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تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واألنشطة اليت يـضطلع                 
  هبا مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف ذلك البلد

    
  مقدمة  -أوال   

ــو    ُي  - ١ ــر اســتجابة لطلــب جملــس األمــن ال ــؤرخ  قــدم هــذا التقري ــان الرئاســي امل ارد يف البي
 مواصـلة إطالعـه     ، والذي طلب فيه اجمللـس إيلّ      )S/PRST/2001/25 (٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ٢٦

بانتظــام علــى احلالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واألنــشطة الــيت يــضطلع هبــا مكتــب األمــم     
ــطى     ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــسالم يف مجهوريـ ــاء الـ ــدعم بنـ ــدة لـ ــن   . املتحـ ــرة مـ ــر الفتـ ــي التقريـ ويغطـ

 التطـّورات املـستجدة يف اجملـاالت         ويركز علـى   ،٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  يونيه إىل /حزيران
 االقتصادية واإلنسانية ويف جمال حقوق اإلنسان خـالل تلـك           -السياسية واألمنية واالجتماعية    

كما يقّدم معلومات عـن أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم وصـندوق بنـاء الـسالم يف مجهوريـة              . الفترة
طلـب  ب  عمـال يف ذلك البلد، وجود األمم املتحدة  بشأن توصيات عالوة على أفريقيا الوسطى، 

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧جملس األمن املؤرخ 
  

  احلالة السياسية  -ثانيا   
 ٢٠٠٨يونيــــه / حزيــــران٢٣ ، املــــؤرخ إىل اجمللــــسسابقمنــــذ تقــــدميي تقريــــري الــــ  - ٢
)S/2008/410(، علـى احلالـة الـسياسية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى اجلهـود الراميـة إىل                    غلبت 

زال الكـثريون ينظـرون إىل احلـوار     ومـا . اتيـة إلقامـة حـوار سياسـي يـشمل اجلميـع        هتيئة بيئة مو  
ومــع اقتــراب . باعتبــاره خطــوة أوىل حامســة حنــو املــصاحلة الوطنيــة وحتقيــق االســتقرار يف البلــد 

، ُينظر إىل احلوار أيضا باعتبـاره       ٢٠١٠االنتخابات التشريعية والرئاسية املقرر إجراؤها يف عام        
 يتـسىن    االنتخابـات، وقـد ال      إجـراء  ليـ أن تعزز مشول العملية الـسياسية للجميـع قب        عملية ميكن   

 من هذا القبيـل     ث تطّور ووحد.  االنتخابات أو قد تكون نتائجها حملّ نـزاع       بدوهنا إجراء هذه  
  .قرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى يشكل عامال إضافيا لزعزعة االستمن شأنه أن
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 احلوار كان مـشروطا بتوقيـع اتفـاق وقـف إلطـالق النـار بـني               ويذكر اجمللس أن إجراء     - ٣
وســـلطات مجهوريـــة أفريقيـــا ) اجلـــيش الـــشعيب(اجلـــيش الـــشعيب إلعـــادة إحـــالل الدميقراطيـــة 

ــسية، واعتمــاد        ــة وحركــات التمــرد الرئي ــع اتفــاق ســالم شــامل بــني احلكوم الوســطى، وتوقي
أعـضاء   ذلـك   يفاسية الوطنية الفاعلة، مبصر السيا كومة قانونا للعفو العام لتمكني مجيع العنا      احل

 . احلوار السياسي الـشامل للجميـع      حركات التمرد وزعماء املعارضة املنفّيون، من املشاركة يف       
وكان هذا التسلسل جزءا من توافق اآلراء الذي متّخـضت عنـه اجتماعـات اللجنـة التحـضريية                  

  .٢٠٠٨أبريل /ير ونيسانينا/الثاينللحوار اليت ُعقدت خالل الفترة ما بني كانون 
 وقـف إطـالق النـار واتفـاق الـسالم            على اتفـاق   يف ليربفيل بناء على ذلك، مت التوقيع      و  - ٤

ويـدعو اتفـاق    . ، علـى التـوايل    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢١ و   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩ يومي   الشامل
ملقـاتلني  السالم الشامل إىل نـزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، وكـذلك إىل العفـو عـن ا                

غـــري أن أعمـــال التحـــضري للحـــوار قـــد توقّفـــت بـــشكل مفـــاجئ يف        . املتمـــردين وقـــادهتم 
د اعقـ ان يف أعقاب طرح احلكومة ثالثة مـشاريع قـوانني للعفـو العـام قبـل      ٢٠٠٨أغسطس  /آب

وهذا ما دفع بعـض العناصـر الفاعلـة الرئيـسية، ومنـها اجلـيش               . دورة استثنائية للجمعية الوطنية   
، إىل  )احتـاد القـوى    ( الناشـطة  ةيـ وطناحتـاد القـوى ال     ، ممـثال يف   ف أحزاب املعارضـة   الشعيب وحتال 

مـشاريع القـوانني تـشكل انتـهاكا        قـد رأت هـذه العناصـر أن         ف. االنسحاب مـن عمليـة الـسالم      
 / حزيـران  ٢١ للحوار واتفاق الـسالم الـشامل املـؤرخ          يةلجنة التحضري اللنص وروح توصيات    

فرانــسوا اريع القــوانني تلــك حتــايب القــوات املرتبطــة بــالرئيس  أن مــشت اعتــربو، ٢٠٠٨يونيــه 
ــوزيزي ــشمل اجلــرائم      . ب ــام ي ــانون للعفــو الع وطالبــت املعارضــة وحركــات التمــرد باعتمــاد ق

  .هماؤ على اتفاقات السالم وشركنيعاملوقّمجيع املزعومة واجلرائم اليت ارتكبها 
ية احلوار هو ما دفع ممثلي اخلاص،       وكان انسحاب احتاد القوى واجليش الشعيب من عمل         - ٥

فرانــسوا لونــسين فــال، إىل الــدخول يف مــشاورات مكثفــة مــع خمتلــف العناصــر الوطنيــة الفاعلــة    
 .والــشركاء اإلقليمــيني والــدوليني، وذلــك هبــدف كــسر اجلمــود وإحيــاء عمليــة الــسالم املتوقفــة  

ني مــع الــرئيس اعمــتاجُت عقــد كــسر اجلمــود الــذي يعتــري العمليــة الــسياسية،  ولغــرض تيــسري
وأكّـد  . جراء احلوار يف أقـرب وقـت ممكـن        إ اختاذ التدابري الالزمة لتسهيل      بوزيزي لتشجيعه على  

  .ى إجراء حوار سياسي شامل للجميعيل الرئيس بوزيزي خالل اجتماعينا عزمه عل
ــول١٥ويف   - ٦ ــاق ســالم     ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل ــة اتف ــة متابع ــد االجتمــاع األول للجن ، ُعق

 البيـان  ت اللجنـة، يف   دعـ و. رئاسة لور غوندجو، وزيرة خارجية غابون آنـذاك       بالشامل  ليربفيل  
مـايو  / أيـار  ٩ إىل االمتثال الـصارم لألحكـام الـواردة يف اتفـاقي             ،اخلتامي الصادر عن االجتماع   

مجهوريــة أفريقيــا  يف  الــسالمطيــدوت  بعثــة، كمــا تــضّمن تكليــف٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢١ و
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 ، اإلقليميـة التابعـة للجماعـة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا              ظ السالم ، وهي قوة حف   الوسطى
جــاك  -وخــالل االجتمــاع، أعلــن جــان . باإلشــراف علــى تنفيــذ وقــف فــوري إلطــالق النــار

  .، عودة حركته إىل عملية السالمدميافوت، رئيس اجليش الشعيب
وانني العفـو العـام،   اجلمعيـة الوطنيـة مـن النظـر يف مـشاريع قـ      انتهت   نفسه،ويف الوقت   - ٧

العـام  ويغطـي قـانون العفـو    .  قانونا واحدا جمّمعا للعفو العـام ،سبتمرب/ أيلول٢٩ يف  ،واعتمدت
اجلرائم اليت ارتكبتها قوات األمن والـدفاع احلكوميـة والعناصـر املتمـردة خـالل الفتـرة مـا بـني                     

ــارس / آذار١٥ ــشرين األول١٣ و ٢٠٠٣م ــوبر / ت ــاريخ إصــدار  ٢٠٠٨أكت ــرئيس ، وهــو ت ال
 فيلــيكس -وهــو يــنص حتديــدا علــى العفــو عــن الــرئيس الــسابق آنــج   . القــانونهــذا بــوزيزي 

 ومارتان كومتامـادجي، الـشهري بعبـد        ،جاك دميافوت، رئيس اجليش الشعيب     -باتاسي؛ وجان   
ــاهللا  ــد اجلامل ــا الوســطى   بهــةسكني، قائ ــشعب أفريقي ــة ل ــشاركيهم  ،الدميقراطي  ،همائوشــركوم

أّمــا . بتــوّرطهم يف اخــتالس أمــوال عامــة واغتيــاالت ضــمن جــرائم أخــرى وذلــك فيمــا يّتــصل 
 فهـو مرهـون بتلبيـة شـروط معينـة منـها بـدء عمليـة نـزع               ،بالنسبة للعفو عن املقاتلني املتمـردين     

  . يوما من صدور القانون٦٠السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف غضون 
، رفـضته بعـض     ٢٠٠٨أكتـوبر   /ألول تشرين ا  ١٣يف  العام  وعقب إصدار قانون العفو       - ٨

العناصر السياسية الوطنية الفاعلة، ومنها اجليش الشعيب واحتاد القوى، ودعت إىل إعـادة النظـر          
 نـدد و. وغـري مفيـدة لعمليـة املـصاحلة       غـري واقعيـة     أهنـا   يف القانون واصفة الشروط الـواردة فيـه ب        

ا العمليـة املؤديـة إىل اعتمـاد الـصيغة          ا وصفه بالعيوب اإلجرائية اليت انطوت عليه      مباحتاد القوى   
ووصـف رئـيس    . املعّدلة للمشروع األويل املتفق عليه على مستوى اللجان يف اجلمعيـة الوطنيـة            

وأصـّر علـى أن     . ايف روح اتفـاق ليربفيـل     جيـ غـري مقبـول و    أنـه   اجليش الشعيب قانون العفو العام ب     
  .وارجتميع عناصر اجليش الشعيب ال ينبغي أن يتم إال بعد احل

ــوبر / تــشرين األول٢٤ويف   - ٩ ــة متابعــة اتفــاق   ٢٠٠٨أكت ــاين للجن ، ُعقــد االجتمــاع الث
وناقـشت اللجنـة   . سالم ليربفيل الشامل حتت رئاسة بول تونغي، وزير خارجية غـابون اجلديـد      

ويف حــني رحبــت اللجنــة . سابقريقيــا الوســطى منــذ اجتماعهــا الــ تطــّور احلالــة يف مجهوريــة أف
، فإهنـا أحاطـت علمـا بالـشواغل الـيت أعـرب عنـها كـل مـن جـيش                      العـام  لعفـو بإصدار قـانون ا   

التحرير واحتاد القوى فيما يتعلق بتفسري بعض األحكام يف القانون املذكور، كما أهنـا قـّررت،                
بونغو أوندميبا، رئيس غابون، ليقوم جبهـود       عمر  يف هذا الصدد، إحالة األمر إىل الرئيس احلاج         

 وأحاطـت اللجنـة علمـا       .سالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       عمليـة الـ   الوساطة بـصفته وسـيط      
تعلّـق بنــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج تقـدمت بـه حكومـة مجهوريـة              يأيضا بـاقتراح    

ومـن املتوقـع أن يقـدم      . أفريقيا الوسطى، وقررت تـشكيل فريـق عامـل لوضـع الطرائـق لتنفيـذه              



S/2008/733
 

4 08-61726 
 

لجنـة املتابعـة يف     املقبـل ل  جتمـاع   ال إىل ا  ٢٠٠٨وفمرب  نـ / تـشرين الثـاين    ١٨الفريق تقريره حبلول    
وهذه املبادرات اهلادفة إىل بناء الثقة بني الطرفني ستكون حامسة لنجاح تنفيـذ برنـامج               . ليربفيل

ــوفّر احلــوار ا      ــد ي ــاج، وق ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــاء   ن ــسياسي حمفــال مناســبا لبن ل
  .املطلوبة الثقة
بتوســيع عــضوية يقــضي نــوفمرب ، وقّــع الــرئيس بــوزيزي مرســوما /ين تــشرين الثــا٧ويف   - ١٠

 الختــاذ الترتيبــات العمليــة ٢٠٠٨يونيــه /نــشئ يف حزيــراناللجنــة املنظمــة للحــوار، وهــي كيــان أُ
وقـد كانـت    . تمـرد حركـات ال  لتنظيم احلوار السياسي الشامل للجميع، حبيث تشمل املعارضـة و         

وبعــد إجــراء مــشاورات مــع مجاعــات املعارضــة، . نــةهــذه املــسألة حمــلّ خــالف منــذ إنــشاء اللج
نـوفمرب إجـراء احلـوار خـالل        / تشرين الثاين  ١٥اقترحت احلكومة يف املرسوم الرئاسي الصادر يف        

ــرة مــن  ــرئيس بونغــو،   . ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٠ إىل ٥الفت وقُــّدمت بعــد ذلــك إىل ال
كليف إحـداها برئاسـة احلـوار، وذلـك          شخصيات أفريقية بارزة ميكن ت     اء أربع رئيس غابون، أمس  

  .لكي يتخذ قرارا بشأهنا بصفته وسيط عملية السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى
وباإلضــافة إىل ذلــك، قامــت احلكومــة مــؤخرا، يف حماولــة لتهيئــة منــاخ سياســي أكثــر    - ١١

ون العفـو العـام      من زعماء املتمردين واملقاتلني امتثـاال لقـان        ١٢مالءمة يف البلد، بإطالق سراح      
وقد لقيت هذه البادرة ترحيبا مـن رئـيس اجلـيش الـشعيب الـذي               . سبتمرب/ أيلول ٢٩الصادر يف   

أكتوبر املوّجهة إىل الـرئيس بـوزيزي بأنـه قـد أصـدر      / تشرين األول ٣١أفاد يف رسالته املؤرخة     
  .تعليماته إىل قادته امليدانيني لتحديد املواقع لتجميع املقاتلني املتمردين

التقـدم احملـرز حنـو إجـراء احلـوار،          مـن   رغم  علـى الـ    أنه   تزايدامل ي قلق  من دواعي  لاز ي وال  - ١٢
 تـرى أهنـا     ظهرت مجاعات متمّردة جديدة، منها فصائل منشقة عن مجاعات موجـودة مـن قبـل،              

وقـد شـّنت هـذه اجلماعـات اجلديـدة هجمـات متكـّررة علـى          .  عمليـة الـسالم    قد اسـُتبعدت مـن    
 املقاطعات الشمالية غري املـستقرة، وهـي قـد تـشكل هتديـدا جديـدا للـسالم                  القوات احلكومية يف  

  . الفترة التالية مباشرة إلجراء احلوارخاللواالستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مبا يف ذلك 
  

 واألمين العسكري الصعيدين على حلالةا  - ثالثا  
 املـشمولة  الفتـرة  خـالل  نـسبيا  مستقرة اهب احمليطة واملناطق بانغي يف األمنية احلالة ظلت  - ١٣

 بالتهديـد  لألموال وابتزاز واقتحام سطو حوادث وقوع عن تقارير ترد تزال ال ،لكن .بالتقرير
 اإلجـراءات  تعزيـز  مت سـبتمرب، /أيلـول  ويف .واألمـن  الـدفاع  قـوات  من عناصر مبشاركة والعنف
 تقــدم ومل .احلكومــة راراســتق زعزعــة حمــاوالت بوقــوع تكهنــات ظــل يف بــانغي يف األمنيــة

 اعتــراض أعقــاب يف التــدابري هــذه اختــذتقــد و .األمنيــة التــدابري لتــشديد تفــسري أي الــسلطات
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 بــانغي يف اخلفيفــة باألســلحة حمملــة لــشاحنة ،٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول ١٤ يف ،األمــن قــوات
 ائراتطـ  أربـع  نـزول  إثـر  وعلـى  العليا، كوتو مقاطعة يف بريا منطقة إىل ،أفيد حسبما ،موجهة

 يـد  علـى  بالبلـد  اهلجرة شؤون مدير وقتل .سبتمرب/أيلول ٢٤ ليلة يف املدينة مطار يف هليكوبتر
 .أكتوبر/األول تشرين يف اهلوية جمهويل معتدين

 متقطعـة  اشـتباكات  جـرت  البلـد،  مـن  األوسـط  الـشمايل و الغريب الشمايل اجلزأين ويف  - ١٤
 القـوى  حتـاد ا تـا حرك العمـوم  علـى  وواصـلت  .خمتلفـة  متمـردة  ومجاعات احلكومية القوات بني

 احتـرام  املتمردتـان  الوسـطى  أفريقيـا  لـشعب  الدميقراطيـة  واجلبهـة  التجمـع  أجـل  مـن  الدميقراطية
 .٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ٢١ يف الــشامل الــسالم اتفــاق علــى التوقيــع منــذ النــار إطــالق وقــف
 تـشرين  ٣١ و يوليـه /وزمتـ  ٢٥ بـني  فيمـا  ،اشـتباكات  ةتـسع  وقـوع  عـن  أفادت التقارير أن غري

 احلكوميــة، والقــوات الدميقراطيــةإحــالل  عــادةالــشعيب إل يشاجلــ بــني ،٢٠٠٨ أكتــوبر/األول
 عـدة  مقتل عن االشتباكات هذه وأسفرت .ةالغربي يةالشمال بيندي - أوهام مقاطعة يف خاصة

 اهلويـة  جمهولـة  مـسلحة  مجاعـة  نفذت نوفمرب،/الثاين تشرين ١٢ ويف .اجلانبني كال يف أشخاص
 ويف .تـشاد  مـع  البلـد  حـدود  امتـداد  علـى  سـيدو  بلـدة  يف احلكوميـة  القوات ضد فتاكا هجوما
 مقاطعـات  يف مواقعهـا  تعـزز  الوسـطى  أفريقيا جلمهورية املسلحة القوات فتئت ما السياق، هذا

 .البلد أحناء شىت يف مكثفة جتنيد محلة يف ومتضي زي،يبغر - ونانا بيندي - وأوهام أوهام

ــا الوضــع وظــل  - ١٥ ــسبيا هادئ ــاطعيت يف ن ــا مق ــامينغي فاكاغ ــانغوران - وب ــواقعتني ب  يف ال
 .التجمـع  أجـل  مـن  الدميقراطية القوى حتادال التقليديان نعقالامل ومها ،ةالشرقي يةالشمال املنطقة
 قـوات  ووجـود  ٢٠٠٧ أبريـل /نيـسان  يف املربم للسالم برياو باتفاق التقيد ذلك مرد كان ورمبا

 احتــاد حركــة قيــادة عناصــر بــني فيمــا الــداخلي الــصراع أن غــري .املنطقــة يف األورويب االحتــاد
 الـشباب  احملـررين  حركـة  مثـل  منـشقة  مجاعات عنه نشأت التجمع أجل من الدميقراطية القوى

 ،للقـوة  اسـتعراض  يفو .الوسطى أفريقيا مجهورية توحيد أجل من والقوات الوسطى أفريقيا يف
 تـشرين  شـهر  أوائل يف وجيزة ملدة واحتلتها دافوك أم بلدة على وماهج اجلماعات هذه نفذت
ــوبر/األول ــتو ،٢٠٠٨ أكتــ ــز اجتاحــ ــشرطة مراكــ ــة الــ ــدرك الوطنيــ ــشرين ٨ ويف .والــ  تــ
 احتـاد  عـن  منـشقة  مجاعـة  أهنـا  يف يشتبه نسبيا، معروفة غري مسلحة مجاعة نفذت نوفمرب،/الثاين
 حـوايل  تستـضيف  الـيت  أووانـدجا  سام مدينة على هجوما التجمع، أجل من الدميقراطية القوى
 بـإجالء  األورويب االحتـاد  قـوات  عناصـر  قامـت  ذلـك،  إثـر  وعلـى  .دارفـور  مـن  الجئ ٣ ٠٠٠
 .نوفمرب/الثاين تشرين ٩ يف اإلنسانية املساعدة جمال يف عاملني تسعة

 املعـروفني  الطـرق  قطـاع  أنـشطة  كـبري  حـد  إىل تراجعـت  ،األمطـار  موسـم  بدايـة  مع و  - ١٦
 يباشـرون  غينـا نالزارا يـزال  وال .الداخليـة  التجارة تعرقل تزال ال لكنها غينا،نالزارا بتسمية امةع
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ــشطتهم ــات يف رادع دون أن ــام مقاطع ــام أوه ــدي - وأوه ــا بين ــغر - ونان ــشرين ويف .زييب  ت
  .رهائن أفراد سبعة وأخذوا غايبوالي قرية هامجوا أكتوبر،/األول

 الـسكان  حلمايـة  البدايـة  يف تكلُِّش اليت النفس عن اعالدف جمموعات أنشطة وشهدت  - ١٧
 هـذه  أن التقـارير  تفيـد  حيـث  بينـدي،  - أوهام مقاطعة يف كبريا تطورا غينا،نالزارا ضد احملليني

 .املتمــردين ضــد صــراعها يف احلكومــة تــساند مــسلحة ليــشياتيم إىل اآلن حتولــت اجملموعــات
 ضـد الـشعيب    يشاجلـ  نفـذها  انتقاميـة  جماته سلسلة وقوع إىل التقارير حسب أدى ما وذلك
 .احملليني السكان

 تـشكل  العليـا،  ومـ مبو مقاطعـة  يف البلـد،  مـن  الـشرقي  اجلنويب اجلزء يف احلالة تزال وال  - ١٨
 عناصـر  لغارات احملتمل التعرض وملخاوف الكامل شبه الدولة سلطة لغياب نظرا للقلق مصدرا
 الـرب  جـيش  تنفيـذ  عـن  تقـارير  تـرد  مل أنه غري .نداأوغ مشال يف الناشطة للمقاومة الرب جيش

 .٢٠٠٨ مارس/آذار منذ غاراتل للمقاومة

 فاكاغـا  مقـاطعيت  يف عـادة  نـشاطهم  ميارسـون  الـذين  قـانونيني ال غـري  القناصـة  فتـئ  ومـا   - ١٩
 اجلنوبيــة األجــزاء لتــشمل عمليــاهتم نطــاق يوســعون الــشرقية والــشمالية الــشرقية العليــا وكوتــو
 تتجـر  ةدَّوعُـ  تـسليحا  أفـضل  أصبحت اليت اجلماعات هذه أن التقارير وتفيد .لبلدا من الشرقية

 فـإن  أنـشطتها،  من حد قد املطري املوسم جميء أن ورغم .ةاخلفيف واألسلحة الصغرية األسلحةب
 عـدم  حالـة  مـن  يزيد أن شأنه من أخرى مسلحة مجاعات مع أو غينانالزارا مع التواطؤ إمكانية

 .الوسطى أفريقيا وريةمجه يف االستقرار

 دون الـــسالم بقـــوة يتعلـــق فيمـــا التنفيذيـــة املـــسؤوليات نقلـــت يوليـــه،/متـــوز ١٢ ويف  - ٢٠
ــة ــة يف اإلقليمي ــا مجهوري ــسيات املتعــددة القــوات وهــي الوســطى، أفريقي  للجماعــة التابعــة اجلن
 مـن  املؤلفـة  اأفريقيـ  لوسـط  والنقدية االقتصادية اجلماعة من أفريقيا، لوسط والنقدية االقتصادية

 أيـضا  وستـضم  .أعضاء عشرة من املؤلفة أفريقيا وسط لدول االقتصادية اجلماعة إىل أعضاء ٦
 عنـصرها  جانـب  إىل الوسـطى،  أفريقيـا  مجهوريـة  يف الـسالم  توطيـد  بعثـة  اآلن تـدعى  اليت القوة

 مـدنيا  وعنـصرا  شـرطة  عنـصر  الكونغـو،  مـن  ،موكـو  هـيلري  القـوة  قائد يترأسه الذي العسكري
 واليـة  وستـشمل  .أفريقيـا  وسـط  لـدول  االقتصادية للجماعة اخلاص للممثل العامة القيادة تحت

 يفو واألمـن  الـسلم  تعزيـز  يف املـساعدة  تقـدمي  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف السالم توطيد بعثة
 .اإلنسان حقوق احترام وتشجيع السالم عملية دعم

 لبنـاء  الدعم الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب وقدم  - ٢١
 مـن جنـود الـدرك      ٤٠ و شـرطة  ضـابط  ٨٧ لـدى  التنفيذيـة  القـدرات  تعزيز أجل من القدرات

ــن ــدريب خــالل م ــات إجــراء جمــال يف الت ــة التحقيق ــات ومجــع اجلنائي ــايري املعلوم ــة واملع  املهني
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 الـدرك بـني أفـراد      مـن  يوبـالراد  بـث ال فنيـي  من ٩ بتدريب أيضا املكتب وقام .السلوك وقواعد
 .عسكريا مهندسا ٢٠ و عسكريا إداريا موظفا ٢٢ و

 تنفيـذ  يف وتـشاد  الوسـطى  أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة دعم املكتب وواصل  - ٢٢
 اجنامينـا  بزيـارة  فـال،  لونسين فرانسوا اخلاص، ممثلي وقام .الوسطى أفريقيا مجهورية يف واليتها

 تعزيــز ســبل ،أجنيلــو ســيلفا دا فيكتــور ،اخلــاص املمثــل مــع لينــاقش ٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول يف
جتنـب  و التـآزر  بأوجـه  النـهوض  أجـل  مـن  واملنـسق  املـنظم  التعاون وتوطيد البعثتني بني التعاون

 .اجلهود ازدواجية
  

 السالم بناء وصندوق السالم بناء جلنة أنشطة  - رابعا  
 مجهوريـة  سـلطات  مـع  بـشراكة  املتحـدة  األمـم  عملـت  االسـتعراض،  قيد الفترة خالل  - ٢٣

 خطــة تنفيــذ دعــم أجــل مــن واآلليــات األساســية اهلياكــل إقامــة إكمــال علــى الوســطى أفريقيــا
 .٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  يف الـسالم  بنـاء  صـندوق  قبـل  مـن  متويلـها  علـى  املوافقـة  متت أولويات

 إصــالح جمــاالت يف الوســطى أفريقيــا جلمهوريــة الفوريــة االحتياجــات األولويــات خطــة لــيبوت
 .بـالرتاع  املتـضررة  احملليـة  اجملتمعـات  وإنعاش ،القانون وسيادة الرشيدة واحلوكمة ،األمن قطاع
 وأوفـد  .األولويـات  هذه ألجل السالم بناء صندوق من دوالر ماليني ١٠ مبلغ خصصت وقد

 املتحـدة  ماألمـ  لربنـامج  التـابع  املـاحنني  املتعـدد  االسـتئماين  والـصندوق  الـسالم  بناء دعم مكتب
 .السريع التنفيذ دعم أجل من امليدان إىل بعثتني اإلمنائي

ــة وقامــت  - ٢٤ ــة جلن ــة، وطني ــشترك توجيهي ــر رئاســتها يف ي ــة وزي ــشؤون الدول  التخطــيط ل
مـن   ٢٦ بني من مشاريع، تسعةما جمموعه    باختيار اخلاص، وممثلي الدويل والتعاون واالقتصاد

 ماليـني  ٥,٤ بقيمـة  وذلـك  األولويـة،  ذاتالثالثة   اجملاالت مجيع يفاملقدمة   شاريعمقترحات امل 
 املتحــدة األمــممنظمــة و اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج املــشاريع هــذه بتنفيــذ وســيقوم .دوالر

منظمــة و والزراعــة األغذيــة ومنظمــة للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق )اليونيــسيف(للطفولــة 
ــة والعلــم والثقافــة   املتحــدة األمــم  .املعنــيني الــوطنيني الــشركاء جانــب إىل ،)اليونــسكو(للتربي
 الـسالم  بنـاء  جلنـة  قيـام  بعـد  الـسالم  بناء صندوق من آخر اعتماد املستقبل يف دصير أن وميكن

 أفريقيـا  مهوريـة جل الـسالم  لبنـاء  متكاملة الستراتيجية النهائية الصيغة بوضع الوطنية والسلطات
 .الوسطى

 الثـاين  الرمسـي  اجتماعهـا  يف ،الـسالم  بنـاء  للجنـة  املخصصة القطرية التشكيلة أُطلعتو  - ٢٥
 عـرض علـى    ،، مـن بلجيكـا    غرولـز  يـان  برئاسة أكتوبر/األول تشرين ٨ يف نيويورك يف املعقود
 الـيت  الـسالم  ببنـاء  يتعلق فيما البلد ياتوأول بشأن الوسطى أفريقيا مجهورية حلكومة ممثل قدمه
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ــا ــا أقرهتـ ــة الحقـ ــاء جلنـ ــسالم بنـ ــات ملوتـــش .الـ ــذه األولويـ ــاع إصـــالح )أ( : هـ ــن؛ قطـ  األمـ
 أقطـاب  إقامـة  )ج( اإلنـسان؛  حقـوق  واحتـرام  القـانون  سـيادة  وتعزيـز  الرشـيدة  احلوكمة )ب(

 مناقـشة  أيـضا  الـسالم  بنـاء  جلنـة  أجـرت و .شـاملة  أولويـة  اجلامع السياسي احلوار واعترب .إمنائية
ــشأن عيةيضــامو ــشرين ٢٢ يف الرشــيدة وكمــةواحل القــانون وســيادة األمــن قطــاع إصــالح ب  ت

 .اإلمنائية األقطاب إقامة بشأن خرىأ عيةيضامو مناقشة جرىوست .أكتوبر/األول

 ،بلجيكــا يــان غرولــز، مــن بقيــادة الــسالم بنــاء جلنــة مــن وفــد قــام ،الوقــت نفــسه ويف  - ٢٦
 تـــشرين ٦ إىل أكتـــوبر/األول تـــشرين ٣٠ مـــن الوســـطى أفريقيـــا جلمهوريـــة ميدانيـــة بزيـــارة
 املـصلحة  وأصـحاب  الوسـطى  أفريقيا مجهورية حكومة مع عملها متابعة أجل من نوفمرب/الثاين

 البلـد،  يواجههـا  الـيت  والتحـديات  الرئيسية السالم بناء بأولويات يتعلق فيما اآلخرين الرئيسيني
 الــدويل الـدعم  ونطــاق وطبيعـة  ،التحــديات تلـك  ملواجهـة  احلكومــة قبـل  مــن املتخـذة  والتـدابري 
 صـياغة  يف الـسالم  بنـاء  جلنـة  أعـضاء  تـساعد  أن امليدانيـة  الزيـارة  شأن ومن .البلد هحيتاج الذي

 بــالواقع أفــضل إملــام طريــق عــن الوســطى أفريقيــا مهوريــةجل املتكاملــة الــسالم بنــاء اســتراتيجية
ــسائد ــك،  و .امليــدان يف ال ــة حكومــة قامــتيف غــضون ذل  بتعــيني ،الوســطى أفريقيــا مجهوري
 جلنـة  مـع  احلكومة عمل تنسيق تتوىل وطنية اتصال جهةك فيها الدويل والتعاون التخطيط وزير
 .السالم بناء

 متكاملـة  اسـتراتيجية  وضـع  أجـل  مـن  الـسالم  بنـاء  جلنـة  يفمن مث، فقد استمر العمـل   و  - ٢٧
 ســتحكم الــيت العمــل أداة االســتراتيجية وستــشكل .الوســطى أفريقيــا مهوريــةجل الــسالم لبنــاء
 الوثيقـة  وستـستمد  .الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  الـسالم  بناء جلنة بني يدالبع املدى على العالقة

 مجهوريــة يف الــسالم ببنــاء يتعلــق فيمــا وللثغــرات للمــوارد شــامل مــسح عمليــة مــن امــضموهن
 علـى  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف الـسلطات  تتـوخى  أن مبكـان  األمهية ومن .الوسطى أفريقيا
 تكاملـة امل سـتراتيجية الا وضـع  عمليـة  خـالل  السالم بناء نةجل مع عملها يف استباقيا هنجا الدوام

 يف خاصـة  الـسياسي،  االسـتقرار  ضـمان  أجـل  مـن  اجلهـود  كـل  تبـذل  وأن اجلاريـة  السالم بناءل
 اهتمامهمـا  مـن  ،اخلـصوص  وجـه  علـى  الـسالم  بنـاء  وجلنة ،الدويل اجملتمع فيه زاد الذي الوقت
 .البلد واجههاي اليت اجلوانب عددةاملت للتحديات التصدي يف املساعدة أجل من

  
 واملالية االقتصادية - االجتماعية احلالة  - خامسا 

 النمـو  وتـرية  بتباطؤ الوسطى أفريقيا مجهورية يف االقتصادية - االجتماعية احلالة تتسم  - ٢٨
 قطاعـات  يف اإلنتـاج  وتـدهور  العـسرية،  الدوليـة  االقتـصادية  البيئـة  إىل يعـزى  الـذي  االقتصادي

 اسـتراتيجية  ورقـة  تنفيـذ  أجـل  مـن  املاليـة  املـوارد  تعبئـة  يف والتأخري والتعدين، واحلراجة راعةالز
 .والكهرباء املياه وتوزيع إنتاج على املفروضة والقيود الفقر، من احلد
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 املاليـة  اجلماعـة  فرنكـات  مـن  فرنـك  بليـون  ٨٤٩ اإلمجايل احمللي الناتج يبلغ أن ويتوقع  - ٢٩
 نـسبته  حقيقيـا  منـوا  ميثـل  مـا  أي ،٢٠٠٧ عـام  يف باليني ٨٠٥ مقابل ،٢٠٠٨ عام يف األفريقية
 هـذا  حمـرك  ويتمثـل  .٢٠٠٧ عام يف املائة يف ٤,٢ بنسبة مقارنة ،٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٣,٥
 ودفــع أكــرب، بانتظــام املــدنيني املــوظفني مرتبــات دفــع عــن الناشــئ الــداخلي الطلــب يف النمــو

 األخــشاب، صــناعة قطــاع يف املــصانع وتوســيع وإنــشاء لقطــن،ا ملزارعــي املــستحقة املتــأخرات
 .املقاطعات يف الوقود حمطاتوإصالح 

 أدت املـستوردة،  ذائيـة غال املـواد  بعـض  علـى  الضريبة معدالت خفض من الرغم وعلى  - ٣٠
 مــادة يف والــنقص الــنفط منتجــات أســعار وتــسوية األساســية الــسلع أســعار يف احلــادة الزيــادة
 عـام  مـن  األول النـصف  يف املائـة  يف ٥,٤ ليبلـغ  الـسنوي  التـضخم  معدل يف ادةزي إىل األمسنت
 الفتــرة وخــالل .٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران هنايــة يف املــسجلة املائــة يف ١,٦ نــسبة بــلمقا ،٢٠٠٨
 األول الربــع يف فرنـك  بليـون  ٤٤,١ مـن  املائــة، يف ٦ بنـسبة  احلكومـة  إيـرادات  تزاد نفـسها، 

ــون ٤٦,٦ إىل ٢٠٠٧ عــام مــن ــرة خــالل فرنــك بلي  واخنفــض .٢٠٠٨ عــام مــن نفــسها الفت
 إيـرادات  زيـادة  وتعزى .املاضية السنة من الفترة نفسب مقارنة املائة يف ١٣ بنسبة العام اإلنفاق
 وإصـالحات  للحكومـة  الـضريبية  القاعـدة  وتوسـيع  الضرائب حتصيل طرق حتسني إىل احلكومة
 التـرخيص  رسـوم  إيـرادات  تـراكم  نتيجـة  الضريبية غري اإليرادات أيضا توزاد .الضرييب النظام
  .والالسلكية السلكية االتصاالت قطاع يف

 حتقيــق علــى كــبري حــد إىل ٢٠١٠-٢٠٠٩ للفتــرةة االقتــصاديالتوقعــات  توقفتوســ  - ٣١
 زيــادة اســتمرار وعلــى الــشامل، الــسياسي احلــوار إجــراء عقــب البلــد يف االســتقرار مــن املزيــد
 االسـتثمار  واسـتئناف  املتحـدة،  الواليـات  دوالر صـرف  سـعر  ومـسار  األساسـية،  السلع أسعار

 ومواصـــلة والالســـلكية، الــسلكية  واالتـــصاالت التعـــدين قطــاعي  يف خاصـــة األجـــنيباملباشــر  
 اجملتمـع  مـع  العالقـات  وحتـسني  الفقـر،  مـن  احلـد  اسـتراتيجية  ورقـة  تنفيـذ  إطـار  يف اإلصالحات

 .الدويل

 اإلمجـايل  احمللـي  نـاتج ال أن إىل الوسـطى  أفريقيـا  ريـة مجهو حكومـة  توقعات آخر وتشري  - ٣٢
 حتقيـق  مـع  ،٢٠٠٩ عـام  يف فرنك بليون ٩٥٠ ليبلغ احلالية، النمو ملعدالت وفقا سيزيد، للبلد
 أداء حتـسن  إىل أساسا ذلك يعزىسو .املائة يف ٣,٩ نسبته اإلمجايل احمللي الناتج يف حقيقي منو

 وبـدء  اجلديـد،  احلراجـة  لقـانون  وفقا الغابات، اللالستغ جديدة تراخيص ومنح القطن، قطاع
ــات ــدين عملي ــوم تع ــاس، اليوراني ــزو وامل ــاع تعزي ــاء، قط ــاء خاصــةو البن ــساكن الطــرق بن  وامل

  .اإلدارية واملباين االجتماعية
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   احلالة اإلنسانية  -سادسا  
، أعلــن مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي   ٢٠٠٨أكتــوبر /يف هنايــة شــهر تــشرين األول   - ٣٣

ــشؤون الالجــئني   ــا الوســطى   أن ل ــة أفريقي ــا يف مجهوري ــغ عــدد املــشردين داخلي  ١٠٨ ٠٠٠ بل
ظروف صعبة للغاية، ويف خـوف مـن أن جيـدوا أنفـسهم يف          ظل   يعيش العديد منهم يف      ،مشرد

ــشعيب       ــة ومتمــردي اجلــيش ال ــوات األمــن الوطني ــدائر بــني ق ــال املتقطــع ال ــّدر . خــضم القت وتق
نية بالشؤون اإلنسانية عدد الالجئني مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى             وكاالت األمم املتحدة املع   

 الجئـا، وقـد عـاد قرابـة         ١٠١ ٢٤٥، بنحـو    الكـامريون وتـشاد والـسودان     البلدان اجملـاورة،    يف  
جمتمعــاهتم  مــن املــشردين داخليــا يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى والالجــئني منــها إىل  ٨٥ ٠٠٠

 وطــاليب اللجــوء املقــيمني يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى   وبلــغ عــدد الالجــئني . احملليــة األصــلية
 الجئا سودانيا من جنوب دارفور يعيشون يف خميم سـام أواجنـا          ٣ ١٩٩ومثة  .  شخصا ٧ ٥١٩

   .يف مقاطعة كوتو العليا
ــشؤون        - ٣٤ ــم املتحــدة ل ــسانية، واصــلت مفوضــية األم ــة اإلن ويف إطــار اســتراتيجية احلماي

نيـسيف ومكتـب األمـم املتحـدة لـدعم الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                 الالجئني، بالتعاون مـع اليو    
الوســطى، عقــد دورات تدريبيــة لتوعيــة الــسلطات املدنيــة وعناصــر القــوات املــسلحة وقــوات    
األمن، وقوة السالم اإلقليمية، وبعثـة توطيـد الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى فيمـا يتعلـق                     

ــداخلي  حبقــوق اإلنــسان، والقــانون اإلنــساين الــد   ــة املتعلقــة بالتــشرد ال  ويل، واملبــادئ التوجيهي
E/CN.4/1998/53/Add.2)ــق ــم املتحــدة      ). ، املرف ــك، حــصلت مفوضــية األم ــى ذل ــالوة عل وع

لشؤون الالجئني على موافقة السلطات يف مجهورية أفريقيا الوسطى لتوفري الـدورات التدريبيـة              
  .نفسها للحرس اجلمهوري

سلحة يف جتنيــد األطفــال، ومــا زالــت حتــتفظ مبــا يزيــد علــى  اســتمرت اجملموعــات املــو  - ٣٥
 طفـل حـىت اآلن عـن حركـة     ٤٠٠وقد متكنت اليونيسيف وشـركاؤها مـن فـصل     . طفل٧٠٠

احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمـع املتمـردة، وبـدأت األنـشطة الراميـة إىل إعـادة دجمهـم                    
الترتيبـات الالزمـة للقيـام      يـسيف وشـركاؤها     اليونتعـدُّ   وإضـافة إىل ذلـك،      . يف جمتمعاهتم احملليـة   
  . املتمردةركة اجليش الشعيب من املرتبطني حب طفال٢٥٠قريبا بإخالء سبيل 

  
  األنشطة امليدانية لدعم التنمية  - سابعا  

يف ميدان األمن الغذائي، تنفذ منظمة األغذية والزراعة برناجما لإلنتاج الزراعي الـضيق               - ٣٦
أن  أسـرة يعتقـد      ١٢ ٠٠٠مـن بينـها     من األسر الـضعيفة،      ٢٨ ٠٠٠و  ستستفيد منه حن  النطاق  

كمـا جيـري    .بهمن املصابني اإليدز أو /البشريةاملناعة آثار فريوس نقص أفرادها من املتضررين ب



S/2008/733  
 

08-61726 11 
 

تـضم  مـستهدفة   مجعية ٣٠٠حاليا تنفيذ برنامج لنقل املاعز إىل املناطق املتأثرة بالرتاع مبشاركة       
وسـعيا للتخفيـف مـن آثـار ارتفـاع أسـعار األغذيـة،         .ن رّبـات األسـر  أرامل ونساء أخريـات مـ  

  . أسرة باملدخالت الزراعية٨ ٦٠٠تنفذ منظمة األغذية والزراعة برناجما إلمداد 
، قــدم برنــامج األغذيــة ٢٠٠٨أغــسطس /بآينــاير إىل /ويف الفتــرة مــن كــانون الثــاين  - ٣٧

مـا جمموعــه  وفّـر  حيــث تـأثرين بـالرتاع،    مـن املستــضعفني وامل ٢٤٤ ٠٠٠إىل العـاملي املـساعدة   
ــئني      ٢٠ ٠٠٠ ــا والالجـ ــشردين داخليـ ــة للمـ ــة طارئـ ــة، مشلـــت إغاثـ ــسلع الغذائيـ ــن الـ ــن مـ  طـ

الــسودانيني، والتغذيــة املدرســية للتالميــذ يف املرحلــة االبتدائيــة واملرحلــة التحــضريية، والتغذيــة   
مـل واملرضـعات، كمـا وفـر     التكميلية لألطفـال الـذين يعـانون مـن نقـص التغذيـة وللنـساء احلوا        

البىن التحتية األساسية ولألسـر الـيت تعـاين مـن آثـار فـريوس               صالح  الغذاء للعاملني يف مشاريع إ    
العــاملني يف امليــدان اإلنــساين حركـة  ويواصــل الربنــامج تــسهيل  .اإليـدز /نقـص املناعــة البــشرية 

جلويــة اإلنــسانية التابعــة واملــساعدة اإلنــسانية يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى باســتخدام اخلدمــة ا
  .لألمم املتحدة

ويف ميدان الصحة، قدمت اليونيسيف الدعم لـسبعة مراكـز للتغذيـة العالجيـة وألكثـر                  - ٣٨
مراكز للعيادات اخلارجية، بغـرض معاجلـة األطفـال الـذين يعـانون مـن نقـص حـاد يف                     ١٠من  

ن املراكــز الــصحية وجتهيــز عــدد مــ صــالح وقــام صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان بإ . التغذيــة
وقدمت اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للـسكان   .ومراكز الشباب

، Eالدعم للسلطات للتصدي ملوجات احلـصبة، والتـهاب الـسحايا، والتـهاب الكبـد مـن الفئـة                  
ج وقدمت اليونيـسيف ومنظمـة الـصحة العامليـة الـدعم لـربام       .واحلمى الصفراء، وشلل األطفال

التحــصني الوطنيــة ضــد شــلل األطفــال، وحلملــة حتــصني باللقــاح الثالثــي ضــد الكــزاز، ولعقــد  
 .منتدى بـشأن تـوفري الرعايـة الـصحية للحوامـل واألطفـال، وملكافحـة موجـة سـعار يف بـانغي          

يف مجيع أحنـاء    معاجلة مببيدات احلشرات     ناموسية   ٧٤٠ ٠٠٠وسوف تقوم اليونيسيف بتوزيع     
   .البلد
، قـدم  ٢٠٠٨يونيـه  /ا لتخفيف أثر أزمة الطاقة اليت تعاين منها بانغي منذ حزيران  وسعي  - ٣٩

عـت لـوازم   كمـا وزِّ  .صندوق األمم املتحدة للسكان أربعة مولدات كهربائية للمراكز الصحية
اإلســعافات األوليــة علــى املنظمــات اإلنــسانية غــري احلكوميــة واملؤســسات الــصحية العامــة مــن  

اختــذ صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مبــادرات عــدة لــضمان إمــداد  و .خــالل وزارة الــصحة
صـالح  وقامـت اليونيـسيف وشـركاؤها بإ    .أجنحـة الـوالدة يف املستـشفيات باملـاء دون انقطـاع     

، ووزعـت مـواد للنظافـة ومعـدات للميـاه، ومشـل التوزيـع               يـاه وإقامة نقـاط جديـدة لإلمـداد بامل       
  .املشردين داخليا
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 مليون دوالر حبلـول كـانون       ٣٧,٧ساعدة إىل وزارة التعليم حلشد      املوقدمت اليونسكو     - ٤٠
وقامـت اليونيـسيف وشـركاؤها بتـسهيل        . ، يف إطار مبادرة املسار السريع     ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

إعادة افتتاح املدارس العامة وقامت بتوسيع املدارس الريفية لتفتح أبواهبا أمام األطفـال املـشردين،               
 .ةالدراساملقاطعات الشمالية املتأثرة بالرتاع بالعودة إىل  طفل يف ٧ ٤٠٠ومسحت لـ 

 
  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -ثامنا  

بقيت حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسـطى حمـطّ قلـق خـالل الفتـرة الـيت                     - ٤١
ة وقد أفيـد عـن عـدة حـاالت انتـهاك للحـق يف احليـاة والـسالمة البدنيـة وحريـ           .يشملها التقرير

احلركة ارتكبتها قوات الدفاع واألمن احلكومية وعناصـر مـن اجلـيش الـشعيب وأفيـد أيـضا عـن           
وعلــى الــرغم مــن توقيــع   .حــاالت إعــدام تعــسفي وخــارج نطــاق القــانون يف منــاطق الــرتاع   

اتفاقات السالم يف ليربفيل، واصلت عناصر اجليش الشعيب ارتكاب أعمـال وحـشية يف املنـاطق       
ا، من بينها عمليات القتل والسلب واالبتـزاز والتجنيـد القـسري للقـرويني          الواقعة حتت سيطرهت  

كمـا أدت االشـتباكات بـني اجلـيش      .الشباب يف جمموعـات للـدفاع عـن الـنفس أو كمخـربين     
  .إىل تشريد جمموعات من السكاناحلكومية الشعيب والقوات 

ــا       - ٤٢ ــشكل حتــديا هام ــا زال اإلفــالت مــن العقــاب ي ــهمون وم بارتكــاب  حيــث ظــل مت
أصـبحت أكثـر انتـشارا، مبـا يف         عدالـة الغوغـاء     كما أن ظـاهرة     . دون عقاب انتهاكات خطرية   

ومـا زال املـساجني يتعرضـون لـشىت أنـواع       .ذلك إعـدام األشـخاص املتـهمني مبمارسـة الـسحر     
نسانية والقاسية واملهينة علـى يـد حمققـي الـشرطة وعناصـر مـن احلـرس اجلمهـوري                   إاملعاملة الال 

ــد ــال للعمــل كحــراس  ين املوف ــزال أوضــاع  . إىل مراكــز االعتق ــسجون وال ت ــة ال ــسبب مريع ب
ازدحامها وافتقارهـا إىل الـضروريات األساسـية، كامليـاه الـصاحلة للـشرب والغـذاء للمـساجني                  

  .والصرف الصحي والرعاية الطبية وتدريب العاملني فيها
لتوقيــف واالعتقــال  بــسبب أعمــال ا الــضعف ومــا زال النظــام القــضائي يعــاين مــن       - ٤٣

كما أن اخلالف بشأن قانون إعادة تنظيم اجمللـس األعلـى    .التعسفيني والتأخري يف تطبيق العدالة
إىل حـد كـبري بـسبب اإلضـرابات الـيت شـهدها          أداء النظام القـضائي     للقضاء وتشغيله قد عرقل     

ي أقرتــه ويف وقــت الحــق، أعلنــت احملكمــة الدســتورية أن القــانون الــذ  .ســبتمرب/شــهر أيلــول
 وأعادتـه إىل احلكومـة   ،اجلمعية الوطنية يف خضم احتجاج عـام عليـه هـو قـانون غـري دسـتوري                

، أقــر الــرئيس بــوزيزي القــانون ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ويف  .كــي تعيــد النظــر فيــه
  .ل الذي حيتوي على بعض التوصيات الصادرة عن احملكمة الدستوريةاملعدَّ
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الـسالم يف مجهوريـة     بنـاء   وبر، نشر مكتب األمم املتحـدة لـدعم         أكت/ويف تشرين األول    - ٤٤
وكــان اهلــدف  .أفريقيــا الوســطى أول تقريــر علــين لــه بــشأن حالــة حقــوق اإلنــسان يف البلــد   

اء يهدف إىل مساعدهتا على اختـاذ تـدابري         األساسي من املنشور هو إشراك احلكومة يف حوار بنَّ        
وبذلت احلكومة، مـن جهتـها،    .تبطة حبقوق اإلنسانمالئمة متكنها من التصدي للتحديات املر

جهــودا إلعــادة النظــام وتغــيري صــورة القــوات املــسلحة، مــن خــالل إزالــة نقــاط التفتــيش غــري   
املتــهمني بارتكــاب جــرائم، وتــوخي قــدر أكــرب مــن االنفتــاح فيمــا يتعلــق    وفــصل املــشروعة، 

  . بالعمليات اجلارية يف مشال البلد
 مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى تقريــرين عــن أعمــال العنــف   وقــد أُطلعــت ســلطات   - ٤٥

 والتوصيات املتعلقة باخلطوات التصحيحية، وذلـك       ٢٠٠٨املرتكبة ضد املدنيني منذ بداية عام       
يف إطار خطة العمل املشتركة بني أعضاء جمموعة احلماية وحكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                

وعـالوة علـى ذلـك، تقـّدم املكتـب       .حبقـوق اإلنـسان  واملنظمات غري احلكوميـة الوطنيـة املعنيـة    
ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، بالتعـاون مـع أعـضاء جمموعـة احلمايـة، بطلـب إىل                     
ســلطات مجهوريــة أفريقيــا الوســطى الفتتــاح خــط هــاتفي تــستقبل عليــه مكاملــات ضــحايا          

   .ع اجلنسانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها العنف اجلنسي والقائم على نو
ــسلطات         - ٤٦ ــسائية وال ــة الن ــدريب للمنظمــات الوطني ــدعم والت ــدمي ال ــب تق وواصــل املكت

الوطنية يف جماالت حقوق املرأة، وظروف معيشتها يف السجون، ومـشاركة املـرأة يف عمليـات                
ويف إطـار اتفـاق    .شـامل للجميـع   يف سياق اإلعـداد لقيـام حـوار سياسـي     ال سيماصنع القرار، 
 لوكا، وهي حمطة إذاعة حملية، يواصـل املكتـب تنظـيم برنـامج أسـبوعي                - نديكي   الشراكة مع 

   .لتعزيز ثقافة السالم واملصاحلة الوطنية ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى
  

  األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطىوجود استعراض   -تاسعا   
ــان   - ٤٧ ــاله  يف بي ــصحافة ت ــيس جملــس ا لل ــن يف رئ ــران٢٧ألم ــه / حزي ــب ٢٠٠٨يوني ، طل

بنـاء   لـدعم  املتحـدة  الواليـة املمنوحـة ملكتـب األمـم    تنقـيح  اجمللس إيلّ تقدمي توصيات عن كيفية 
الوسـطى واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام، إضـافة إىل تـشكيلة املكتـب          أفريقيا مجهورية يف السالم

 .عمل الذي تقوم به جلنـة بنـاء الـسالم   وفريق األمم املتحدة القطري، هبدف توفري دعم فعال لل
ويف هذا السياق، أنشئ الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين جبمهورية أفريقيـا الوسـطى         

اخلاصــة األمــم املتحــدة ووالياهتــا وجــود اســتعراض ت بــه مهمــة  وأنيطــ٢٠٠٨يوليــه /يف متــوز
ريـق العامـل الـذي يـضم ممـثلني      وترأست إدارة الـشؤون الـسياسية الف   .البلدبالعمليات يف ذلك 

ــشؤون          ــسيق ال ــب تن ــسالم، ومكت ــظ ال ــات حف ــسالم، وإدارة عملي ــاء ال ــم بن ــب دع ــن مكت ع
اإلنسانية، وإدارة شؤون السالمة واألمن، ومكتـب األمـم املتحـدة لتنـسيق العمليـات اإلمنائيـة،                 
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ان، ومفوضـية   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة الدعم امليـداين، ومفوضـية حقـوق اإلنـس             
الفريـق  ولكـي يـتمكن    .األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العـاملي 
ــا الوســـطى     إىل ٢٨مـــن يف الفتـــرة مـــن إمتـــام االســـتعراض، قـــام برحلـــة إىل مجهوريـــة أفريقيـ

كيانـات األمـم املتحـدة املوجـودة يف امليـدان،           للتـشاور مـع     ،  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠
  .السلطات الوطنية، وغريها من الشركاء الدولينيو

ــة         - ٤٨ ــصت البعث ــدوليني، خل ــوطنيني وال ــصلحة ال ــع أصــحاب امل وخــالل االجتماعــات م
املــشتركة بــني الوكــاالت إىل أن التحــدي األساســي الــذي تواجهــه مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  

لية، بغــرض إحــالل ســالم ســيما يف املقاطعــات الــشما يتمثــل يف فــّض الــرتاع املــسلح الــدائر، ال
ومت اإلقرار أيضا بأن التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف يتوقف يف الوقـت نفـسه علـى     .يف البلددائم 

  .لسكانحتسني الظروف املعيشية لوعلى الشامل احلوار السياسي 
األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، شـدد          وجود  وفيما يتعلق بإعادة النظر يف        - ٤٩

صلحة الوطنيون والدوليون على ضرورة أن تتحدث األمـم املتحـدة بـصوت واحـد         أصحاب امل 
سـوف تتخـذ تـدابري فوريـة لتعزيـز التنـسيق بـني        ومـع أنـه    .وأن تعمـل بـصورة متـسقة ومنـسقة    

الـسالم والفريـق القطـري يف إطـار رؤيـة وأهـداف وأولويـات مـشتركة متفـق                 بناء  مكتب دعم   
إعـداد  ، فـإنين أعتـزم      لسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       عليها، وهبدف دعم نشاط جلنة بناء ا      

   .متكامل لألمم املتحدة كي ينظر فيها اجمللسوجود مقترحات عن 
الـشامل املرتقـب    احلـوار الـسياسي     ويف ضوء   ،  ٢٠٠٩وفيما يتعلق بوالية املكتب لعام        - ٥٠

ة تابعــاملال ، وأعمــ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٠ إىل ٥واملقــرر عقــده خــالل الفتــرة مــن  
ا الوسـطى الـدعم الـالزم لتنفيـذ         ، ال بـد مـن أن تتلقـى الـسلطات يف مجهوريـة أفريقيـ               املتعلقة به 

 فـإنين أوصـي بتمديـد واليـة مكتـب األمـم             ،وبالتـايل . سيتمخض عنه هذا احلـوار مـن نتـائج         ما
ينـاير  /ين كانون الثـا   ١السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى لسنة إضافية، من         بناء  املتحدة لدعم   

ــانون األول٣١إىل  ــرة . ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـ ــذه الفتـ ــا يلـــي ،وخـــالل هـ ــيقوم املكتـــب مبـ  : سـ
ــسياسي        )أ( ــائج احلــوار ال ــذ نت ــا الوســطى يف تنفي ــة أفريقي ــساعدة ســلطات مجهوري ــشامل م ال

ــة يف عـــام  واتفاقـــات الـــسالم الـــيت وقّ   مـــع حركـــات التمـــرد يف البلـــد؛  ٢٠٠٨عتـــها احلكومـ
م به جلنة بنـاء الـسالم وصـندوق بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                  دعم النشاط الذي تقو    )ب(

املسامهة يف تعبئة املوارد الالزمة ملساعدة مجهورية أفريقيـا الوسـطى علـى تعزيـز     ) ج( الوسطى؛
 تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون؛      ) د( احلوكمة السياسية واالقتصادية الشفافة؛

يف تعقـد   ، لإلعداد النتخابات موثوقة وشـفافة       حسب االقتضاء قها،  تقدمي املساعدة وتنسي  ) هـ(
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مواصلة دعم العمليات اليت تقوم هبا بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا                ) و(؛  ٢٠١٠عام  
  .الوسطى وتشاد يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  
  أمن املوظفني  -عاشرا   

سيمة الـيت يواجههـا الـسكان عمومـا     االقتصادية اجلـ  -ما زالت التحديات االجتماعية      - ٥١
املـشمولة  وقـد سـجلت خـالل الفتـرة      .يف ارتفاع نـسبة اجلرميـة  أحد العوامل اليت تسهم تشكل 

 .يف األمــم املتحــدةتعــرض هلــا موظفــون التقرير ثالثــة حــوادث مــرور وحــادث اقتحــام مــرتل بــ
د األمـن ومبـادئ توجيهيـة       وميكن ملوظفي األمم املتحدة التنقل يف أحناء البلد، مع التقيـد بقواعـ            

وخـالل الفتـرة    .أمنية حمـددة، ووفقـا لدرجـة التأهـب األمـين الـسارية يف املنـاطق الـيت يزوروهنـا         
التقرير، مت تعليق أنـشطة األمـم املتحـدة يف أجـزاء مـن مشـال غـرب مجهوريـة أفريقيـا                     املشمولة ب 

وإثـر اهلجـوم    .التمـرد الوسطى بسبب تزايد املواجهات املسلحة بني القوات احلكوميـة وقـوات   
يف ، قامـت قـوة االحتـاد األورويب         نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٨أواجنا يف   الذي تعرضت له بلدة سام      

نوفمرب بإجالء موظف واحد من موظفي األمم املتحدة ومثانية من العـاملني يف             /تشرين الثاين  ٩
ــسانية  ــساعدة اإلن ــدان امل ــا    . مي ــة حالي ــشطة األمــم املتحــدة معلق ــا زالــت أن  يف ذلــك اجلــزء  وم

  .البلد من
  
  مالحظات –حادي عشر 

 أفريقيـــا مجهوريــة  يف االقتــصادية  - واالجتماعيــة  واألمنيــة  الــسياسية  احلالــة  تــزال  ال  - ٥٢
 واملـــشاكل االقتـــصاد، ضـــعف كـــذلك كوهنـــا مـــن ويـــضاعف عـــام، بوجـــه هـــشة الوســـطى
 األمنيـة  التحـديات ب الـصلة  ذات العقـاب  مـن  اإلفـالت  وظـاهرة  املتعددة، بوجوهها االجتماعية
 مـن  اإلفـالت  ثقافـة  تزال وال .البلد من الشرقية واجلنوبية الشمالية األجزاء يف وخباصة الكبرية،
ــهاكات مــرتكيب إزاء ســائدة العقــاب ــسان حقــوق انت ــة التمــرد عناصــر جانــب مــن اإلن  التابع
 القلـق  تجماال أحد تشكل وهي احلكومية، والقوات الدميقراطية إحالل إلعادة الشعيب للجيش
   .واملستمرة الفورية
 إىل بالــدعوة الوســطى أفريقيــا مجهوريــة حكومــة اختذتــه الــذي بــالقرار أرحــب وإنــين  - ٥٣

ــسياسي احلــوار إجــراء ــشامل ال ــذي ال ــال ال ــاره ط ــرة خــالل انتظ ــن الفت ــانون ٢٠ إىل ٥ م  ك
 حبالنجــا تكلِّــل أن علــى الوســطى أفريقيــا مجهوريــة ســلطات وأحــثُّ .٢٠٠٨ ديــسمرب/األول
 الوحيـد  اخليـار  باعتبارهـا  العمليـة  هذه بدعم ملتزمة املتحدة األمم تزال وال .اهلامة املبادرة هذه

 أفريقيــا مجهوريــة يف واألمــين الــسياسي االســتقرار انعــدام لــدائرة أكيــدة هنايــة لوضــع والعملــي
 ســيما وال الــوطنيني، املــصلحة أصــحاب جلميــع مناشــديت أجــدد فــإنين ولــذلك، .الوســطى
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 اخلالفـات  ومعاجلة املوقعة، السالم اتفاقات إطار يف معا بالعمل املسلحة، واجلماعات مةاحلكو
   .الوسطى أفريقيا مجهورية لشعب األمسى الصاحل لتحقيق السلمية بالطرق بينها فيما
 تقـدمي  ميـدان  يف العـاملون  واجهها خطرية حتديات املاضية الستة األشهر شهدت ولقد  - ٥٤

ــساعدة ــساني امل ــشطة نتيجــة وخباصــة ة،اإلن ــردين مجاعــات ألن ــسلحة، املتم  الطــرق وقطــاع امل
 أن أود فـإنين  الـصدد،  هـذا  ويف .احلكوميـة  والـدفاع  األمـن  قـوات  أفـراد  عـن  فـضال  والقناصة،

 إىل عوائـق  أيـة  دون اإلنـسانية  املـساعدة  وصـول  فـرص  بإتاحـة  األطراف جلميع مناشديت أجدد
ــذين الــسكان ــاجون ال ــة وضــمان إليهــا، حيت ــة احلماي  املــساعدة تقــدمي جمــال يف للعــاملني الكافي
 الــيت اجلــسيمة اإلنــسانية للتحــديات التــصدي أجــل مــن احلامســة أمهيتــه األمــر وهلــذا .اإلنــسانية
 اإلنــسانية املــساعدة تقــدمي بوكــاالت أشــيد أن أيــضا وأود .الوســطى أفريقيــا مجهوريــة تواجــه

   .بةالصعو بالغة ظروف ظل يف أعمال من به تقوم ملا
 الـسالم  بقـوة  يتعلـق  فيمـا  التنفيذية املسؤوليات نقل من مؤخرا جرى ما إىل وباإلشارة  - ٥٥
 إىل أفريقيـا  لوسـط  والنقديـة  االقتصادية اجلماعة من الوسطى أفريقيا مجهورية يف اإلقليمية دون

 ليميـة اإلق دون املنطقـة  بقـادة  أشـيد  أن أخرى مرة أود أفريقيا، وسط لدول االقتصادية اجلماعة
 ومـايل  سياسـي  دعـم  مـن  القـوة  هلـذه  قـدموه  ملـا  األورويب واالحتـاد  األفريقـي  االحتـاد  من وبكل
 يواصـلوا  أن الـدويل،  اجملتمـع  يف اآلخـرين  األعـضاء  كذلك وأناشد مجيعا، أناشدهم وإنين .هام

 بواليتـها  االضـطالع  مـن  لتمكينـها  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف الـسالم  توطيـد  لبعثـة  دعمهم
   .املتحدة األمم مع الوثيقني والتنسيق بالتعاون فعال حنو ىعل
 الوسـطى  أفريقيا مجهورية تواجه اليت االقتصادية - االجتماعية للتحديات التصدي إن  - ٥٦

 ذلــك يف مبــا اجملتمــع، قطاعــات خمتلــف جانــب مــن اهلــدف ووحــدة والتفــاين االلتــزام يقتــضي
 تـزال  وال .والعـسكرية  الـسياسية  واجلماعـات  ين،املـد  واجملتمـع  الـسياسية،  واألحـزاب  احلكومة
 هلـذه  التـصدي  يف وشـعبا  حكومـة  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  بدعم التزامها على املتحدة األمم

   .التحديات
 يف اإلنـسان  حقـوق  حالـة  عـن  علـين  تقرير أول إصدار من مؤخرا به القيام مت ما ويعد  - ٥٧

ــة ــا مجهوري ــة الوســطى أفريقي ــدة فرصــة مبثاب ــشروع فري ــاء حــوار يف لل ــني بن ــم ب  املتحــدة األم
 يف اإلنــسان حبقــوق املتعلقــة التحــديات مواجهــة لغــرض الوســطى أفريقيــا مجهوريــة وســلطات

 لكـي  الفرصـة  هـذه  تنتـهز  أن علـى  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  سلطات أحث وإنين .البلد ذلك
 اإلنـسان  حقـوق  تعزيـز  ضمان خالل من الرشيدة احلوكمة من وتعزز القانون سيادة من توطِّد

   .عليها القضاء بغرض العقاب من اإلفالت لثقافة والتصدي ومحايتها، األساسية واحلريات
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 تواصـل  والـيت  امليـدان،  يف املتحـدة  األمـم  مكاتـب  جلميـع  تقـديري  عن أعرب أن وأود  - ٥٨
 مجهوريـة  سـلطات  دعـم  أجـل  مـن  منـها،  كـل  واليـة  وسـياق  إطـار  يف احليويـة،  املساعدة تقدمي
 عليـه  برهنـت  وكمـا  .البلـد  يف املعقـدة  احلالـة  لتحـسني  جهـود  مـن  تبذلـه  ما يف الوسطى أفريقيا
 تعزيـز  إىل حاجـة  هنـاك  مـؤخرا،  هبـا  االضـطالع  جـرى  والـيت  الوكـاالت  بـني  املـشتركة  العملية

 تقدمـه  مـا  يف االتـساق  لتحقيـق  جهـود  مـن  نبذلـه  مـا  خـالل  مـن  حتققـت  اليت احلالية اإلجنازات
 بنــهج األخــذ إىل نــسعى إذ وإننــا .البلــد يف الــسالم ودعــم لتعزيــز مــساعدة مــن ةاملتحــد األمــم
 اخلـاص  املمثـل  سـيكون  الوسـطى،  أفريقيـا  مجهوريـة  يف أعمـال  مـن  بـه  نقـوم  ما يف اتساقا أكثر
 حتقيـق  خـالل  مـن  اجلهود هذه صلب يف اإلنسانية املساعدة منسق/املقيم واملنسق العام، لألمني
 مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  هبـا  تضطلع اليت والتنفيذية السياسية األنشطة يف االتساق من املزيد
 شـأنه  من يكون متكامل هنج بشأن بتوصيات اجمللس إىل أخرى مرة وسأعود .الوسطى أفريقيا

   .البلد ذلك يف جهودنا تضافر من يعزز أن
 جلهـوده  ندميبا،أو بونغو عمر احلاج غابون، رئيس بفخامة أشيد أن أود فإنين وختاما،  - ٥٩
ــة يف واملــصاحلة الــسالم تعزيــز أجــل مــن التكــلّ الــيت ــا مجهوري  هــذه وأغتــنم .الوســطى أفريقي

 عــن فــضال اإلقليميــة، واملنظمــات الفاعلــة للجهــات تقــديري عــن أعــرب لكــي أيــضا الفرصــة
 واالسـتقرار  الـسالم  عـن  البحـث  عمليـة  يف إسـهام  مـن  يقدمونه ملا اآلخرين، الدوليني الشركاء

 أفريقيــا  مجهوريــة  يف اخلــاص مبمثلــي  أشــيد أن كــذلك  وأود .الوســطى أفريقيــا  مجهوريــة يف
 مجـيعهم،  املتحـدة  لألمـم  القطـري  الفريـق  وأعـضاء  وموظفيـه،  فـال،  لونسين فرانسوا الوسطى،

 مجهوريـة  يف والتنمية السالم قضية هي ملحة قضية إزاء تام وتفان متواصل التزام من يبدونه ملا
   .الوسطى أفريقيا

  


