
النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
   األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

41 14-65169 

 

  الوسطىاحلالة يف مجهورية أفريقيا  -  ٨
  

  عام عرض  
ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت

ست جلسات واختذ قرارا واحدا وأصدر بيانـا رئاسـيا واحـدا    
فيما يتعلق باحلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى. واسـتمع إىل      

ريـة  أربع إحاطات قدمتـها املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام جلمهو     
أفريقيــا الوســطى ورئــيس تشــكيلة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى   
التابعــة للجنــة بنــاء الســالم بشــأن أنشــطة كــل منــهما. وركــز  
ــات الرئاســية       ــدم احملــرز حنــو إجــراء االنتخاب ــى التق ــس عل ال
والتشريعية، وكذلك على التحديات اليت تواجه إعـادة إدمـاج   

ــى إصــالح    ــاب عل قطــاع األمــن،  املقــاتلني الســابقني، واالنكب
  وضمان األمن يف الشمال الشرقي من البلد.

وقـــام الـــس مـــرتني بتمديـــد واليـــة مكتـــب األمـــم     
ــا      ــة أفريقيـــ ــالم يف مجهوريـــ ــاء الســـ ــل لبنـــ ــدة املتكامـــ املتحـــ

  .)١٠٥(شهرا ١٣ملدة سنة واحدة مث ملدة  ،)١٠٤(الوسطى
 كـانون األول/  ٢١إىل  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٨  

: اإلحاطــات املقدمــة مــن املمثلــة    ٢٠١١ديســمرب 
اخلاصة لألمني العام، والعملية االنتخابيـة، وبرنـامج   

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

ــه  ٢٨يف    تمع الــــس إىل ، اســــ٢٠١٠حزيران/يونيــ
إحاطة قدمتها املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام جلمهوريـة أفريقيـا       
الوسطى ورئيسة مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء السـالم     
يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى. وأثنــاء عــرض تقريــر األمــني       

__________ 

 األمــم مكتــب واليــة عــن املعلومــات مــن مزيــد علــى لالطــالع  )١٠٤(
ــاء املتكامــل املتحــدة ــة يف الســالم لبن ــا مجهوري  الوســطى، أفريقي

 وبعثـات  السياسـية  البعثـات ” الثـاين،  القسـم  العاشر، اجلزء انظر
  .“السالم بناء

)١٠٥(  S/PRST/2010/26 ٢٠٣١ والقرار )٢٠١١(.  

، أكـــدت علـــى أن عمليـــة الســـالم بلغـــت مرحلـــة  )١٠٦(العـــام
بنـــاء الســـالم عقـــد   حرجـــة، ســـيحدد فيهـــا مصـــري عمليـــة     

االنتخابــات بنجــاح وإمتــام عمليــة نــزع الســالح والتســريح       
مقاتـل سـابق، ومهـا عمليتـان      ٨ ٠٠٠ حلـوايل وإعادة اإلدماج 

ــة     ــة االنتخابي مت تأخريمهــا حــىت ذلــك احلــني. وقالــت إن اللجن
تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٤تحديد تــارخيي املســتقلة أوصــت بـــ

موعـــدين للجـــولتني ك ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب  ١٩ و
ــى     ــة، علـ ــية والربملانيـ ــات الرئاسـ ــن االنتخابـ ــة مـ األوىل والثانيـ
التوايل. وانتقلت املمثلة اخلاصـة إىل احلالـة األمنيـة، فقالـت إن     
اهلجمــات املســتمرة الــيت يشــنها جــيش الــرب للمقاومــة علــى   
السكان املدنيني يف مقاطعات اجلمهورية اجلنوبية الغربية تزيـد  

ة األمنيــة. وأكــدت علــى أن املكتــب يعمــل   مــن تــدهور احلالــ 
ــاء الســالم تابعــة لألمــم       ــات لبن ــع بعث ــق مــع أرب علــى حنــو وثي
املتحـــدة يف املنطقـــة مـــن أجـــل رصـــد أنشـــطة جـــيش الـــرب   
للمقاومـة، لكنـها أقــرت باحلاجـة إىل اتبـاع ــج إقليمـي أكثــر      

. وأشـار  )١٠٧(تنسيقا ملكافحة التهديد الذي يشكله هذا اجليش
أفريقيا الوسطى إىل أنه على الـرغم مـن أن كـال     ممثل مجهورية

ــة تتفــق علــى أن األمــن      ــة والدولي ــة الوطني مــن اجلهــات الفاعل
ضـــروري مـــن أجـــل إجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة وذات  
مصداقية يف بلد عرضة للتمرد الداخلي، فإن وجـود املتمـردين   

  .)١٠٨(األجانب وقطاع الطرق مل جيعل األمور أيسر
، اسـتمع الـس   ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٨ويف   

إىل إحاطة قدمتها املمثلة اخلاصـة، الـيت عرضـت تقريـر األمـني      
العام، وقـدمت معلومـات مسـتكملة عـن األعمـال التحضـريية       

__________ 

)١٠٦(  S/2010/295.  
)١٠٧(  S/PV.6345، ٤  و ٣ الصفحتان.  
  .٨ الصفحة نفسه، املرجع  )١٠٨(
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. وأفــادت بأنــه )١٠٩(لالنتخابــات وعــن احلالــة األمنيــة يف البلــد 
ــريعية يف     ــية والتشــ ــات الرئاســ ــراء االنتخابــ ــرر إجــ ــن املقــ  مــ

وأن األمـم املتحـدة والشـركاء     ٢٠١١كانون الثاين/ينـاير   ٢٣
ــة     ــبريا إىل اللجنـ ــا كـ ــا وماليـ ــا تقنيـ ــدموا دعمـ ــد قـ ــدوليني قـ الـ
االنتخابية املستقلة، اليت عهـد إليهـا بتنفيـذ العمليـة االنتخابيـة.      
ويف ما يتعلق بعملية نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج،   

حقـق مـن املقـاتلني السـابقني     ذكرت أنه على الـرغم مـن أن الت  
يف مشال غرب البلد قد اكتمل، جيـب أن تفـي أطـراف احلـوار     
السياسي الشامل بالتزاماا كافة حبيث يتسـىن املضـي قـدما يف    
ــة إىل    ــة حباجـ ــى أن احلكومـ ــددت علـ ــل. وإذ شـ ــة ككـ العمليـ
الوسائل واملوارد الكافية للتصدي النعدام األمـن، أشـارت إىل   

امــة مــن أجــل بســط ســلطتها وتــوفري      جهــودا ه بــذلتأــا 
. وقال ممثل مجهورية أفريقيـا  )١١٠(اخلدمات يف مجيع أحناء البلد

ــفة      ــرة ومنصـ ــات حـ ــراء انتخابـ ــد إلجـ ــده يعـ ــطى إن بلـ الوسـ
وشـــفافة. غـــري أن هنـــاك بعـــض املخـــاوف احلقيقيـــة يف عـــدة  
مناطق، مثـل انعـدام األمـن الـذي تؤججـه اجلماعـات املتمـردة        

ى اتفـــاق الســـالم الشـــامل ومجاعـــات الـــيت مل توقـــع بعـــد علـــ
  .  )١١١(مسلحة جمهولة

ــمرب   ١٤ويف    ــانون األول/ديســـ ــد ٢٠١٠كـــ ، اعتمـــ
الس بيانا رئاسيا دعا فيه مجيـع أصـحاب املصـلحة الـوطنيني     
إىل مواصـلة مـا يبذلونــه مـن جهـود للــدفع قـدما، وعلـى وجــه       

وشـفافة   السرعة، بعملية إعداد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهـة 
وذات مصداقية، وأحاط علما بِاملرسـوم الرئاسـي الـذي حـدد     

موعــدا للجولــة األوىل  ٢٠١١كــانون الثاين/ينــاير  ٢٣تــاريخ 
مـــن االنتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية، وبِاســـتكمال عمليـــة  

__________ 

)١٠٩(  S/2010/584.  
)١١٠(  S/PV.6438، ٤ الصفحة.  
  .٨  و ٧ الصفحتان نفسه، املرجع  )١١١(

التسجيل يف هدوء. وأقـر الـس مبـا أُحـرز حـىت ذلـك الوقـت        
إعـادة اإلدمـاج،   من تقدم يف عملية نـزع السـالح والتسـريح و   

العسكرية إىل اختـاذ التـدابري    -ودعا كافة اجلماعات السياسية 
ــزع     ــة ن ــأخري، مــن عملي ــهاء، دون ت الضــرورية مــن أجــل االنت
الســالح والتســريح بصــورة شــفافة ومســؤولة. وجــدد الــس  
ــاء      ــن أجــل إحي ــا الوســطى م ــة أفريقي ــة مجهوري ــه حلكوم دعوت

ــة إىل إصــالح مؤسســات قطــا    ــذي  اجلهــود الرامي ــن، ال ع األم
يشـــكل عنصـــرا جوهريـــا مـــن عناصـــر عمليـــة بنـــاء الســـالم،  
والتصــدي لظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب املتفشــية، وتعزيــز       

  .)١١٢(سيادة القانون وزيادة احترام حقوق اإلنسان
، اسـتمع الـس إىل إحاطـة    ٢٠١١متوز/يوليه  ٧ويف   

ــني      ــر األمـ ــت تقريـ ــيت عرضـ ــة، الـ ــة اخلاصـ ــن املمثلـ ــة مـ مقدمـ
ــالتقرير طغــت   )١١٣(العــام ــرة املشــمولة ب . وأشــارت إىل أن الفت

عليهــا االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية، وقالــت إن املــراقبني   
والــوطنيني وصــفوا االنتخابــات بأــا كانــت شــاملة   الــدوليني 

وسـلمية رغــم وقــوع عــدد مــن املخالفــات. وأكــدت علــى أن  
أكــرب حتــديني عــاجلني مهــا النظــام السياســي بعــد االنتخابــات   
التشــريعية والرئاســية وتنفيــذ اتفاقــات الســالم مــع اجلماعــات   
املتمردة ونزع سالح املقاتلني السابقني وإعادة إدماجهم علـى  

  .)١١٤(و مستدام، يف إطار اإلصالح العام لقطاع األمنحن
، استمع الس ٢٠١١األول/ديسمرب كانون  ١٤ويف   

إىل إحاطـة قدمتـها املمثلـة اخلاصـة، الـيت عرضـت تقريـر األمـني         
، وقـــدمت معلومـــات مســـتكملة عـــن التطـــورات     )١١٥(العـــام

االقتصــــادية  -السياســــية واألمنيــــة واإلنســــانية واالجتماعيــــة 
__________ 

)١١٢(  S/PRST/2010/26.  
)١١٣(  S/2011/311.  
)١١٤(  S/PV.6575، ٣ الصفحة.  
)١١٥(  S/2011/739.  
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ــا الوســطى. وإذ      ــة أفريقي ــوق اإلنســان يف مجهوري ــة حبق واملتعلق
ت اإلجيابية، قالت إنه، بالرغم مـن االنقسـامات   أبرزت التطورا

على اجلبهة السياسية، فـإن حتـاور احلكومـة مـع املعارضـة كـان       
ــه إن       ــن أن ــع. وحــذرت م ــري متوق ــيا رئيســيا وغ انفراجــا سياس

كية السالم الـيت بـدأت بـني احلكومـة واموعـات      يكانت دينام
 فـإن  العسكرية متنح فرصـة حقيقيـة للسـالم يف البلـد،    -السياسية

انعدام التمويل بغيـة اسـتكمال عمليـة نــزع السـالح والتسـريح       
وإعادة اإلدماج والشروع يف املرحلة الثانيـة مـن إصـالح قطـاع     

  .)١١٦(أن يضع البلد على حافة الكارثةميكن األمن 
، اختـذ الـس   ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ٢١ويف   

الذي أعرب فيه عن القلـق مـن عـدم     )٢٠١١( ٢٠٣١القرار 
بسط الدولة سلطتها خارج العاصـمة، األمـر الـذي أفضـى إىل     

وأهاب فيه حبكومـة   ،فراغ أمين خطري يف أحناء كثرية من البلد
مجهورية أفريقيا الوسطى واجلماعـات املسـلحة كافـة مواصـلة     

ــق     ــن طري ــة ع ــة املصــاحلة الوطني ــزام بعملي ــال التــام   االلت االمتث
للتوصــيات الــيت أفضــى إليهــا احلــوار السياســي الشــامل الــذي   

. كمـا طالـب اجلماعـات املسـلحة كافـة      ٢٠٠٨انتهى يف عام 
بــأن تتعــاون مــع احلكومــة يف عمليــة نــزع الســالح والتســريح   

على أمهية إصالح قطاع األمـن  الس وإعادة اإلدماج. وأكد 
__________ 

)١١٦(  S/PV.6687، ٧-٢ الصفحات.  

يف مجهورية أفريقيا الوسـطى، والحـظ مـع القلـق عـدم وجـود       
ــذا      ــاب يف ه ــة وذات مصــداقية، وأه ــة ناجع اســتراتيجية وطني
الصــدد باحلكومــة أن تعــود إىل إجــراء حــوار جمــد مــع مكتــب  
األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الســـالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا  
الوســطى، بطــرق منــها علــى وجــه اخلصــوص مراعــاة خريطــة  

يــق املتعلقــة بإصــالح قطــاع األمــن الــيت صــاغها املكتــب    الطر
ــة إصــالح       ــاء عملي ــة املســاعدة إلحي ــب احلكوم ــتجابة لطل اس

  قطاع األمن.  
  

 كـانون األول/  ١٤إىل  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٨  
ــة مـــن  ٢٠١١ديســـمرب  رئـــيس :اإلحاطـــات املقدمـ

ــة      ــة للجن ــا الوســطى التابع ــة أفريقي تشــكيلة مجهوري
  السالم  بناء

ــرة مـــــــن     إىل  ٢٠١٠حزيران/يونيـــــــه  ٢٨يف الفتـــــ
ــانون األول/ديســـمرب   ١٤ ، قـــدم رئـــيس تشـــكيلة   ٢٠١١كـ

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى التابعــة للجنــة بنــاء الســالم بانتظــام  
 معلومات مسـتكملة إىل الـس بشـأن املسـائل املتعلقـة بتنفيـذ      
ــا     ــة أفريقيــ ــالم يف مجهوريــ ــاء الســ ــتراتيجي لبنــ ــار االســ اإلطــ
الوســطى، الــذي مشــل العمليــة االنتخابيــة، وإصــالح قطـــاع       

  .)١١٧(األمن، وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
__________ 

      .S/PV.6687 ، وS/PV.6575 ، وS/PV.6438 ، وS/PV.6345انظر   )١١٧(



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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  اجللسات: احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــال الـــدعوات  عمـ

  ٣٧ملادة با
ــدعوات ــال الـــــ  عمـــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩ملادة با

  القرار والتصويت  
 -املعارضــون  -(املؤيــدون 

  املمتنعون عن التصويت)

              ٦٣٤٥    
ــران/ ٢٨  حزيـــــــ

  ٢٠١٠يونيه 

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــن   ــطى وعـــــ الوســـــ
أنشطة مكتب األمم 
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2010/295البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
  الوسطى

لألمـني   املمثلة اخلاصة
ــة   ــام جلمهوريـــــ العـــــ
أفريقيـــــــا الوســـــــطى 
ورئيسة مكتب األمـم  
ــاء    ــدعم بنـ ــدة لـ املتحـ
ــة   ــالم يف مجهوريـ السـ
أفريقيــــــا الوســــــطى، 
ورئـــــــيس تشـــــــكيلة 
مجهوريـــــــة أفريقيـــــــا 
الوسطى التابعة للجنة 

  بناء السالم  

    مجيع املدعوين

٦٤٣٨    
 كــانون األول/ ٨

  ٢٠١٠ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــطة   ــطى وأنشــ الوســ
ــم   ــب األمــــــ مكتــــــ
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2010/584البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
  الوسطى

املمثلة اخلاصة لألمـني  
العـــــــــام، ورئـــــــــيس 
تشـــــكيلة مجهوريـــــة   
أفريقيـــــــا الوســـــــطى 
ــاء   ــة بنــ ــة للجنــ التابعــ

  السالم  

    مجيع املدعوين

٦٤٤٤    
ــانون  ١٤ كـــــــــــ

ــمرب  األول/ديســـــ
٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ

ــة  ــا مجهوريـــ أفريقيـــ
ــطة   ــطى وأنشــ الوســ
ــم   ــب األمــــــ مكتــــــ
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2010/584البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
  الوسطى

    S/PRST/2010/26 

٦٥٧٥    
متوز/يوليــــــــــه  ٧

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــطة   ــطى وأنشــ الوســ
ــم   ــب األمــــــ مكتــــــ
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2011/311البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
  الوسطى

املمثلة اخلاصة لألمـني  
العـــــــــام، ورئـــــــــيس 
تشـــــكيلة مجهوريـــــة   
أفريقيـــــــا الوســـــــطى 

ــة ل ــاء التابعــ ــة بنــ لجنــ
  السالم  

    مجيع املدعوين
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــال الـــدعوات  عمـ

  ٣٧ملادة با
ــدعوات ــال الـــــ  عمـــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩ملادة با

  القرار والتصويت  
 -املعارضــون  -(املؤيــدون 

  املمتنعون عن التصويت)

              ٦٦٨٧    
ــانون  ١٤ كـــــــــــ

ــمرب  األول/ديســـــ
٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــن   ــطى وعـــــ الوســـــ
أنشطة مكتب األمم 
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2011/739البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
ــيس   الوســطى (رئ

  الوزراء)

املمثلة اخلاصة لألمـني  
العـــــــــام، ورئـــــــــيس 
تشـــــكيلة مجهوريـــــة   
أفريقيـــــــا الوســـــــطى 
ــاء   ــة بنــ ــة للجنــ التابعــ

  السالم  

    مجيع املدعوين

٦٦٩٦  
ــانون  ٢١  كـــــــــ

ــمرب  األول/ديســـــ
٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــن   ــطى وعـــــ الوســـــ
أنشطة مكتب األمم 
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2011/739البلد (

مشروع قرار مقـدم  
غابون، من أملانيا، و

وفرنســـا، واململكـــة 
ــا   ــدة لربيطانيــ املتحــ

ــى و ــداالعظمــ  أيرلنــ
ــمالية،  الشـــــــــــــــــــ
ــات املتحــدة   والوالي
ــة  األمريكيـــــــــــــــــــ

)S/2011/785  (  

    )٢٠١١( ٢٠٣١القرار       
٠-٠-١٥  

    
  بيساو -احلالة يف غينيا  -  ٩

  
  عامعرض   

خالل الفترة قيد االستعراض، عقد جملس األمن تسـع    
ــا     ــة يف غيني ــرارين    -جلســات خمصصــة للحال بيســاو واختــذ ق

واعتمد بيانا رئاسيا واحدا. واستمع الس إىل إحاطـة قـدمها   
بيسـاو ورئيسـة تشـكيلة     -املمثل اخلاص لألمني العام يف غينيا 

الـة السياسـية   بيساو التابعة للجنة بناء السالم بشأن احل -غينيا 
واألمنيـــــة احمليطـــــة بالعصـــــيان العســـــكري الـــــذي وقـــــع يف  

، وكذلك التطـورات املتعلقـة بـاجلهود    ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١
املبذولـــة يف جمـــايل إصـــالح قطـــاع األمـــن ومكافحـــة االجتـــار  

  باملخدرات واجلرمية املنظمة.

وعالوة على ذلك، جدد الس مرتني واليـة مكتـب     
، )١١٨(بيســاو -األمـم املتحــدة املتكامـل لبنــاء السـالم يف غينيــا    

  .  )١١٩(شهرا، على التوايل ١٤ لفتريت سنة واحدة و
  

: تقــــدمي إحاطــــة   ٢٠١٠متوز/يوليــــه   ٢٢  و ١٥  
  واعتماد بيان رئاسي

، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠١٠متوز/يوليه  ١٥يف   
ــا     ــام لغيني ــل اخلــاص لألمــني الع ــيس   -قــدمها املمث بيســاو ورئ

__________ 

 األمــم مكتــب واليــة عــن املعلومــات مــن مزيــد علــى لالطــالع  )١١٨(
 اجلــزء انظــر بيســاو، - غينيــا يف الســالم لبنــاء املتكامــل املتحــدة

ــر، ــم العاشـ ــاين، القسـ ــات” الثـ ــية البعثـ ــات السياسـ ــاء وبعثـ  بنـ
  .“السالم

  .)٢٠١١( ٢٠٣٠  و )٢٠١٠( ١٩٤٩ القراران  )١١٩(




