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  حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا -  ٩
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــر ٢٨املعقــــــــــــــــودة  ٥٠٦٧  ين األول/تشــــــــــــــ

  ٢٠٠٤  أكتوبر

تشــــــــرين  ٢٨، املعقــــــــودة يف ٥٠٦٧يف اجللســــــــة   
، دعا جملس األمن ممثل مجهورية أفريقيـا  ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

الوســطى إىل املشــاركة يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (اململكــة      
. ويف مجلـة مـا أورده الـس يف    )١(املتحدة) ببيان باسم الـس 

  البيان أنه:

ــه     ــا أبدت ــب مب ــق     رح ــن روح تواف ــا الوســطى م أطــراف أفريقي
ـــ  ى مواصــــلة العمليــــة االنتقاليــــة اآلراء، ممــــا يشــــهد علــــى عزمهــــا علـ

  النهاية؛    حىت

حض أبناء أفريقيا الوسطـى على مواصـلة جهـودهم مـن أجـل       
ــرين       ـــري يف تشــ ــذي سيجــ ــتوري الــ ــتفتاء الدســ ــاح االســ ــة جنــ كفالــ

ات رئاسـية وتشـريعية   الثاين/نوفمرب، والقيام بشكل مرضٍ بتنظـيم انتخابـ  
  ؛  ٢٠٠٥حرة وشفافة ودميقراطية يف كانون الثاين/يناير 

رحب باملساعدة املقدمة من اتمع الدويل لتحقيـق االسـتقرار     
  واالنتعاش يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛  

أهاب باجلهات املاحنة الدولية ومبؤسسات التمويـل الدوليـة أن     
  هورية أفريقيا الوسطى؛  تواصل تقدمي الدعم الثـابــت جلم

أعــرب عــن قلقــه الشــديد إزاء تــدهور احلالــة املاليــة والقطــاع     
العام للدولـة، وأهـاب بسـلطات أفريقيـا الوسـطى أن تعمـل بعزميـة علـى         

  مواجهة هذه احلالة؛

ــم       ــل حبسـ ــى أن تواصـ ــطى علـ ــا الوسـ ــلطات أفريقيـ حـــض سـ
  حقوق اإلنسان. مكافحة انتهاكات

  
__________ 

  )١(  S/PRST/2004/39. 

ــرئيس يف     ــان صــادر عــن ال ــن    بي ــس األم جلســة جمل

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٢املعقودة  ٥٢٣٢

 متـــــــــوز/ ٢٢، املعقـــــــــودة يف ٥٢٣٢يف اجللســـــــــة   

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٥ يوليــه
العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى وأنشـطة مكتـب     
األمــــم املتحــــدة لــــدعم بنــــاء الســــالم يف مجهوريــــة أفريقيــــا   

أشـــار األمـــني العـــام يف تقريـــره إىل أنـــه، بعـــد  . و)٢(الوســـطى
 أيــــار/ ٨آذار/مـــارس و   ١٣، يف جـــولتني مـــن االنتخابـــات   

علـى التـوايل، انتخـب اجلنـرال فرانسـوا بـوزيزي        ٢٠٠٥ مايو
ــرغم مــن     ــا الوســطى. وعلــى ال ــة أفريقي رئيســا قادمــا جلمهوري
ــون أن       ــرب املراقب ــات، اعت ــيت شــابت االنتخاب ــوب ال بعــض العي

نتخابية كانت حرة وموثوقة وعادلة وشفافة. وبعـد  العملية اال
ــق      ــا يتعل ــزال قائمــة يف م اإلشــارة إىل أن بعــض الشــواغل ال ت
باحلالة األمنية، أفاد األمني العام بأن سلطات مجهوريـة أفريقيـا   
الوســطى تشــعر بــالقلق مــن خطــر اســتغالل هــذه اموعــات   

ــا يف أحنـــاء البلـــد، لزعزعـــ   ة املســـلحة، الـــيت واصـــلت هجماـ
االستقرار السياسـي للنظـام اجلديـد، وأضـاف أن اجلهـود الـيت       
يبذهلا مكتب دعم بناء السالم من أجل إعـادة هيكلـة القـوات    
املسلحة يف البالد واستكمال إعـادة إدمـاج املقـاتلني السـابقني     
ــق باحلالــة االقتصــادية، أشــار       ــزال مســتمرة. ويف مــا يتعلّ ال ت

زمــة ماليــة وهويعتمــد بدرجــة األمــني العــام إىل أن البلــد ميــر بأ
كبرية على الدعم اخلـارجي للميزانيـة، ولكنـه أضـاف أنـه مـن       
املتوقع أن تستأنف معظم القطاعات االقتصادية منوهـا يف عـام   

. وأشــار إىل أن االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان ٢٠٠٥
__________ 

  )٢(  S/2005/414ببيــــــــان الــــــــرئيس املــــــــؤرخ دم عمــــــــالً ، املقــــــــ
 ).S/PRST/2001/25(٢٠٠١أيلول/سبتمرب   ٢٦
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حدثت يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك انتـهاكات نسـبت إىل   
كر أن مكتب دعم بناء السالم واصـل تقـدمي   قوات األمن، وذ

  برامج التوعية والتدريب.

ــطى إىل      ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــا الـــس ممثـــل مجهوريـ ودعـ
ــان باســم       ــرئيس (اليونــان) ببي املشــاركة يف املناقشــة. وأدىل ال

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣(الس

ــات        ــه احلــار حبســن ســري االنتخاب الرئاســية أعــرب عــن ترحيب
والتشريعية يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وبـإحالل املؤسسـات املنتخبـة      
اجلديــدة الــيت يعــد اســتقرارها عــامالً ضــروريا لكفالــة الســالم الــدائم يف  

  مجهورية أفريقيا الوسطى؛

ــة          ــة للجماع ــددة اجلنســيات التابع ــوة املتع ــراد الق ــى أف ــىن عل أث
وفرنسـا، واالحتـاد األورويب،   االقتصادية والنقديـة لـدول وسـط أفريقيـا،     

  للعملية؛  والصني، وأملانيا على الدعم احلاسم الذي قدموه

ــة       ــة الدولي ــة واملؤسســات املالي ــات املاحنــة الدولي ــا اجله إىل  دع
  بسخاء؛  مواصلة تقدمي الدعم إىل مجهورية أفريقيا الوسطى

ــة متابعــة  طلــب إىل األمــني العــام النظــر     ــة إنشــاء جلن يف إمكاني
يع جلنة الشركاء اخلارجيني املعنية مبتابعـة العمليـة االنتخابيـة بغيـة     توس أو

  دعم جهود التعمري اليت تبذهلا أفريقيا الوسطى؛

أعرب عن قلقه من حالة انعدام األمـن السـائدة يف مشـال البلـد       
وغربــه، ودعــا الــدول املعنيــة إىل التشــاور مــع املنظمــات دون اإلقليميــة   

ملتحدة لدعم بناء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا    واإلقليمية ومكتب األمم ا
الوســطى، بشــأن اإلجــراءات الــالزم اختاذهــا للــرد بصــورة مجاعيــة علــى  
اخلطــر الــذي تشــكِّله هــذه اجلماعــات املســلحة علــى اســتقرار مجهوريــة  

  أفريقيا الوسطى وبعض بلدان املنطقة دون اإلقليمية.
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــودة  ٥٥٧٢ ــاين/  ٢٢املعقـــــــــ ــرين الثـــــــــ  تشـــــــــ

  ٢٠٠٦  نوفمرب
__________ 

  )٣(  S/PRST/2005/35. 

ــة    تشـــــــرين  ٢٢املعقـــــــودة يف )٤(٥٥٧٢يف اجللســـــ
، دعا جملس األمن ممثـل مجهوريـة أفريقيـا    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

الوسطى إىل املشاركة يف املناقشة. وأدىل الرئيس (بـريو) ببيـان   
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٥(باسم الس

تأكيــد دعمــه الكامــل ملكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء كــرر   
  فريقيا الوسطى؛ السالم يف مجهورية

ــذهلا احلكومــة علــى صــعيد        ــيت تب ــاجلهود الشــجاعة ال رحــب ب
ــائيني        ــركاء الثنـ ــن الشـ ــل مـ ــا كـ ــدعو إليهـ ــيت يـ ــالحات الـ ــذ اإلصـ تنفيـ

، واملؤسسات املالية الدولية، اليت ترمـي إىل حتسـني إدارة اخلزانـة الوطنيـة    
  وضمان توخي الشفافية يف األنشطة االقتصادية، وحسن اإلدارة؛

أعــرب عــن قلقــه الشــديد ألن انعــدام االســتقرار علــى امتــداد     
املنــاطق احلدوديــة لتشــاد والســودان ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى يشــكل 

  ديداً ألمن واستقرار مجهورية أفريقيا الوسطى وجرياا؛

ة اإلقليميـة جلمهوريـة أفريقيــا   أكـد مـن جديـد التزامـه بالسـالم       
  الوسطى؛

طلــب إىل األمــني العــام أن يعــزز التعــاون بــني األمــم املتحــدة      
  والدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا؛  

قرر جتديد والية مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم يف         
كـــانون  ٣١ مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ملـــدة ســـنة واحـــدة تنتـــهي يف 

  .٢٠٠٧األول/ديسمرب 
__________ 

، املعقــودة كجلســة خاصــة يف  ٥٥٥٨ويف جلســة جملــس األمــن    )٤(  
ــوبر ٣٠ ، أجــرى الــس مناقشــة مــع  ٢٠٠٦ تشــرين األول/أكت

املمثل اخلاص لألمني العـام ورئـيس مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم       
 بناء السالم ورئيس وزراء مجهورية أفريقيا الوسطى.

  )٥(  S/PRST/2006/47. 

    




