل أعضــاء  . وأثن ــسدىل ببيان ، اجملل
الــدائم ، واملراقــب )٥(أفريقيــا الوســطى مجهوريــةوكــذلك ممثــل 

  .ةللفرانكفونيعن املنظمة الدولية 
مكتـــب األمـــم ورئـــيس  العـــام األمـــنيوعـــرض ممثـــل 

تقريـر   املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى   
ة واملعارضــة، ، وأكــد ازديــاد التــوتر بــني احلكومــ العــام األمــني

حيث تعمد احلكومة إىل إرجاء احلوار بينما يبدو أن املعارضـة  
تفضل الصدام وتدعو إىل اسـتقالة الـرئيس. وحـذر مـن احلالـة      

االقتصادية ما زالت حمفوفـة باملخـاطر، وهـو مـا      -االجتماعية 
، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق اإلنســـان حقـــوقينطبـــق علـــى حالـــة 

تجزين. ومـع إشـارته إىل أن   وحالة احمل ‘‘عدالة قضاء احلي’’ بـ
احلالــة األمنيــة ظلــت هادئــة ومت إحــراز تقــدم يف نــزع الســالح 
وإعــادة هيكلــة قــوات األمــن والــدفاع، فقــد أشــار إىل أنــه مل    

__________ 

ــةكانــت   )٥(   ــا الوســطى  مجهوري ــوزير   أفريقي ــة ب ــهوض  ممثل ــر الن وزي
  ها.ان فيباملسؤولية املدنية املسؤول عن العالقات مع الربمل
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يتحقـــــق أي تقـــــدم ملمـــــوس يف جمـــــايل التســـــريح وإعـــــادة 
  .)٦(اإلدماج

نائب مدير املكتب اإلقليمي ألفريقيـا يف برنـامج   وأفاد 
ــة  إلمنــائياألمــم املتحــدة ا أن الربنــامج الــوطين للتســريح  بالنياب

انتـهى، مبسـاعدة مـن الربنـامج اإلمنـائي، مـن       وإعادة الدمج قد 
ــذ     ــة لتنفي ــامجالوضــع الشــروط الفني ــه  ربن ــل إىل مرحلت ، وينتق

  .)٧(األولية
لشــؤون اخلارجيــة لنائــب رئــيس البنــك الــدويل  ورأى 

أن تـوفر   هاميكنـ أن املؤسسـات الدوليـة    وشؤون األمم املتحدة
بعــض الغــوث املؤقــت ملشــاكل ملحــة مثــل متــأخرات رواتــب  
العاملني يف اخلدمة املدنية، ولكن اجلهـود العازمـة والثابتـة مـن     
جانــب احلكومــة هــي وحــدها الــيت ميكــن أن تتصــدى جلــذور  

ــة  ــة     –األزمـ ــفة خاصـ ــم بصـ ــعف احلكـ ــل   -وضـ ــوفر احلـ وتـ
  .)٨(الدائم

قلقهــم وأثنــاء املناقشــة، أعــرب معظــم املــتكلمني عــن   
 مجهوريــةالشــديد إزاء التــوترات السياســية وانعــدام احلــوار يف  

، اليت قـال كـثريون منـهم إهنـا متثـل عقبـة أمـام        أفريقيا الوسطى
توطيد أركان املؤسسات الدميقراطية اجلديدة يف البلـد، وهتـدد   
بتبديد التقدم الذي مت إحـرازه يف السـنوات األربـع أو اخلمـس     

التقـدم الـذي أحـرزه مكتـب دعـم      السابقة. ويف حني رحبـوا ب 
بنــاء الســالم فيمــا يتعلــق بــرتع الســالح وإعــادة هيكلــة قــوات  
األمن والـدفاع، فقـد أعربـوا عـن أسـفهم لـبطء وتـرية برنـامج         
التسريح وإعادة اإلدماج. وشدد معظـم املـتكلمني علـى أمهيـة     

ــا الوســطى مجهوريــةاملشــاركة الدوليــة يف  ، وأكــدوا أن أفريقي
سياســية مــن جانــب الشــعب أمــر الزم للتحــرك تــوفر اإلرادة ال

يف اجتاه احلوار واملصاحلة الوطنية. وحـث عـدد مـن املـتكلمني     
__________ 

  )٦(  S/PV.4261 ،٥إىل  ٣ات الصفح.  
  .٧إىل  ٥ات نفسه، الصفح املرجع  )٧(  
  .٨ و ٧تان الصفحنفسه،  املرجع  )٨(  

علــى بــدء احلــوار، ودعــوا  أفريقيــا الوســطى مجهوريــةحكومــة 
ــادرة مــن ذلــك      ــة مب ــاء ألي املعارضــة إىل االســتجابة بشــكل بن

  القبيل.
عــن قلقهــم إزاء عــدم   اجمللــسوأعــرب معظــم أعضــاء  

ارد املالية الالزمة للتصـدي للمشـكالت الـيت تواجـه     كفاية املو
ــة ــا الوســطى  مجهوري ــة مــن   أفريقي ، وأشــادوا باملســاعدة املقدم

مبوافقـة   اجمللسمؤسسات بريتون وودز. ورحب بعض أعضاء 
ــد       ــون البل ــبء دي ــف ع ــى ختفي ــدويل عل ــد ال . )٩(صــندوق النق

وأعــرب عديــد مــن املــتكلمني عــن قلقهــم إزاء التــأخريات يف    
ــا أســهم يف    صــرف مرت ــة، وهــو م ــة املدني بــات مــوظفي اخلدم

ــة، وحــال دون حســن عمــل      ــوترات السياســية واالجتماعي الت
  املؤسسات العامة يف البلد.

عـــن قلقهـــم إزاء  اجمللـــسوأعـــرب عـــدد مـــن أعضـــاء 
ــة    ــة الكونغــو الدميقراطي تــداعيات الصــراع اجلــاري يف مجهوري

ديــد تــدفق اجل، وخباصــة اثــر العلــى مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
لالجئني وازدياد تداول األسـلحة االجتـار هبـا. وقـال كـثري مـن       
األعضــاء إهنــم يتطلعــون قــدما إىل تلقــي توصــيات مــن املمثــل   

  بشأن هذه املسألة. العام ألمنياخلاص ل
جمــددا اهتمــام  أفريقيــا الوســطى مجهوريــةوأكــد ممثــل 

حكومته بتوطيد أركان املؤسسات الدميقراطية يف البلـد، علـى   
بعض الزعماء السياسـيني  ’’منطق اجملاهبة الذي يتبعه  من الرغم

أفريقيــا  مجهوريــة. وأكــد، عــالوة علــى ذلــك، أن ‘‘املتطــرفني
يف املائـة مـن    ٩٥ال تشـهد أزمـة سياسـية، حيـث أن      الوسطى

املؤسســات الــيت نــص عليهــا الدســتور تعمــل بصــورة طبيعيــة؛  
ــنوات    ــة ترجـــع جـــذورها إىل سـ ــة اجتماعيـ ــا تشـــهد أزمـ وإمنـ

تســعينات مــن القــرن املاضــي، وهــي الــيت تســببت يف تــراكم   ال
__________ 

ــع  )٩(   ــفحة املرجــ ــه، الصــ ــيوس)؛ و ٩ نفســ ــفحة(موريشــ  ١٣ الصــ
(أيرلنـدا)؛   ٢١ الصـفحة (الصني)؛ و ١٩ الصفحة(بنغالديش)؛ و

  (تونس). ٢٥ الصفحةو
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التأخريات يف صرف مرتبات موظفي اخلدمة املدنية. وأضـاف  
أن تلك املشكلة االقتصـادية املتراكمـة قـد تفاقمـت مـن جـراء       
أزمــة الوقــود وتــأثريات الصــراع الــدائر يف مجهوريــة الكونغــو   

جه التحسـن  أوالدميقراطية. ويف الوقت نفسه، أشار املمثل إىل 
يف بلـــده. ويف حـــني أشـــار إىل أن  اإلنســـان حقـــوقيف حالـــة 

ــة الفاســدين ’’بعــض  ــة    ‘‘الساس يواصــلون أنشــطتهم التخريبي
وغـري املســؤولة، فقـد أوضــح أن احلـزب احلــاكم ال ميتلــك أي    
ميليشـــيا. وأشـــار إىل أن حكومتـــه تؤكـــد جمـــددا أن صـــدرها 

ــة      ــادة املعارضـ ــاف أن قـ ــوار، وأضـ ــوح للحـ  حيضـــرون’’مفتـ
  .)١٠(بعض املناسبات غري السياسية ‘‘أحيانا

 ةللفرانكفونيالدائم عن املنظمة الدولية املراقب وحذر 
االجتماعيــــة وانعــــدام احلــــوار السياســــي يف  األزمــــة مــــن أن

ــة أفريقيــا الوســطى ميكــن أن يعرضــا للخطــر جهــود        مجهوري
املصــــاحلة. وبعــــد أن ذكَّــــر بــــاجلهود الــــيت بذلتــــها منظمتــــه  

، أفـاد أن بعثـة أوفـدهتا    أفريقيا الوسطى هوريةمجوأعضاؤها يف 
ــادرة مــن   ــه مبب ــيم    العــام األمــنيمنظمت ــإجراء تقي قــد أوصــت ب

ــانغي وخطــة   ــات ب ــذ اتفاق ــة  شــامل لتنفي ــة  املصــاحلة الوطني بغي
  .)١١(جتديد احلوار بني مجيع اجلهات الفاعلة يف البلد

ــة  ــودة يف  ٤٢٦٢ويف اجللســــــ ــانون ٢٣املعقــــــ  كــــــ
ــاير ــسرج ، أد٢٠٠١ الثاين/ينـ ــدول    اجمللـ ــرى يف جـ ــرة أخـ مـ

مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء   عن  العام األمنيأعماله تقرير 
. وعندئــــذ، أدىل )١٢(الســــالم يف مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى
جـاء فيـه،    ،)١٣(اجمللـس الـرئيس (سـنغافورة) ببيـان بالنيابـة عـن      

  :اجمللسضمن مجلة أمور، أن 
__________ 

  .٣١إىل  ٢٦ات فحنفسه، الص املرجع  )١٠(  
  .٣٤إىل  ٣١ات نفسه، الصفح املرجع  )١١(  
  )١٢(  S/2001/35.  
  )١٣(  S/PRST/2001/2.  

املتحـدة لـدعم بنـاء    على اجلهود اليت ما فتئ مكتب األمم  يثين
الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام        

ويعــرب عــن قلقــه  ،يبــذالهنا مــن أجــل املســامهة يف الســالم واالســتقرار 
العميق إزاء التوترات السياسية واالجتماعيـة الـيت بـرزت مـن جديـد يف      

ويالحـــظ بقلـــق عـــدم وجـــود حـــوار بـــني احلكومـــة   ،اآلونـــة األخـــرية
  ؛واملعارضة

ــن مســامهات    يرحــب ــا ورد م ــنمب ــة    م ــة الثنائي ــات املاحن اجله
  ؛واملتعددة األطراف لتدعيم املالية العامة

حكومة مجهورية أفريقيا الوسـطى علـى أن تبـذل     يشجع بقوة
اختـاذ تـدابري   ، وكل ما بوسعها مـن أجـل تعزيـز املؤسسـات الدميقراطيـة     

    ؛ملموسة لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية
حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى اختـاذ التـدابري        عيشج

  ،املالية الالزمة الستئناف برنامج التسريح وإعادة اإلدماج
  ؛  ختفيف حدة التوتر علىمجيع العناصر الفاعلة السياسية  حيث
إىل األمني العام أن يواصل إطالعه بانتظام على مـا يـتم    يطلب

ــرا     ــه تقري ــدم إلي ــدم، وأن يق ــن تق ــرازه م ــول  إح حزيران/يونيــه  ٣٠حبل
٢٠٠١.  

(اجللســــة  ٢٠٠١/يوليــــه متوز ١٧املقــــرر املــــؤرخ 
  ): بيان من الرئيس٤٣٤٧

 /يوليـــــــهمتوز ١٧املعقـــــــودة يف  ٤٣٤٧يف اجللســـــــة 
 ألمنيالتقرير الثالث ل ، أدرج اجمللس يف جدول أعماله٢٠٠٠
مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السـالم يف مجهوريـة   عن  العام

، يف تقريـره، أن احلالـة   العـام  األمنيوأفاد  .)١٤(سطىأفريقيا الو
ــةيف  ــا الوســطى  مجهوري ــد ازدادت تفاقمــا مــن جــراء    أفريقي ق

ــة       ــيت حــدثت ليل ــة، ال ــري املتوقع ــالب غ ــة االنق  ٢٨-٢٧حماول
 األمـــن جملـــس. ومشـــريا إىل إدانتـــه وإدانـــة ٢٠٠١ /مـــايوأيار

ــابق،       ــة الس ــيس اجلمهوري ــاد أن رئ ــد أف ــالب، فق ــة االنق حملاول
ــرال ــا،  اجلن ــه كولينغب ــة.    أندري قــد أعلــن مســؤوليته عــن احملاول

قـد   أفريقيا الوسـطى  مجهوريةأن حكومة  العام األمنيوأوضح 
ممـا أدى   رفضت عرضا للتفاوض من جانب اجلنرال كولينغبا،

__________ 

  )١٤(  S/2001/660 فربايرشباط ١٠، املقدم عمال ببيان الرئيس املؤرخ/ 

 ٢٠٠٠ )S/PRST/2000/5.(  
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إىل تواصل املواجهات بني املوالني للحكومة واالنقالبيني حـىت  
ــ ٦ فــيلكس -آنــغ. وأضــاف أن الــرئيس ٢٠٠١ه حزيران/يوني

سـتتم يف إطـار    باتاسي قـد أكـد جمـددا أن حماكمـة االنقالبـيني     
الشــفافية وميكــن أن حيضــرها مراقبــون دوليــون، وطلــب إيفــاد 

ــد مــن   ــسوف ــى     األمــن جمل ــور عل ــانغي للتحقــق مــن العث إىل ب
 العـام  األمـني ا. وأشـار  مرتل الرئيس السابق كولينغب أسلحة يف

تعقيد احلالة االجتماعيـة   إىل أن حماولة االنقالب قد زادت من
ــهاكات    ــاد انتـ ــل، وأدت إىل ازديـ ــوترة بالفعـ ــادية املتـ واالقتصـ

ــام األمــني. وبعــد أن أشــار  اإلنســان حقــوق إىل أن جبهــة  الع
جــان بــيري مببــا، كانــت تــدعم الــرئيس  حتريــر الكونغــو، بقيــادة

باتاسي أثنـاء حماولـة االنقـالب، وأعـرب عـن قلقـه مـن أن أثـر         
يتخــذ بعــدا  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةالصــراع الــدائر يف 

األبعـاد االقتصـادية واإلنسـانية واألمنيـة     إىل  باإلضـافة سياسيا، 
القائمة بالفعل. غـري أنـه أشـار إىل أن زيـارة قـام هبـا يف اآلونـة        

ــانغي  ــد كونغـــويل إىل بـ ــرية وفـ ــدو   األخـ ــا يبـ ــد أزالـــت فيمـ قـ
  أسبــــاب سوء التفاهــــم بيــــن احلكومتني.

اجللسة، أدىل الـرئيس (الصـني) ببيـان بالنيابـة عـن      ويف 
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )١٥(اجمللس

اإلعراب عـن إدانتـه حملاولـة االنقـالب الـيت حـدثت مـؤخرا         يكرر
    ؛يف مجهورية أفريقيا الوسطى

عن بالغ قلقه إزاء احلالة احملفوفة باخلطر يف ذلك البلـد،   يعرب
  ؛العنفوإزاء استمرار أعمال 

مقتــل منســق شــؤون األمــن التــابع ملنظومــة األمــم   بقــوة يــدين
وحيـث علـى تقـدمي مرتكبيـه إىل     ، املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى   

  ؛العدالة
أيلول/ سبتمرب  ٣٠إىل األمني العام أن يقدم إليه حبلول  يطلب

توصيات حول كيفيـة زيـادة مسـامهة األمـم املتحـدة يف إنعـاش        ٢٠٠١
    البلد؛

ــاء بتلــك      ثحيــ ــدول الــيت أعلنــت تعهــدات علــى الوف ــع ال مجي
    البلد؛ويدعو مؤسسيت بريتون وودز إىل وضع برامج مع ؛ التعهدات

__________ 

  )١٥(  S/PRST/2001/18.  

ــدد ــديون      يشـ ــديد الـ ــر وتسـ ــى الفقـ ــاء علـ ــة القضـ ــى أمهيـ علـ
  .العامة واإلدارة

(اجللســة  ٢٠٠١/ســبتمرب أيلول ٢٦املقــرر املــؤرخ 
  ): بيان من الرئيس٤٣٨٢

ــة  ــ ٤٣٨٠يف اجللســ ــبتمربأيلول ٢١ودة يف املعقــ  /ســ
 العــام األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠٠

 األمـني . ووصـف  )١٦(أفريقيـا الوسـطى   مجهوريـة عن احلالـة يف  
ــام ــة يف العـ ــره، احلالـ ــة، يف تقريـ ــا الوســـطى مجهوريـ يف  أفريقيـ

أعقــاب حماولــة االنقــالب بأهنــا زعزعــت االســتقرار بشــكل       
ــا   ــب مســاعدات  خطــري، وأهن ــبرية  تتطل ــة وك ــة عاجل . خارجي

اليت أعقبت حماولـة االنقـالب الفاشـلة قـد      وأشار إىل أن الفترة
شهدت تـوترا سياسـيا شـديدا حيـث مل يعـد احلـوار السياسـي        
مطروحــا علــى جــدول األعمــال؛ وتــدهورا اقتصــاديا حــادا       
حيـــث عجـــزت الدولـــة عـــن صـــرف املرتبـــات للمـــوظفني       

كامنـا؛ واخـتالال    العموميني بصورة منتظمة؛ وتـوترا اجتماعيـا  
أمنيا حيث ظلت األزمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة متتـد   

ــةإىل  ــطى  مجهوريـ ــا الوسـ ــار    أفريقيـ ــاد انتشـ ــالل ازديـ ــن خـ مـ
أن أكثـر مـن    العـام  األمـني األسلحة وتدفق الالجئني. وأضاف 

أثنـاء   أفريقيا الوسطى مجهوريةشخص قد فروا من  ٢٠ ٠٠٠
لة االنقالب، وعرب معظمهـم  أعمال العنف اليت أحاطت مبحاو

ــار إىل أن     ــة. وأشـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدود إىل مجهوريـ احلـ
وجــود عــدد مــن االنقالبــيني املزعــومني بــني أولئــك الالجــئني  
ــا     يشــكل أمــرا مــثريا للقلــق املشــروع بالنســبة لســلطات أفريقي

بــني  الوســطى، الــيت قامــت منــذ ذلــك احلــني بــإغالق احلــدود 
مكتـب دعـم بنـاء    بتعزيز واليـة   العام األمنيالدولتني. وأوصى 

، مـــع التركيـــز بصـــفة خاصـــة علـــى تشـــجيع احلـــوار   الســـالم
السياسي واملصاحلة الوطنية؛ ورصد احلالة األمنية وإنشـاء آليـة   

؛ وتقـدمي الـدعم   اإلنسان حقوقلإلنذار املبكر؛ وتعزيز احترام 
__________ 

  )١٦(  S/2001/886  يــه/يولمتوز ١٧، املقــدم عمــال ببيــان الــريس املــؤرخ 
٢٠٠١ )S/PRST/2001/18.(  
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السياســي لتعبئــة املــوارد بغيــة إعــادة بنــاء اقتصــاد البلــد. وأكــد 
الواليــة املنقحــة املقترحــة للمكتــب تســتلزم      أن العــام مــنياأل

تعزيزا ملموسا ملوارد املكتب البشرية واملالية واملاديـة، واقتـرح   
كـانون   ٣١متديد والية املكتـب املعـزز ملـدة سـنة إضـافية بعـد       

  .  ٢٠٠١األول/ديسمرب 
إىل إحــاطتني مــن ممثــل    اجمللــسويف اجللســة، اســتمع  

دير القطـــري للبنـــك الـــدويل. وأثنـــاء ، ومـــن املـــالعـــام األمـــني
، وكــذلك ممــثال  اجمللــساجللســة، أدىل ببيانــات كــل أعضــاء    
  .)١٨(ومصر )١٧(بلجيكا (بالنيابة عن االحتاد األورويب)

ــر إىل  باإلضــافةو ، اســتعرض العــام األمــنيعــرض تقري
مكتــب األمــم املتحــدة  اجلهــود الــيت يبــذهلا   العــام األمــنيممثــل 

ملســـاعدة  وريـــة أفريقيـــا الوســـطىلـــدعم بنـــاء الســـالم يف مجه
يف التخفيـف مـن التـوترات     أفريقيا الوسـطى  مجهوريةحكومة 

السياسية واالجتماعية. وأشار إىل أنه يف حـني كانـت اجلهـود    
جتــري يف اجملــالني االقتصــادي واألمــين، أدت حماولــة االنقــالب 

شبه مـدمر  ’’ إىل تفاقم احلالة إىل الدرجة اليت أصبح معها البلد
، ودعا شركاء البلد إىل أن يقـدموا مسـاعدة طارئـة    ‘‘ملبالكا

  .)١٩(تتناسب واحلالة
واستعرض املـدير القطـري للبنـك الـدويل اجلهـود الـيت       
يبذال البنك الدويل وصـندوق النقـد الـدويل ملسـاعدة حكومـة      

ــة ــطى  مجهوريـ ــا الوسـ ــادية.   أفريقيـ ــا االقتصـ يف حتســـني إدارهتـ
ويل، خـالل األشـهر   وأعرب عن أمله يف أن يتمكن البنـك الـد  

__________ 

إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا وتركيـــا انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن   )١٧(  
واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص   

  والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.
إىل املشاركة، ولكنه مل يدل  أفريقيا الوسطى مجهوريةُدعي ممثل   )١٨(  

  ببيان.
  )١٩(  S/PV.4380 ،٥إىل  ٣ات الصفح.  

التالية، مـن اإلسـهام يف حـل مشـكالت اإلدارة االقتصـادية يف      
  .)٢٠(البلد

وأعرب كل املتكلمني عن قلقهم إزاء احلالة السياسـية  
واألمــن يف  اإلنســان حقــوقواالجتماعيــة واالقتصــادية وحالــة 

ــة ــا الوســطى  مجهوري ــامج متســق   أفريقي ، وأكــدوا احلاجــة لربن
ــك   للتصــدي للتحــديات العديــ  ــاء الســالم يف ذل دة املتصــلة ببن

البلد. ويف ذلك الصدد، جـرى التأكيـد بصـورة متكـررة علـى      
ــه يف حــني أن مســؤولية إحــراز التقــدم تقــع يف املقــام األول     أن

أنفسـهم، فـإن املسـاعدات     أفريقيا الوسـطى على عاتق مواطين 
الدولية تظل تتسم بأمهية حامسـة. وأشـار بعـض الوفـود إىل أن     

وحـده، بـل    األمـن  جملـس لسالم ليست أمرا خيص جهود بناء ا
ينبغي أن تشمل جمموعة متنوعة مـن الشـركاء الـدوليني، وأهنـا     

ــني     ــرب بـ ــيقا اكـ ــي تنسـ ــستقتضـ ــزة   اجمللـ ــائر أجهـ ــموسـ  األمـ
  .)٢١(املتحدة

ــة   ــديات االجتماعيـ ــبة للتحـ ــيت  -وبالنسـ ــادية الـ االقتصـ
، أعرب معظـم املـتكلمني عـن    أفريقيا الوسطى مجهوريةتواجه 
م بصـــفة خاصـــة إزاء تـــأخر صـــرف مرتبـــات املـــوظفني قلقهـــ

العموميني وإزاء قرار البنك الدويل إيقاف مدفوعاتـه إىل البلـد   
عقب عجز السـلطات عـن تسـديد ديوهنـا اخلارجيـة. وأعـرب       
العديــد مــن املــتكلمني عــن أملــهم أن يســتأنف البنــك الــدويل   

. ويف ذلـك  )٢٢(أفريقيـا الوسـطى   مجهوريـة سريعا مدفوعاته إىل 
لســياق، كــرر ممثــل جامايكــا اإلعــراب عــن رأيــه القائــل بــأن   ا

ما تتبع نظمـا باليـة وال تأخـذ يف    برامج التكيف اهليكلي كثريا 
__________ 

  .٦و ٥تان نفسه، الصفح املرجع  )٢٠(  
 ١٢ الصـــفحة(أوكرانيـــا)؛ و ٩و ٨تان نفســـه، الصـــفح املرجـــع  )٢١(  

  (بنغالديش). ١٤ الصفحة(اململكة املتحدة)؛ و
  (الصني). ١١ الصفحة(تونس)؛ و ٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٢(  
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اعتبارهــا الظــروف اخلاصــة املوجــودة يف حــاالت بنــاء الســالم  
  .)٢٣(بعد الصراع

ــة    ــادة هيكلـ ــة إعـ ــتكلمني علـــى أمهيـ وأكـــد معظـــم املـ
وحتسـني اجلهـود    ىأفريقيـا الوسـط   مهوريـة القوات املسـلحة جل 

املبذولة جلمـع األسـلحة مـن كافـة أحنـاء البلـد. ومـع مالحظـة         
األثــر املزعــزع لالســتقرار الــذي تتركــه األزمــة يف مجهوريــة       

ــة اهلشــة بالفعــل يف     ــى احلال ــة عل ــةالكونغــو الدميقراطي  مجهوري
، رحب عدد من الوفـود بالتعـاون الوثيـق بـني     أفريقيا الوسطى

دين، وشـددوا علـى أمهيـة احلـوار بـني      والبلـ  العـام  األمنيممثلي 
كافــة بلــدان املنطقــة. ويف ذلــك الســياق، أعــرب العديــد مــن    
املتكلمني عن قلقهم إزاء تدفقات الالجئني، وآالف الالجـئني  
ــة     ــة عقــب حماول ــة الكونغــو الدميقراطي ــروا إىل مجهوري ــذين ف ال
االنقالب، وخاصة مـا تـردد عـن وجـود عـدد مـن االنقالبـيني        

ــهم. والحــ  ــل بين ــاتظ ممث ــه  املتحــدة الوالي ــتمكني هــؤالء  أن ل
الالجــئني مــن العــودة، ينبغــي للحــدود مــع مجهوريــة الكونغــو  

أن حكومـة مجهوريـة أفريقيـا    ، والدميقراطية أن تكون مفتوحـة 
الوســطى جيــب أن تــربهن ألولئــك الالجــئني علــى أهنــم لــن        

واتفق ممثـل االحتـاد الروسـي     .)٢٤(إذا ما عادوا يتعرضوا لألذى
بسـبب املخـاوف مـن    لقول بأن الالجئني قد تركـوا البلـد   مع ا

مــن العــودة إىل ديــارهم  ، وجيــب متكينــهماالضــطهاد الطــائفي
. ودعــا ممثــل اململكــة املتحــدة )٢٥(دون اخلــوف علــى ســالمتهم

ن يتم تيسري إعادة إدماج القوات اليت فرت نتيجـة لعمليـات   أل
يع القـوات  االنتقام اليت أعقبت حماولة االنقالب بدال مـن توسـ  

  .)٢٥(املسلحة من خالل التجنيد
وأعرب العديد مـن املـتكلمني عـن قلقهـم إزاء تـدهور      

ــة  ــوقحالـ ــان حقـ ــة يف  اإلنسـ ــورة عامـ ــةبصـ ــا  مجهوريـ أفريقيـ
__________ 

  .١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٣(  
  .١٠ الصفحةنفسه،  املرجع  )٢٤(  
  .١٣ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٥(  

ــهاكات  الوســطى ــوا انت ــا، اإلنســان حقــوق، وأدان ــك  مب يف ذل
أعمال العنف خارج إطار القانون من جانب احلكومة. ودعـا  

إىل احتــرام التزاماهتــا  قيــا الوســطىأفريبعــض الوفــود ســلطات 
بكفالة حماكمة نزيهة وشفافة للمسؤولني عـن التحـريض علـى    

  .)٢٦(أعمال العنف املتصلة مبحاولة االنقالب
بتعزيـــز واليـــة  العـــام األمـــنيوفيمـــا يتعلـــق بتوصـــيات 

مكتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا        
ن تأييـدهم للمقترحـات،   ، أعرب معظـم املـتكلمني عـ   الوسطى

املزيـد مـن    اجمللـس وإن رأى بعض الوفـود أنـه يـتعني أن يتلقـى     
. ويف الوقــت )٢٧(التوضــيحات بشــأن اآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة

نفســه، حــذرت ممثلــة ســنغافورة مــن إســناد مهــام جديــدة إىل   
دون ضـمان تـوفري مـوارد كافيـة لـه،      مكتب دعم بناء السـالم  
. وأوضــح ممثــل )٢٨(علــى أرض الواقــع وإال ستتشــوه مصــداقيته

ــات ــوارد   املتحــدة الوالي ــادة يف امل للمكتــب تتوقــف  أن أي زي
ــزام   ــى الت ــدم يف    احلعل ــار تق ــع املكتــب وإظه ــة بالعمــل م كوم

ــداخلي  . وقــال ممثــل فرنســا إن  )٢٩(حتســني احلــوار السياســي ال
ــا  اجمللــس ــد  رمب ــرط’’يكــون ق ــدويل    ‘‘أف ــل الوجــود ال يف تقلي

ــة   ــدة ألمـــماعقـــب انســـحاب بعثـ ــا  مجهوريـــةيف  املتحـ أفريقيـ
. مكتب دعم بنـاء السـالم  ، وأعرب عن تأييده لتعزيز الوسطى

ــة  كمــا  ــة أقتــرح فكــرة رمزي ــلبترقي ــة العــام  األمــني ممث إىل رتب
  .)٣٠(العام ألمنيل املمثل اخلاص

__________ 

 ١٦ الصـفحة )؛ واملتحـدة  الواليـات ( ١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٦(  
  (أيرلندا).

 ١٢ الصـفحة )؛ واملتحـدة  الواليـات ( ١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٧(  
 الصـفحة )؛ والروسـي  االحتـاد ( ١٣ الصفحة(اململكة املتحدة)؛ و

  (فرنسا). ٢١
  .١٤ لصفحةنفسه، ا املرجع  )٢٨(  
  .١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٩(  
  .٢٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٠(  



 مرجع ممارسات جملس األمن
 
 

484 11--21843 
 
 

 /ســـبتمربأيلول ٢٦املعقـــودة يف  ٤٣٨٢ويف اجللســـة 
ــا ٢٠٠١ ــس، دعـ ــل  اجمللـ ــةممثـ ــا الوســـ  مجهوريـ إىل  طىأفريقيـ

 األمـني املشاركة، وأدرج مرة أخرى يف جـدول أعمالـه تقريـر    
. وأدىل الــــرئيس )٣١(أفريقيــــا الوســــطى مجهوريــــةعــــن  العـــام 

جـاء فيـه، ضـمن مجلـة      ،)٣٢(اجمللـس (فرنسا) ببيـان بالنيابـة عـن    
  :اجمللسأمور، أن 

عن بالغ قلقه املستمر إزاء احلالة املضـطربة يف مجهوريـة    يعرب
  ؛أفريقيا الوسطى

نداءه إىل مجيع األطراف إلجراء حـوار سياسـي وحتقيـق     كرري
املصاحلة الوطنية واحتـرام حقـوق اإلنسـان وفقـا لـروح ميثـاق املصـاحلة        

 إتبـــاعويـــدعو الســـلطات يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى إىل ؛ الوطنيـــة
ــات     ــة يف التحقيقـ ــول القانونيـ ــاة األصـ ــا يف مراعـ ــة دوليـ ــايري املقبولـ املعـ

لة باألشخاص املشاركني يف حماولة االنقالب اليت واحملاكمات ذات الص
  ؛٢٠٠١جرت يف أيار/مايو 
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملؤسســات املاليــة       يشــجع

الدولية، علـى النظـر، بالتشـاور مـع حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         
يف الطرق الكفيلة بتعزيز قـدرات حكومـة مجهوريـة     ،وممثل األمني العام

لوســطى يف إدارة شــؤوهنا االقتصــادية واملاليــة مبــا يف ذلــك مــن  أفريقيــا ا
  ؛خالل إعارة خرباء رفيعي املستوى

 ،مــع االهتمــام بعــزم األمــني العــام علــى القيــام       حيــيط علمــا 
بتوسـيع نطـاق واليـة     ،بالتنسيق مع حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    

قيــــا  مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم فـــــي مجهوريــــة أفري       
 ١٩من تقريره املـؤرخ   ٢٩الوسطى وتعزيــزه وفقــا ملا جـــاء يف الفقرة 

  ؛٢٠٠١أيلول/سبتمرب 
احلاجة إىل مواصـلة إعـادة تشـكيل القـوات املسـلحة يف       يؤكد

مجهورية أفريقيا الوسطى لتمكينها من القيام بدورها بفعاليـة وإخـالص   
  ؛ونزاهة، خلدمة شعب أفريقيا الوسطى

  ىل أمهية تنفيذ برنامج فعال جلمع األسلحة.إ يشري أيضاً
  
  
  

__________ 

  )٣١(  S/2001/886.  
  )٣٢(  S/PRST/2001/25.  

 ٢٠٠٢األول/أكتــوبر  تشــرين ١٨املقــرر املــؤرخ  
  ): بيان من الرئيس٤٦٢٧(اجللسة 

 تشــــــرين ١٨املعقــــــودة يف  )٣٣(٤٦٢٧يف اجللســــــة 
أفريقيـــا  مجهوريـــةممثـــل اجمللـــس  دعـــا، ٢٠٠٢ األول/أكتـــوبر

ــطى ــا   الوسـ ــامريون) ببيـ ــرئيس (الكـ ــاركة. وأدىل الـ ن إىل املشـ
، جـــاء فيـــه، ضـــمن مجلـــة أمـــور، أن )٣٤(اجمللـــسبالنيابـــة عـــن 

  :اجمللس
بعقـد مـؤمتر قمـة االحتـاد االقتصـادي والنقـدي لوسـط         يرحب

للنظــر يف احلالــة  ٢٠٠٢تشــرين األول/أكتــوبر  ٢أفريقيــا يف ليربفيــل يف 
  ؛السائدة بني مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية تشاد

شـــاد زيـــارة بـــانغي يف اعتـــزام رئـــيس مجهوريــة ت  يؤيــد بقـــوة 
  ؛القريب العاجل

مبـا أبـداه االحتـاد األفريقـي مـن اسـتعداد ملواصـلة         أيضايرحب 
ــا        ــة أفريقي ــني مجهوري ــات ب ــع العالق ــة لتطبي ــود املبذول مســامهته يف اجله
الوسطى وتشاد وتعزيز السـالم واالسـتقرار يف منطقـة أفريقيـا الوسـطى      

رة العاديـــة اخلامســـة علــى النحـــو الــوارد يف البيـــان الصــادر عـــن الــدو    
 ١١والثمانني للجهاز املركزي آللية منع املنازعـات وإدارهتـا وحلِّهـا يف    

  ؛يف أديس أبابا بإثيوبيا ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر 
لقــرار نشــر قــوة مراقبــة دوليــة يف   يعــرب عــن تأييــده الكامــل 

 ٣٥٠و  ٣٠٠مجهورية أفريقيـا الوسـطى تتـألف مـن عـدد يتـراوح بـني        
رية الكونغو وغينيا االستوائية وغابون والكامريون ومـايل  فردا من مجهو

ألداء املهام الثالث الرئيسية التالية: ضمان سالمة رئيس دولة مجهوريـة  
أفريقيــا الوســطى؛ ومراقبــة وضــمان األمــن علــى احلــدود بــني تشــاد          
ومجهورية أفريقيا الوسطى؛ واملشاركة يف إعادة تنظيم القوات املسـلحة  

  ؛يا الوسطىجلمهورية أفريق
ــة      يطلــب ــه، بإقام ــق ممثل ــوم، عــن طري ــام أن يق إىل األمــني الع

ويدعو قيادة قوة املراقبة الدوليـة  ؛ اتصال مناسب مع قوة املراقبة الدولية
  إىل تقدمي تقارير دورية، مرة كل ثالثة أشهر على األقل

__________ 

ــهمتوز ١١املعقــودة كجلســة خاصــة يف   ٤٥٧١يف اجللســة   )٣٣(    /يولي
ورئـيس   العـام  األمـني إىل إحاطة من ممثل  اجمللس، استمع ٢٠٠٢

ــاء الســالم يف    ــدعم بن ــا  مكتــب األمــم املتحــدة ل ــة أفريقي  مجهوري
املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف    ٤٦٥٨. ويف اجللســـة الوســـطى

ــانون ٩ ــس، أجــرى ٢٠٠٢ األول/ديســمرب ك ــع   اجملل مناقشــة م
  .أفريقيا الوسطى مجهوريةرئيس وزراء 

  )٣٤(  S/PRST/2002/28.  


