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  بيان من رئيس جملس األمن 
ـــول/ســبتمرب ٢٠٠١،  فـــي اجللســـة ٤٣٨٢ لـس األمــــن الــــيت عقـــدت يف ٢٦ أيل
فيما يتصل بنظر الــس يف البنـد املعنـون �احلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى�، أدىل رئيـس 

جملس األمن بالبيان التايل باسم الس: 
�درس جملـس األمـن تقريـر األمـني العـام املـؤرخ ١٩ أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠١ 
ــــــؤرخ ١٧ متـــــوز/يوليـــــه ٢٠٠١  (S/2001/886) املقــــدم عمــــالً ببيــــان رئيســــه امل
ـــد تســاهم ــا األمــم  (S/PRST/2001/18)، وال سـيما توصياتـه بشـأن الطريقـة الـيت ق

املتحدة بصورة أكرب يف إنعاش مجهورية أفريقيا الوسطى. 
ـــع بــه ممثــل  �ويعـرب جملـس األمـن عـن تقديـره للعمـل املسـتمر الـذي يضطل
األمني العام، اجلنرال األمني سيسي، ولعمل مكتب األمـم املتحـدة لدعـم بنـاء السـالم 

يف مجهورية أفريقيا الوسطى. 
�كمـا يعـرب جملـس األمـن عـن بـالغ قلقـه املسـتمر إزاء احلالـــة املضطربــة يف 
مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى. ويكـرر نـداءه إىل مجيـع األطـراف إلجـراء حـوار سياســـي 
وحتقيق املصاحلة الوطنية واحترام حقوق اإلنسان وفقا لـروح ميثـاق املصاحلـة الوطنيـة 
لعـام ١٩٩٨. وأحـاط الـس علمـاً يف هـذا الصـدد، بـــالنداءات الداعيــة إىل الوحــدة 

الوطنية اليت أطلقتها سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى. 
�ويدعـو جملـــس األمــن الســلطات يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى إىل اتبــاع 
املعايـري املقبولـة دوليـا يف مراعـاة األصـول القانونيـــة يف التحقيقــات واحملاكمــات ذات 
الصلة باألشخاص املشـاركني يف حماولـة االنقـالب الـيت جـرت يف أيـار/مـايو ٢٠٠١. 
وينبغي أن تتسم هذه اإلجراءات بالشفافية وأال تفضي إىل زيـادة سـوء العالقـات بـني 
خمتلف األعراق يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى. كمـا ينبغـي أن يسـمح لالجئـني الذيـن 
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هجـروا بالدهـم بعـد فشـل االنقـالب بـالعودة بسـالم دون خـوف مـن احملاكمـة علـــى 
أساس عرقي. 

�ويشـجع جملـس األمـن اتمـع الـدويل علـى تقـدمي مســـامهة كبــرية إلنعــاش 
مجهورية أفريقيا الوسطى ويشدد على أن كفـاءة مثـل هـذه املسـامهة سـتعتمد بصـورة 
كبـرية علـى اجلـهود الـيت تبذهلـا حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى نفسـها مــن أجــل 
حتقيـق هـذه الغايـة. ويشـدد الـس علـى أن املسـائل احلامســة املتعلقــة بتســديد الديــن 
اخلـارجي وتسـديد متـأخرات املرتبـات ملوظفـي اخلدمـة املدنيـة تسـتدعي املعاجلـة علــى 

حنو عاجل. 
�ويشـجع جملـس األمـن برنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي واملؤسســات املاليــة 
الدولية، وال سيما البنك الدويل وصنـدوق النقـد الـدويل ومصـرف التنميـة األفريقـي، 
علـى النظـر، بالتشـاور مـع حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وممثـل األمـني العـــام يف 
ـــا الوســطى يف إدارة شــؤوا  الطـرق الكفيلـة بتعزيـز قـدرات حكومـة مجهوريـة أفريقي
االقتصادية واملالية مبا يف ذلك من خالل إعارة خرباء رفيعي املسـتوى. ويدعـو الـس 
األمني العام إىل إطالعه على اإلجراءات اليت تتخذ يف هذا الصدد عندما يقـدم تقريـره 
القـادم عـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى. وفضـالً عـن ذلــك، حيــث الــس مؤسســات 
بريتون وودز على إبداء مرونة أكرب فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. 

�وحييـط جملـس األمـن علمـا مـــع االهتمــام بعــزم األمــني العــام علــى القيــام 
بالتنسـيق مـع حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بتوسـيع نطـاق واليـة مكتـب األمـــم 
املتحدة لدعم بناء السالم فـــي مجهوريــة أفريقيــــا الوسـطى وتعزيـــزه وفقـــا ملـا جــــاء 
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�ويؤكد جملس األمن احلاجة إىل مواصلة إعادة تشـكيل القـوات املسـلحة يف 
ـــام بدورهــا بفعاليــة وإخــالص ونزاهــة،  مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى لتمكينـها مـن القي
خلدمـة شـعب أفريقيـا الوسـطى. ويشـــري أيضــاً إىل أمهيــة تنفيــذ برنــامج فعــال جلمــع 
األسـلحة. ويف هـذا الصـدد، يدعـــم التوصيــات الــواردة يف الفقرتــني ١٧ و ١٨ مــن 

تقرير األمني العام. 
�ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يواصل إطالعه بصفة منتظمة علـى 
أنشطة مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريــــة أفريقيـا الوسـطى واحلالـة 
السـائدة فيـها، وال ســـيما يف جمــاالت احلــوار السياســي واملصاحلــة الوطنيــة واحــترام 

حقوق اإلنسان�. 


