
S/2009/309  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
12 June 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

160609    150609    09-36183 (A) 

*0936183* 

تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأنشطة مكتب               
  ذلك البلداألمم املتحدة لدعم بناء السالم يف 

  
  مقدمة  -أوال   

يقــدَّم هــذا التقريــر عمــال بطلــب جملــس األمــن الــوارد يف البيــان الــذي أصــدره رئــيس     - ١
الـذي طلـب فيـه اجمللـس مـين أن           ، و )S/PRST/2001/25 (٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦اجمللس يف   

أواصل إطالعه بصفة منتظمة على احلالة السائدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأنـشطة مكتـب    
وقد رحب جملس األمن يف بيانه الرئاسي الـذي         . األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف ذلك البلد       

مــارس والداعيــة إىل / آذار٣بتوصــييت املؤرخــة ) S/PRST/2009/5(أبريــل / نيــسان٧اعتمــد يف 
إنشاء مكتب متكامل لبناء السالم تابع لألمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى حيـل حمـل                    

). S/2009/128( مكتب األمم املتحـدة احلـايل لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى            
 يف مجهوريــة وطلـب إيل اجمللـس أيـضا أن أطلعـه، يف سـياق تقريـري املقبـل عـن احلالـة الـسائدة          

أفريقيا الوسطى، على هيكل مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                   
يونيـه  /ينـاير إىل حزيـران    / مـن كـانون الثـاين       املمتـدة   التقرير الفترة   هذا ويغطي. الوسطى وقوامه 

ة واألمنيـة،    واإلنـساني   االقتـصادية  -واالجتماعيـة   ، ويصف احلالة يف جوانبها الـسياسية        ٢٠٠٧
  . املتعلقة حبقوق اإلنسانهاوجوانب

 -واالجتماعيـــة ويقـــدم هـــذا التقريـــر آخـــر املـــستجدات عـــن التطـــورات الـــسياسية     - ٢
ــصادية ــة     االقت ــسان يف مجهوري ــسانية والتطــورات احلاصــلة يف جمــال حقــوق اإلن ــة واإلن  واألمني

 إىل جملـس األمـن واملـؤرخ    أفريقيا الوسـطى، وعـن أنـشطة املكتـب منـذ تقريـري األخـري املقـدَّم         
 واإلحاطة اإلعالمية التفصيلية الـيت قـدمها يف         ،)S/2008/733 (٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦
 الـسيد فرانـسوا لونــسيين فـال، ممثلـي اخلــاص الـسابق ورئـيس مكتــب       ٢٠٠٩مـارس  /آذار ١٠

ا يبـيِّن التقريـر     كمـ ). S/PV.6091(األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى          
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اهليكل املقترح واملوارد الالزمة ملكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا               
 .الوسطى

ويسلط التقرير الضوء على اجلهود املستمرة لتوطيد السالم اهلـش يف مجهوريـة أفريقيـا                 - ٣
 التمــرد املــسلح يف حركــات الوســطى، ويوضــح هلــذا الغــرض التــدابري املتخــذة خصيــصاً إلهنــاء 

مشال البالد، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتنفيذ التوصيات اليت اعتمدت خالل احلوار الـسياسي             
ويف الوقـت ذاتـه، يـشري إىل        . ديـسمرب املاضـي   /الشامل واحلاسـم الـذي جـرى يف كـانون األول          

ملـسلحة الـيت    استمرار وجود حتديات تواجهها عملية بناء السالم، من بينها تـصاعد اهلجمـات ا             
مل هتدد بتقويض عملية الـسالم فحـسب، بـل أوجـدت أيـضا خمـاوف متزايـدة بـشأن املـساعدة                      

 .اإلنسانية وحقوق اإلنسان

ولئن كان التقرير يسلم بالتحـديات الكـبرية الـيت تواجههـا عمليـة الـسالم نتيجـة علـى                  - ٤
الد والتـأخر احلاصـل     وجه اخلصوص لعودة ظهور اجلماعات املتمردة يف اجلزء الشمايل مـن الـب            

ــزمين        ــدول الـ ــاج واجلـ ــادة اإلدمـ ــسريح وإعـ ــسالح والتـ ــزع الـ ــامج نـ ــن برنـ ــل مـ ــذ كـ يف تنفيـ
لالنتخابات، فإنه يعترف بأن اختاذ عدد من اخلطوات اإلجيابية اهلامـة بـشأن سـبل املـضي قـدماً                 

  .قد زاد من التوقعات بأن البالد قد تدخل مرحلة جديدة من السالم واالستقرار
  

  احلالة السياسية  - ثانيا  
خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، طغــت علــى احلالــة الــسياسية يف مجهوريــة أفريقيــا           - ٥

املبذولة لتنفيذ توصيات احلوار الـسياسي الـشامل، الـذي يتوقـف عليـه أساسـا                د  الوسطى اجلهو 
 فــال، بــانغي يف الــسيدوبعــد أن غــادر ممثلــي اخلــاص الــسابق، . جنــاح عمليــة الــسالم أو عدمــه

يف شـعبة أفريقيـا الثانيـة    مارس سـامي كـوم بـوو، مـدير       / آذار ٢٤مارس، أوفدت إليها يف     /ذارآ
، ليتــوىل منـصب املوظــف املـسؤول عــن مكتــب    التابعـة لألمانــة العامـة  إدارة الـشؤون الــسياسية 

األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، بينما كنـت بـصدد اختيـار ممثلـي           
 .ديد ولتجنب حدوث فراغ يف قيادة البعثة يف منعطف حاسم من عملية السالماخلاص اجل

وقد عقد السيد بوو منذ وصوله إىل بانغي سلسلة من االجتماعات مع كبـار الزعمـاء                 - ٦
يف البالد، مبن فيهم الرئيس فرانسوا بـوزيزي، ورئـيس الـوزراء فوسـتان تـواديّرا، ورئـيس جلنـة                    

واجتمــع أيــضا مــع زعمــاء وممثلــي     . توصــيات احلــوار، هنــري مايــدو   تنفيــذ عنيــة بملااملتابعــة 
، ومــن ضــمنهم رئــيس اجلــيش الــشعيب مــن أجــل اســتعادة     العــسكرية-الــسياسية اجلماعــات 

اجلمهورية والدميقراطية، جان جاك دميافوت، الذي يشغل أيضا منـصب النائـب األول لـرئيس               
سريح وإعـادة اإلدمـاج، وكـذلك مـع ممثلـي      اللجنة التوجيهية املعنية بربنامج نـزع الـسالح والتـ        
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وأجرى مـشاورات واسـعة النطـاق مـع األعـضاء املقـيمني             . املعارضة الدميقراطية واجملتمع املدين   
ــون وودز وكــذلك مــع       ــسلك الدبلوماســي، ومنظومــة األمــم املتحــدة ومؤســسات بريت مــن ال

ــبري أكِ  ــسفري أل ــدميبا،    ال ــانغو أون ــرئيس عمــر ب ــل اخلــاص لل ــه، املمث ــسالم دون  ندينغ  ووســيط ال
ندينغـه هـو أيـضا الـرئيس املقـيم لبعثـة توطيـد              والـسفري أكِ  . اإلقليمي جلمهورية أفريقيا الوسـطى    

يونيـه، اجتمـع وفـد رفيـع املـستوى مـن            / حزيـران  ٤ويف  . السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       
 الــسالم اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، برئاســة نائــب األمــني العــام املــسؤول عــن   

واألمن، مع الـسيد بـوو ملناقـشة دور تلـك البعثـة وإمكانيـة تعزيـز قـدرهتا علـى بنـاء الـسالم يف                          
ضوء مشاركتها احملتملة يف عملـييت نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإصـالح قطـاع                    

كما عمل الـسيد بـوو بالتعـاون الوثيـق مـع املبعـوث اخلـاص لالحتـاد األفريقـي، الـسفري                      . األمن
ــة          ا لـــصادق فيـــاال، ومـــع دجـــويف غـــايل، املبعـــوث اخلـــاص لألمـــني العـــام للمنظمـــة الدوليـ

 .للفرانكوفونية

بالتقدم احملـرز    ”املذكور آنفا  S/PRST/2009/05ورحب جملس األمن يف بيانه الرئاسي         - ٧
تأييــده الكامــل هلــذه  ”، وكــرر تأكيــد “مــؤخرا يف تنفيــذ توصــيات احلــوار الــسياسي الــشامل  

عتبارهـــا إطـــارا فعـــاال لتعزيـــز املـــصاحلة الوطنيـــة واالســـتقرار يف مجهوريـــة أفريقيـــا  العمليـــة، با
وعرب بيـان اجمللـس عـن اعتـراف واسـع النطـاق، مبـا يف ذلـك مـن جانـب أصـحاب                       . “الوسطى

 عمليــة الــسالم يفيف شامل الــسياسي الــالــدور احملــوري للحــوار باملــصلحة الــوطنيني أنفــسهم، 
 .فريقيا الوسطىأ مجهورية

 احلوار على صعوبة احملافظة علـى الـزخم الـذي            املنبثقة عن  توصياتاليدل بطء تنفيذ    و  - ٨
 الـرئيس بـوزيزي حكومـة    أنشأ، ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين  ٢٨ ويف. ولده هذا االجتماع اهلام   

 انـت ك احلكومة   لة هذه كيشذات قاعدة عريضة، على النحو املوصى به يف أثناء احلوار، لكن ت           
 الـيت    العـسكرية  -الـسياسية    املعارضـة الدميقراطيـة وبعـض اجلماعـات           جانـب   من داقموضع انت 

  وبالتـايل فقـد رفـض   . احلـوار لـك  يف ذ عليهمـا فـق ملتترى أهنا مل متتثل ملبادئ املساواة والتوافـق ا     
حتــالف املعارضــة الدميقراطيــة الرئيــسي، املــشاركة يف تلــك   هــو ، واحتــاد القــوى الوطنيــة احليــة 

اجلـيش الـشعيب إلعـادة      مهـا   (تني  عـسكري  - تني سياسـي  نين مجـاعت  عـ ثلني  ضم ممـ  تـ   يتاحلكومة الـ  
، واجملتمـع املـدين وبعـض     )اجلمهورية والدميقراطية واحتاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع            

حلـوار،  ا ا هبـ ى ثـالث مؤسـسات أوصـ    أُنشئتوباإلضافة إىل ذلك،. أحزاب املعارضة السياسية  
فيذ توصيات جلنـة احلـوار، واللجنـة التوجيهيـة املعنيـة بـرتع الـسالح        تنعنية بملاوهي جلنة املتابعة    

 تعمـل جلنـة املتابعـة        مل بسبب نقص املوارد،  و. والتسريح وإعادة اإلدماج، وحمكمة العدل العليا     
نــزع الــسالح والتــسريح  فعاليــة، يف حــني أن برنــامجالقــدر الــالزم مــن ال احلــوار بنبثقــة عــنملا

 . ملموسأعماله بشكلىت اآلن حدأ بمل يوإعادة اإلدماج 
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ــة    - ٩ ــة املتابع ــة عــن ملاوجتتمــع جلن ــيت احلــوارنبثق ــاين ٢٩ شــكلت يف ، ال ــاير / كــانون الث ين
يف آخـر اجتمـاع     و. ، مرة يف الشهر الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصـيات احلـوار            ٢٠٠٩
 ارى عـن أسـفه     جلنة املتابعة مـرة أخـ       أعربت مايو،/ أيار ١٩ و   ١٨ يف بانغي يومي      عقد شهري

 املـوارد اللوجـستية      مـا يكفـي مـن       مـن عـدم وجـود      تكما اشـتك  . لبطء تنفيذ توصيات احلوار   
فرنكـات االحتـاد    ن  مـ ن  و مليـ  ٧٠٠ قـدرها قد اعتمدت ميزانيـة منقحـة       و. هامهامب قومواملالية لت 

  لعملياهتـا يف عـام     )مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        مليـون دوالر   ١,٥حـوايل    (املايل األفريقـي  
فرنكــات االحتــاد املــايل ن مــ مليــون ٣٠٠ مببلــغاحلكومــة عزمهــا املــسامهة وأوضــحت . ٢٠٠٩
  قـدرها  سامهة أوليـة  مبـ يف حني أن األمـم املتحـدة تعهـدت            دوالر ٦٠٠ ٠٠٠حوايل   (األفريقي
 .من املبالغ املخصصة للمساعدة يف حاالت الطوارئ لصندوق بناء السالم دوالر ٢٠٠ ٠٠٠

التوجيهية املعنية برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج تقدما هامـا          اللجنة  وأحرزت    - ١٠
مجهوريـة   يف  وطين لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج     الربنامج  الع املراحل احلامسة من     قطل

 نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة         بشأن ربنامج األساسية ال وثائق   داإعدوقد مت   . أفريقيا الوسطى 
ربـع   األ  الـسياسية العـسكرية    اجلماعـات  تموقـد ورية أفريقيا الوسـطى     مجهوف  رظاإلدماج يف   

 . املــستفيدين احملــتملني مــن٧ ٩٠٢ تــضم أمســاء يــةريقدتاملــشاركة يف اللجنــة التوجيهيــة قائمــة 
مـوظفي فريـق الربنـامج، الـذي         تعـيني وجيري حاليـا     .تتم مل   اجلماعاتهذه   صادقة على امل لكن

ــانغي، يف حــني بــدأ التخطــيط األويل   يقــع داخــل مكتــب برنــامج األمــم امل   تحــدة اإلمنــائي يف ب
 .ملرحلة إعادة اإلدماج

لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة         وطينالـ يتطلب التنفيذ الفوري والفعـال للربنـامج        وس  - ١١
صـندوق بنـاء الـسالم هـو الـذي           وكـان .  لـديها  تهنا ليس إاإلدماج موارد مالية تقول احلكومة      

 مـن  مـن دوالرات الواليـات املتحـدة    ماليـني دوالر  ٤ حنـو    هـا  مبلغ منـه حـىت اآلن مـسامهة      دفع  
. نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج   مــن برنــامجيني األولــتنين تــشمل املــرحلأاملتوقــع 

  واملرصـود  عـشرين مليـون دوالر    ب املبلغ املقـدر   مليون دوالر من     ١٦  قدره  عجزا  ذلك يتركوس
جلماعـــة يف حـــني أن او. مج يف البلـــدربنـــاشاريع الملـــاألويل  لتنفيـــذل  املخصـــصةيف امليزانيـــة

ي ذ الـ االسـتثنائي قمـة  مـؤمتر ال ، يف بالغ صـدر بعـد     تتعهداالقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا     
فرنكـات االحتـاد    ن  م ينيالب ٨  بدفع مبلغ  ،٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٣٠ يف ليربفيل يف     هعقدت

ــون دوالر١٦حــوايل  (املــايل األفريقــي  ــل تل)  ملي ــةموي ــسريح وإعــادة    عملي ــسالح والت ــزع ال ن
 لك األمـوال لـذ    هذه ُتتاحمن غري املؤكد بعد مىت س     فإن   ،مجهورية أفريقيا الوسطى   يف   اإلدماج
لتـشكيلة القطريـة املخصـصة      امايو مـع رئـيس      / أيار ٢٣يف اجتماع عقد يف بانغي يف       و. الغرض

املمثــل الــدائم و، الــسفري غرولــزان  يــ،مسال الــءلجنــة بنــال جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى والتابعــة
ن مـ  يـني الب ٥ مبلـغ  الرئيس بوزيز أنه على استعداد لتـوفري         وضح أ ،لبلجيكا لدى األمم املتحدة   
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لربنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة        ) ماليـني  ١٠حـوايل    (فرنكات االحتاد املايل األفريقي   
ن مـ  ينيالب ٣  مبلغ نقل أيضا سي قال إنه و.  حىت اآلن يف املصرف املركزي     اودعم ظل ،اإلدماج

جلماعـة  امـن   صرف الـدول الـثالث املتبقيـة        أن تـ   بعد   ه من يتبقامل فرنكات االحتاد املايل األفريقي   
 .موال األاالقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا تلك

زيــد التــوترات يف ي يف تنفيــذ الربنــامج ميكــن أن  آخــرن أي تــأخريأليــساورين القلــق و  - ١٢
 بعضالـ ب  ا، مما يزيد من خماطر انـسح      م نزع سالحه  وننتظري نيالذ السابقني   صفوف املقاتلني 

 أن تدهور الوضع األمـين يف الـبالد   ن شأنوم.  هذه العملية برمتها والعودة إىل العنف   منهم من 
 .٢٠١٠ؤثر سلبا على األعمال التحضريية النتخابات عام ي

 يلــيإإلقليميــة والالمركزيــة، الــسيد مــا يتعلــق باالنتخابــات، افتــتح وزيــر اإلدارة ا  ويف  - ١٣
  ذات قاعـدة عريـضة خمصـصة دعـت التوصـيات            خمصـصة  ةنـ  جل اًمايو، رمسيـ  / أيار ١٢، يف   ويفيو

ــة عــن ا ــحلــوار ا ملنبثق ــسياسي ال ــشائهاشامل ال ــات يف إطــار  راضعالســت، إىل إن ــانون االنتخاب  ق
وزير، املـسؤول  الـ وأكـد   .٢٠١٠عـام  يت سـتجرى  لـ ا لالنتخابات التشريعية والرئاسـية    عدادتسا

كتـب األمـم املتحـدة       مل رئيس املؤقـت  لـ عن الشؤون االنتخابية داخل احلكومة، مـرارا وتكـرارا ل         
 اللجنة على مـشروع قـانون       أنه مبجرد أن توافق   لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى        

 يهلسـي  جـراء ا اإل ن هذ أصر على   أو. العتماده  الربملان ه على الفور إىل   م نص سيقدَّفاالنتخابات،  
 . احلـــوارملنبثقـــة عـــنا  التوصـــياتدعـــت إىل ذلـــكإنـــشاء اللجنـــة االنتخابيـــة املـــستقلة، كمـــا 

إنشاء هذه املؤسسة الـذي     بة  هيني ر هشاركة الرمسية لألمم املتحدة يف العملية االنتخابية ف       امل اأم
ظر إىل مـسؤوليتها   لتنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية، ال سـيما بـالن   ة أمهية بالغ   ذات تعترب

 . مراجعة قوائم الناخبني وترسيم الدوائر االنتخابية مثلةيويعن مهام ح

دستور مجهورية أفريقيا الوسطى ينص علـى أن االنتخابـات الرئاسـية جيـب              أن  حيث  و  - ١٤
عـالوة  أنـه    و ،شـاغل املنـصب   أن تعقد يف موعد ال يتجاوز مخسة وأربعني يوما قبل انتهاء فترة             

 قيــدتل عــدم ا فــإنوطنيــة،النتخابــات الل صــراحة مــسألة احتمــال تأجيــل ا وايتنــعلــى ذلــك ال 
هــو اجلــدول الــزمين لالنتخابــات ميكــن أن يــؤدي إىل حــدوث فــراغ يف الــسلطة الدســتورية، وب
 األحـزاب  تويف هـذا الـصدد، صـرح   .  ورمبـا عنيفـة   كـربى  أزمة سياسـية     يفالبالد  ب يزجقد   ما

 تأشـار و. ٢٠١٠قبـل تأجيـل انتخابـات عـام         ت لـن    او أهن و ب لسيدلالسياسية املعارضة الرئيسية    
  علــى حنــواالنتخابــاتتلــك  إلجــراء ٢٠٠٩إىل عــدم وجــود اعتمــادات ماليــة يف ميزانيــة عــام 

، ممـا يعكـس   ٢٠١٠جـراء االنتخابـات يف عـام    إمنـذ البدايـة   تعتزم أن احلكومة مل تكن   ب يوحي
 يف لقـاء    ، رئيس الـوزراء   وأكد. النتخابية حساسية املسألة ا   بشأن ظهرعدم الثقة املكثف الذي     

م سال الـ  ءجنـة بنـا   لل لتشكيلة القطرية املخصصة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى والتابعـة          امع رئيس   
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 مـا يلـزم مـن خمصـصات امليزانيـة النتخابـات            رصـد مايو، جمددا عزم حكومته على      / أيار ٢١  يف
 .٢٠١٠ عام

كتــب  ملرئيس املؤقــت الــنتخابــات، كثــف منــاخ أكثــر مالءمــة لالهتيئــة للمــساعدة يفو  - ١٥
 مـع كبـار املـسؤولني       هاتـ حثاباألمم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى م                

وزيـــر اإلدارة اإلقليميـــة واحلكـــوميني، مبـــا يف ذلـــك مـــع رئـــيس اجلمهوريـــة ورئـــيس الـــوزراء 
. إلطـار الـزمين الدسـتوري     كد على أمهية االلتـزام بتنظـيم االنتخابـات ضـمن ا           يؤوالالمركزية، ل 

 ضــمان ظــروف آمنــة وســلمية إلجــراء      عــنسؤوليتهامبــ و الــسلطات والــسيد بــ  كمــا ذكــر 
 الرئيـسي،   ةسياسيالـ  ةعارضـ امل، رئـيس حـزب      ه مارتن زيغيل  ىكتش أن ا   بعد ةصااالنتخابات، خ 

ــوات األمــن    أعمــالمــن ــدي ق ــى أي ــضايقة عل ــذي أكــد .  التخويــف وامل ــه تويف الوقــت ال  في
 ألقـت الـضوء علـى القيـود         ا على تنظيم االنتخابات يف موعدها، فإهن      اتصميمها  جمددالسلطات  

 ادعــاءات تكمــا أهنــا دحــض.  هلــا تقــدم الــدعم أن اجلهــات املاحنــةتاملاليــة للحكومــة وناشــد
 تفاصـيل   وامقدِّأن ي  وزير إدارة اإلقليم والالمركزية الضحايا املزعومني        ىحتدحيث  التخويف،  

 أربعــة قــدرهاأعلــن االحتــاد األورويب عــن مــسامهة و.  فيهــالتحقيقعــن حــاالت حمــددة وعــد بــا
.  حــىت اآلنةكــداملؤ املاحنــة الوحيــدة ةاجلهــوهــي ، ٢٠١٠ماليــني يــورو لــدعم انتخابــات عــام 

كتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           ملرئيس املؤقـت الـ أكد  و
االنتخابـات املـستقلة، مبـا يف ذلـك ألغـراض تعبئـة املـوارد،           قتراح إنـشاء جلنـة       ال الفوائد احملتملة 

 .ة املاحن اجلهاتيف الوقت املناسب إىل زيادة الدعم املقدم منؤها حيث ميكن أن يؤدي إنشا

، نظـم  تني تعـزز الوحـدة واملـصاحلة الـوطني      أنرجح   املـ  من بادرةوكمن ناحية أخرى،    و  - ١٦
 زعـيم املعارضـة      أحـد  ل غومبـا، وهـو    ألستاذ آبِ ل يةرمسمايو جنازة   / أيار ٢٣ يف   يالرئيس بوزيز 

 كمـا كـان نائبـا     . “اجلمهوريـة وسـيط   ” صفته حىت تـاريخ وفاتـه بـ       عمل،  ني املخضرم ةالسياسي
 .لوزراء وأحد اآلباء املؤسسني للجمهورية لرئيساورئيس السابق لل

مجيـع  ل  أبريـ / نيـسان  ٧ املـؤرخ  املـذكور آنفـا و      الرئاسـي  هبيانـ  وطالب جملـس األمـن يف       - ١٧
اجلماعات املسلحة اليت مل تكف بعد عن العنـف، ال سـيما اجلماعـات الـيت نـشطت مـؤخرا يف         

 مجاعـات متمـردة،     أنشطة ثـالث   وكانت. مشال مجهورية أفريقيا الوسطى، أن تفعل ذلك فورا       
والقوات الدميقراطيـة   ،  صابون بقيادة أباكار    حركة حمرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة      وهي

جتمع الوطنيني يف أفريقيا الوسـطى مـن أجـل           و ، بقيادة عبد اهللا مسكني    فريقيا الوسطى  أ لشعب
  أننيويف حـ .  أثـارت أشـد القلـق    هي األنشطة اليت    شارل ماسي،  العدالة والسالم الذي يقوده   

 ياتفـاق وقعـا علـى     شامل و الـ سياسي  الـ وار  احلـ  يف   اشـارك قـد    وعبد اهللا مـسكني      صابونأباكار  
 يف احلكومـة  اءوزرالـ   كبـار دحـ  شارل ماسي، من جهة أخـرى، أ  فقد كان  سالم مع احلكومة،  
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 فـشل   أنـه عما زم  بسببينتمرد املمنالزعماء الثالثة وأصبح . ٢٠٠٨يناير /حىت كانون الثاين 
اصـة أن احلكومـة الـيت شـكلها         خب زعمـوا    وحيـث الكامـل،    ب  تنفيذ توصيات احلـوار    يفاحلكومة  

ــوزيز  ــرئيس بـ ــاين يالـ ــانون الثـ ــا/ يف كـ ــم  ت مل ٢٠٠٩ير ينـ ــن يف رأيهـ ــدةكـ ــعة ذات قاعـ  واسـ
 .الكفاية فيه مبا

ــةاجلهــود الدبلوماســية والــسياسية ت ولقــد شــجع  - ١٨ ــه إهنــاء التمــرد و إل املبذول قنــاع قادت
 مـساعدة الـزعيم اللـييب والـرئيس     ي الـرئيس بـوزيز    تمسلـ اهلـذه الغايـة،     و. قبول عملية الـسالم   ب

كد جمددا دعمه للجهود الرامية إىل إجيـاد        أ الذي   ، القذايف  معمر فريقي، العقيد احلايل لالحتاد األ  
فريقيـا  أ  مجهوريـة   مـن  شمايلالـ   اجلـزء   يف ةستمر املـ  عـدم االسـتقرار   الـة   حلول سـلمية ودائمـة حل     

كتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم             مل رئيس املؤقـت  الـ ، واصل   ذلك ويف غضون . الوسطى
وبعثة توطيـد    وقيادة   دبالبشكل وثيق مع سلطات ال      ميدانيا يف مجهورية أفريقيا الوسطى العمل    

  يف قاعـدة   ا مؤقتـ  توطينـه  و صـابون أباكـار    ، لتـسهيل عـودة    السالم يف مجهورية أفريقيا الوسـطى     
، الـذي أبلـغ    صـابون مـايو الـسيد  /أيـار  ٣١إىل بانغي يوم قد عاد و. عسكرية يف بانغي  ال مبوكو
م إىل عمليـة الـسالم      مانـض الاوة التمـرد    هنـاء حركـ   لمكتـب اسـتعداده إل    لرئيس املؤقت   المؤخرا  

لزعمــاء ا  أن حيــذو ومــن املهــم.ربنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج اخلــضوع لو
 العنـف فـورا، وفقـا ملـا دعـا إليـه             وا أعمـال  وقفـ أن ي  و  صـابون   الـسيد  حـذو  ونخـر ن اآل واملتمرد

 املتمــردين يندئــاقالحــد بأ اجتمــع ي الــرئيس بــوزيز ورد أنويف غــضون ذلــك،. جملــس األمــن
مـؤمتر القمـة الـذي عقـده جتمـع الـساحل             علـى هـامش أعمـال        ،مـسكني هـو الـسيد     املتبقيني، و 

مـايو، وذلـك   / أيـار ٢٩ يف طـرابلس يف  والصحراء واالحتاد االقتصادي والنقدي لوسـط أفريقيـا     
  زعـيم   أمـا  .الـسالم  ىل عمليـة  إة إىل بـانغي لالنـضمام       حملتملهبدف تسهيل عودة السيد مسكني ا     

 ت الـسلطات التـشادية ألقـ       وردت أنبـاء مفادهـا أن      قـد فخر، السيد شارل ماسي،     املتمردين اآل 
 حماكمتـه بتهمـة حماولـة زعزعـة اسـتقرار أراضـي             تعتزم ا إىل أهن  تتجزه، وأشار حتالقبض و عليه  

  .تهاتشاد واالنتهاك املزعوم لسالم
  

  ية واألمنيةكرسعاحلالة ال  -ثالثا   
ــة   - ١٩ ــة األمني ــد      ظلــت احلال ــرة قي ــسبيا خــالل الفت ــة ن ــاطق احمليطــة هبــا هادئ ــانغي واملن  يف ب

 حــوادث الــسطو واقتحــام املنــازل     عــن ورود أنبــاءاراالســتعراض، علــى الــرغم مــن اســتمر    
وقعـت   و . الـدفاع واألمـن    تواقـ  من شاركت فيها أحيانا عناصر    اليت   والكسب غري املشروع،  

يف  الرئيـسي  ملاشـية اأبريـل يف سـوق      /ن نيـسا  ١٢ خاص يف     بشكل عنيفةلكنها   ةمواجهة معزول 
 أكثـر   مقتـل خلفـت و ني العرقية وجتار حلوم تشادي بولهمن طائفة    رعاة ماشية     شارك فيها  بانغي
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وتـدخلت الـسلطات بـسرعة السـتعادة اهلـدوء ومنـع            . وجرح كـثريين آخـرين     شخصا   ٣٠من  
  . هجمات انتقامية حدوث أو هذه احلادثةتكرار
 وفاكاغــا بينــِده - غريبيــزي أُهــام وأُهــام -  ونانــابــانغوران -  بــامينغييف حمافظــاتو  - ٢٠

 عـن عـدة عوامـل       ، واليت جنمت  ةصلا على التطورات احل   منيهت العنف   ال تزال أعمال  الشمالية،  
 بومسبيِلـــه  مجاعـــات متمـــردة نفـــذت هجمـــات يف   ، ورد أنفـــي بعـــض احلـــاالت  ف. خمتلفـــة

تــها علــى واجه بعــد منــسحبت كانــتا مــا غالبــهــي ، وونديِلــهباتانغــافو وكــابو وبوكاراناغــا و
ــدي ــة  أي ــا الوســطى  ( القــوات احلكومي ــة أفريقي ــدفاع  ا أو مقــاتلي)القــوات املــسلحة جلمهوري ل

 يف شـكل     أتـت  وأعقب ذلك يف بعـض األحيـان هجمـات عنيفـة ضـد املـدنيني،              . نيليذايت احمل ال
  كـان  ويف حاالت أخـرى،   .  هلا أو دعم  تعاون مع اجلماعات املتمردة    ظُن أنه    ا مل يةال انتقام عمأ

ــارات           ــف وغ ــني الطوائ ــات ب ــي ومواجه ــشاط إجرام ــان نتيجــة لن ــن األحي ــثري م ــف يف ك العن
  .خارجية

 أشـعر   فـإنين   يف املاضـي،   ة العرقي ات الصراع ت إىل حد كبري    قد جتنب  البالديف حني أن    و  - ٢١
 نتمـي نـسبة كـبرية      ت  بني الطوائف، وخباصة بني الرعاة الـذين       ميةنااملتالتوترات  ألن  بقلق متزايد   

هـا   يف مشال شرق البالد، مبا في       اليت تعيش   العرقية واجلماعات العرقية احمللية    بولهطائفة  ىل  إهم  من
 تفـشي انعـدام األمـن     ب  املتـسم   الـسائد  املنـاخ ستغل يف   يُـ   أن ، ميكـن  غوال ورونغا  كارا و  مجاعات

 بـسبب يـد ذلـك القلـق    تزاوقـد  . دوافع سياسية لزرع الفتنة العرقيـة والعنـف     لالتمرد  حركات  و
مجاعــات وذايت  الــدفاع الــفــرق يف اجملتمعــات املدنيــة، وانتــشار دون ضــوابطتــداول األســلحة 

 حلمايـة اجملتمعـات      وذلك على ما يبدو أنـه       اليت تعمل عادة خارج نطاق القانون،      األمن األهلية 
  . اخلارجيةات القومناحمللية 
ع أحنــاء األراضــي الوطنيــة وعلــى طــول  ة يف مجيــيــمــا زال غيــاب ســلطة الدولــة الفعل و  - ٢٢

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـــة   و، وخــصوصا مــع تـــشاد   مجهوريــة أفريقيــا الوســـطى  حــدود  
 توغــلعمليــات  تحــدث عــن تءاأنبــ نظــرا لتــواتر مــصدرا للقلــق، ال ســيما  يــشكلوالــسودان،

  .ية للبالدشرقال يةنوباجل ويةشرقال يةشمالال احلدود  داخلجلماعات مسلحة أجنبية
انعدام األمـن علـى نطـاق واسـع يف منـاطق شاسـعة              ب تسمامل املناخ السائد     ظل هذا  يفو  - ٢٣

م بــه عمومــا أن التقــدم حنــو احلــد مــن العنــف وتعزيــز األمــن واالســتقرار مــن الــبالد، مــن املــسلّ
  وإعـادة اإلدمـاج    نـزع الـسالح والتـسريح     ربنـاجمي    ل يكل شيء علـى التنفيـذ الفعلـ        قبل   يتوقف

  مجاعـات  خمتلـف  أفـراد  بـرامج للتأكـد مـن نـزع سـالح       تنفيذمها توخى امل األمنوإصالح قطاع   
ــسرحي    ــسلحة األخــرى وت ــات امل ــردين واجلماع ــادة هااملتم ــادمإ وإع ــع بااجه ــارهم يف اجملتم  عتب

اصـل  يف غـضون ذلـك، و     و. وطنية فعالة ومسؤولة  المنية  األؤسسات  تصبح امل ، و ئنيمواطنني بنا 



S/2009/309  
 

09-36183 9 
 

ليـة للـشرطة والـدرك      عملقطـري تقـدمي الـدعم لتعزيـز القـدرات ال          كتب وفريق األمم املتحدة ا    امل
وتدريب قوات الدفاع واألمن على ضـرورة احتـرام القـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق                   

لتنـسيق   ل شتركةاملـ وطنيـة   المن ناحية أخـرى، قـررت األمانـة         و. اإلنسان وحقوق املرأة والطفل   
اليت يرأسها وزير الدفاع، بعـد مـشاورات واسـعة          و إصالح قطاع األمن،  ب نيةعاملبني الوزارات   

 تنظـيم مـؤمتر مائـدة        قـررت  النطاق، مبا يف ذلك مع ممثلـي املنظمـات الدوليـة واجلهـات املاحنـة،              
إصـالح  يف جمـال     لتمويـل مـشروع جتـرييب         الالزمـة   املـوارد  مـع مستديرة يف املستقبل القريـب جل     

 إصــالح قطــاع األمــن أمــر حاســم  أناومبــ .ركــز علــى األمــن والعدالــة والتنميــةيقطــاع األمــن 
 الجتمـاع   ا سـخي  اقـدم دعمـ   ي أن أناشد اجملتمع الـدويل       فإنين ،دباللتحقيق االستقرار املستدام لل   

  .إصالح قطاع األمن مستقبال املائدة املستديرة املقبل ومشاريع
مـن  لمكتب يف بانغي مع فريق مشترك       لرئيس املؤقت   الأبريل، اجتمع   / نيسان ٢٤يف  و  - ٢٤

فريقيـا واالحتـاد األورويب كـان يقـوم         أخرباء االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط        
 لعمليــة ل بعثــة توطيــد الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، دعمــاًاعمــأ لتقيــيم  الــبالدبزيــارة

 يف ضــوء ات لبعثــةومشلــت املناقــشات استعراضــا لقــدر. الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
  . وإعادة اإلدماجنزع السالح والتسريح اركتها يف تقدمي الدعم لربنامجمش
  

  يةنانساحلالة اإل  -رابعا   
، ٢٠٠٨ الـــسالم واالســـتقرار يف عـــام اللحـــإعلـــى الـــرغم مـــن التقـــدم احملـــرز حنـــو    - ٢٥

حلـوار  ا وعقـد    ٢٠٠٨ هيونيـ /لـسالم الـشامل يف حزيـران      لوخصوصا بعـد توقيـع اتفـاق ليربفيـل          
التطـورات الـيت حـدثت يف الربـع األول مـن            فـإن   ديـسمرب،   /ولمل يف كـانون األ    شاالـ سياسي  ال

 بـل ال تـزال يف      ا، ال رجعـة فيهـ     عملية دعب تصبح عن أن عملية السالم مل       ت كشف ٢٠٠٩عام  
مـن  زال اآلالف من مـواطين مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           ينتيجة لذلك، ال    و. ةهشعملية  الواقع  

 منـهم   ١١٨ ٠٠٠ا يقـدر بنحـو      دد عـ   حيـث يقـال إن     سـتقرار،  العنف وعدم اال   ني جراء زحانال
 ١٣٧ ٤٠٠مـا جمموعـه     إن  ، و )اوخـصوصا يف مشـال غرهبـ      (د  لـبال اين يف مشـال     شردمن امل باتوا  

مكنـت اتفاقـات الـسالم املوقعـة        قـد   و.  يف جنوب تشاد وشرق الكامريون كالجـئني       مستقرون
لالجـئني، ال سـيما يف مشـال     املـشردين وا  مـن ٨٥ ٠٠٠ ـ مـن عـودة مـا يقـدر بـ        ٢٠٠٨يف عام   

.  األعــشاب الطفيليــةازهتــحقــوهلم غو منــازهلم قــد دمــرت  أنوجــدواشــرق الــبالد، وكــثريا مــا 
 شـخص أصـبحوا مـشردين       ١٠ ٠٠٠ ـا يقـدر بـ    عـدد   إن لي، ق ٢٠٠٩يناير  /منذ كانون الثاين  و

. شمالالـ  يف  الـسائد مـن انعـدام األمـن    خوفـا   تشادإىل ١٨ ٠٠٠داخليا بينما فر ما يزيد على       
 ضـمن  فـروا مـن دارفـور        اسـوداني   الجئـا  ٣ ٧٩٧ستـضيف   ت مجهورية أفريقيا الوسطى      أن كما

 ، لالجـئني  وجنـة سـام   يف خمـيم ٣ ٢٤٤بينـهم  مـن  ، ٢٠٠٧مايو /من أيارابتداء  موجات متتالية   
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قيـادة  وتولت مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني          .  من األطفال  ١ ٩٨٦ ؤالءه بني   منو
 لتقـدمي املـساعدة     خـيم يف هـذا امل    حاالت الطوارئ     يف بني الوكاالت لالستجابة  مشتركة  عملية  

 يف  تعـاون وثيـق مـع اللجنـة الوطنيـة لالجـئني           وذلـك ب  اإلنسانية وحتسني البنية التحتيـة للموقـع،        
 .مجهورية أفريقيا الوسطى والسكان احملليني

لفئـات الـضعيفة     ا  شـخص مـن    ٢١٦ ٠٠٠مـن جانبـه      وساعد برنامج األغذيـة العـاملي       - ٢٦
 طـن مـن الـسلع الغذائيــة، مبـا فيهـا اإلغاثـة الطارئــة       ٧ ٣٠٠اع مبـا جمموعــه  رتواملتـضررة مـن الـ   

 يف ســن التعلــيم  الــذينللمــشردين داخليــا والالجــئني الــسودانيني، والتغذيــة املدرســية لألطفــال 
لــذين يعــانون غذيــة التكميليــة لتغذيــة األطفــال ا واأل ومــن مل يلتحقــوا بعــد باملدرســة،االبتــدائي

 الــبىن التحتيــة حصــالســوء التغذيــة واحلوامــل واملرضــعات، ومــشاريع الغــذاء مقابــل العمــل إل   
 كانوا مـرتبطني باجلماعـات املـسلحة، ودعـم شـبكة             الذين األساسية، واملعونة الغذائية لألطفال   

غذيـة  كمـا واصـل برنـامج األ      .  لألسر املتضررة من فريوس نقص املناعة البـشرية        ياألمان الغذائ 
 يف مجهوريـة أفريقيـا      ة اإلنـساني  دةعسااملـ أوسـاط    ألغـراض فـراد والـسلع     العاملي تسهيل تنقل األ   

  قـدراهتا   فضال عن  خدمات األمم املتحدة للنقل اجلوي للمساعدة اإلنسانية      الوسطى من خالل    
 ).الشاحنات واملخازن(لدعم اللوجسيت يف جمال ا

راك مـع وزارة التربيـة      تشـ باال،  )اليونيـسيف (  منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة        وواصلت  - ٢٧
 تــوفري التعلــيم يف حــاالت الطــوارئ إىل  يف ،والتعلــيم وبالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة  

 مدرسـة   ٧٩اع من خالل إنشاء     رت من البالد املتضرر من ال      طفل يف اجلزء الشمايل    ١٠٧ ٠٠٠
 يف  حفـر مـراحيض  خات وشـيدت تركيـب املـض  و اآلبـار    حصال إ متو. يةات احملل مجتمعللريفية  

، اسـتفاد منـها أكثـر مـن        غريبيـزي  -  وكيمـو ونانـا    بينـِده  -  بكل من أُهام وأُهام    اعرتمناطق ال 
 . شخص١١٠ ٠٠٠

ت خــالل قلــ، ٢٠٠٨ زيــادة كــبرية يف االهتمــام الــدويل يف عــام   حــدوثعــدلكــن وب  - ٢٨
. فريقيـا الوسـطى  أة يف مجهوريـة      تعبئة املوارد للعمليات اإلنـساني      أنشطة الفترة املشمولة بالتقرير  

ــداء ف ــة النـ ــام ة املوحـــداتعمليـ ــة ٢٠٠٩ لعـ ــطى أ جلمهوريـ ــة إىل مجـــع فريقيـــا الوسـ   والداعيـ
ــون دوالر  ١١٦ ــوَّالملي ــا ســوى  مت ــسبةل حالي ــة ٢٦  بن ــد  االحتياجــات أن يف حــنييف املائ  ق
قيــا  املــشترك للعمــل اإلنــساين مــن أجــل مجهوريــة أفريقالــصندوودخــل حيــز التــشغيل . زادت

 دوالر مـــن نييـــ مال٤,٩بلـــغ مب ٢٠٠٩مـــارس / يف آذار اعتمـــاده الثـــاين وخـــصص،الوســـطى
  .مجهورية أفريقيا الوسطى ألجل دوالرات الواليات املتحدة
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  أةرا املياقض  -خامسا  
ــرة قيــد االســتعراض، واصــل     - ٢٩ كتــب دعــم احلكومــة واملنظمــات النــسائية   املخــالل الفت

بـشأن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملـس األمـن      ي لقـرار   امتثـاال   اجلنسني املساواة واإلنصاف بني  لتعزيز  
فربايـر  / شـباط   شـهري  فـي ف. بشأن العنف اجلنـسي   ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠  و ،املرأة والسالم واألمن  

 مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ملـشاركة املـرأة يف            تـدى بعثة املـساعدة إىل من    قدمت ال مارس،  /وآذار
 إطـالق  و اً رمسيـ  هى تنظيم اجلمعية العامة لتسجيل    ، ملساعدته عل  ‘‘G23’’ى  سمملاحلياة السياسية ا  

 ندعم مــبــ ٢٠٠٨أنــشئ يف عــام الــذي ‘‘ G23’’  منتــدىهــدفوي. ٢٠٠٩خطــة عملــه لعــام 
حلــوار ا مــشاركة املــرأة يف األنــشطة الــسياسية، مبــا يف ذلــك تنفيــذ توصــيات  ززيــتعاملكتــب إىل 

 غـري حكوميـة     ةمنظمـ  وهـي ،  ب منظمـة نـساء وسـط أفريقيـا         املكت عمكما د . شاملالسياسي  ال
 املنظمــات النــسائية يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وكــذلك وزارة الــشؤون       تنــضوي حتتــها 

 ةيـ جـراءات احلكوم  اإلسياسات و الـ  وتنـسيق    ضـع سؤولة عن و  املاالجتماعية والتضامن الوطين،    
 ةيانقــضايا اجلنــساليم محــالت التوعيــة بتنظــ علــى الــصعيد الــوطين، لةيانقــضايا اجلنــسال باملتعلقــة

 . ٢٠٠٩مارس /كجزء من االحتفال باليوم الدويل للمرأة يف آذار

 شـــراكة مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة األخـــرى، واصـــل املكتـــب توعيـــة   إطـــاريفو  - ٣٠
 العنـف    مبوضـوع  بعثة توطيد السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         ل  التابعة الوحدات العسكرية 

ــزاجلنــسي والقــائم علــى  ــادة وعــي ، وذلــك هبــي اجلنــس التحي حفــظ الــسالم دون قــوة دف زي
 الـشرطة  طاضـب طلقت محـالت إعالميـة حمـددة تـستهدف        أُكما  . ضرورة محاية املرأة  باإلقليمية  

 اهتمـام خـاص حلـوادث العنـف الـيت تـستهدف النـساء،        ءالإيـ   بـضرورة  لتوعية الشرطة الوطنيـة   
ــضية      ــذه الق ــع ه ــل م ــشرطة يف التعام ــة ال ــز فعالي ــارو. وتعزي ــايو /يف أي ــام ، ٢٠٠٩م ــب ق املكت

ــرأة      ب ــدى امل ــع منت ــاون م ــائل للتع ــسبل والوس ــلااستكــشاف ال ــة بعات ــة  ال للجن ــة الدائم يف وطني
عتـزم املنتـدى    يو .ملؤمتر الدويل ملنطقة الـبحريات الكـربى       املعنية برصد    مجهورية أفريقيا الوسطى  

  ذاتةلــدعوا إنــشاء منــرب لتنـسيق اســتراتيجيات  ٢٠٠٨أكتـوبر  /ي أنــشئ يف تــشرين األولذالـ 
ع املــرأة وتعزيــز قــدرة النــساء والفتيــات علــى املــشاركة بفعاليــة أكــرب يف العمليــة  بتــشجي ةلصالــ

  .الدميقراطية
 يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،        ٢٠٠٩وكجزء من االحتفاالت الرمسية بعيد األم لعام          - ٣١

اإلصـالحية  يونيه بأسرَّة وناموسيات للسجينات يف مؤسـسة بيمبـو          / حزيران ٦تربع املكتب يف    
الواقعــة بــالقرب مــن بــانغي، يف احتفــال ترأســته قرينــة رئــيس الــوزراء نيابــة عــن ســيدة الــبالد    

ويف احتفال آخـر ُنظـم يف اليـوم ذاتـه يف مقـر اجلمعيـة الوطنيـة وترأسـته الـسيدة األوىل                       . األوىل
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 التركيـز   بنفسها، قدم املكتب عرضاً عن القضايا اجلنـسانية والـسالم واالسـتقرار والتنميـة، مـع               
  .بوجه خاص على الدور األساسي الذي تقوم به املرأة يف عملية بناء السالم يف البالد

  
   وسيادة القانونحقوق اإلنسان  -سادسا  

 خــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا يــزتمتالــيت حالــة مــا بعــد الــصراع أدى اســتمرار هــشاشة   - ٣٢
 انتـهاكات    وقـوع  اد خطـر  ديـ ز إىل ا  ةدوث زيادة يف أعمال العنف يف املناطق الـشمالي        حبالتقرير  

كانــت غالبيــة االنتــهاكات املزعومــة حلقــوق و. حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
 ذات خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  أنباؤهــاوردتالــيت اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل 

 .الرتاع ا املتضررة من وفاكاغبينِده - أُهام وأُهام وبانغوران -  بامينغي مبحافظاتةصل

 أعمــال القتــل بــإجراءات مــوجزة يف الــشمال  املبلــغ عنــهااتكاهتــن اال بــنيمــنكــان و  - ٣٣
، وتـــدمري املنـــازل ة، وعمليـــات االعتقـــال واالحتجـــاز غـــري املـــشروعخـــارج نطـــاق القـــضاءو

ــى      ــائم عل ــف الق ــسي والعن ــف اجلن ــزواملمتلكــات، والعن ــسالتحي ــذه  وكــان . ي اجلن ضــحايا ه
  أن هـــذهدورو. ات معظمهـــم مـــن النـــساء واألطفـــال والفئـــات الـــضعيفة األخـــرى  االنتـــهاك

ــة وحركــات التمــر    ــها القــوات احلكومي ــهاكات ارتكبت ــسلحة األخــرى،  االنت د واجلماعــات امل
 .جرامية والعصابات اإلايتذ الدفاع ال مجاعاتفيها مبا

 ،مـامبريه  - نانـا و بـئري،  -  أجزاء أخـرى مـن الـبالد، ال سـيما يف حمافظـات سـانغا         ويف  - ٣٤
 أعمــال  يفزيــادةردت أنبــاء عــن حــدوث   ، وكــادي، وأُمبــيال مبوكــو، وكيمــو، ولوبــاي    و

 يف ظـل قيـود شـديدة يف قـدرة قـوات             والعدالة الغوغائيـة، وذلـك     وكذلكاللصوصية واإلجرام   
علـى صـعيد بـانغي واملنـاطق        و. طـاق نلة ا واسـع  الشرطة والقضاء وضغوط اجتماعية واقتـصادية     

 علــى ســلوك املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ منيهتــ ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب ا أنا، بــداحمليطــة هبــ
وعـالوة علـى ذلـك، وعلـى الـرغم مـن اجلهـود املتواصـلة                . منفراد األ أالقوانني وبشكل خاص    
 .شكل حتديا كبريات الفساد داخل السلطة القضائية  بشأنزال مزاعمتاليت تبذهلا احلكومة، ال 

لمـشردين داخليـا بزيـارة      إلنـسان ل  قـوق ا  عـين حب  ملااير، قام ممثلـي اخلـاص       فرب/يف شباط و  - ٣٥
جيـاد حلـول دائمـة ملـشاكل        إة  ضـرور متابعة إىل مجهورية أفريقيا الوسـطى وسـلط الـضوء علـى             

وخــالل الفتــرة نفــسها، دعــم  . توطيــد الــسالمل ةاملــشردين داخليــا كجــزء مــن عمليــة مــستدام 
سالم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لوضع الصيغة النهائيـة          بناء ال   آخرون نوكتب وشركاء دولي  امل

ــات    ــانون العقوب ــشروع ق ــانون مل ــدين الــ  والق ــسكري اجلدي ــق عليهي ن، مبجــرد أنيذالع ــواف ا م
 يف رمسيــا تنــشئ، أُذلــك نوغــضويف . جــراءات إلقامــة العــدل يف الــبالداإل انيعززســ ،الربملــان
 توصــياتدعــت إليهــا الا إليهــا الدســتور وحمكمــة العــدل العليــا الــيت دعـ  ٢٠٠٩مــايو /أيـار  ١٢
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هتامـات باخليانـة العظمـى وغريهـا مـن          الا ا ياقـض يف  أساسـا   ستقرر احملكمـة    و.  احلوار املنبثقة عن 
 . الوزراء وأعضاء الربملان ورئيس الدولة قبلاألعمال اليت تنطوي على سوء سلوك خطري من

تعراض الدوري الـشامل التـابع جمللـس    مايو، نظر الفريق العامل املعين باالس     / أيار ٤ويف    - ٣٦
االلتزامـات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان        ب  مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      اءفو  مدى حقوق اإلنسان يف  

 مـع وفـد حكـومي رفيـع املـستوى والتوصـيات املنبثقـة        الذي جرىومشل احلوار البناء   .من قبل 
ا فيهـا احتـرام حقـوق املـرأة         ل، مب نشغا طائفة واسعة من القضايا املثرية لال      ضراستع اال لكعن ذ 

نـزع صـفة    و ة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث     داع إهناء جتنيد األطفال و    ومن ضمنها والطفل،  
وإنين أشجع احلكومـة علـى النظـر بعنايـة يف التقريـر النـهائي والتوصـيات                 . شعوذة ال ة عن ميراجل

 .ز تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسانيوتعز

 أيـضا يف بـذل      تنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان وشـرع        إ وافقت احلكومة على  و  - ٣٧
لمحكمـة العـسكرية    لاجلهود إلعادة االنضباط داخل القوات املسلحة مـن خـالل عقـد جلـسة               

 اثـنني وعـشرين مـن صـغار الـضباط العـسكريني             ضـاة اق م حيـث متـت   أبريـل،   /الدائمة يف نيسان  
ــسان    ــوق اإلن ــهاكات حلق ــهمني بارتكــاب انت ــن العقــاب يف   غــري أن . املت ــالت م مكافحــة اإلف

قلـق علـى    يف بـث ال ساهم يـ اممـ عاجل إىل حد كبري، املستويات العليا من القيادات العسكرية مل تُ     
 .من والدفاع انعدام املساءلة داخل قوات األ ما ُيظن أنهنطاق واسع إزاء

بـاء عـن   نأ احتـرام سـيادة القـانون بعـد ورود     عـن عالم تساؤالت  ثريت يف وسائل اإل   وأُ  - ٣٨
يف  ورجـل أعمـال باكـستاين،         مـواطن  ، وهـو  ٢٠٠٩يف بدايـة عـام       صيف دوربـار     تعيني السيد 

لـى أن   مجهورية أفريقيا الوسـطى املـسؤول عـن التعـاون الـدويل، ع              نائب وزير خارجية   منصب
ديـن يف فرنـسا    قـد أُ  دوربـار كـان   الـسيد  وحتـدثت أنبـاء مفادهـا أن   . يف لنـدن تهإقاممقر   يكون

 نـصب  امل لـك ن ذ بـأ لمكتـب   ل املؤقت   رئيَسال يوأبلغ الرئيس بوزيز  . ئم اقتصادية جرابارتكاب  
 االقتـصادية   دوربـار استثمارات الـسيد    ب اً فخرية فقط اعتراف   ذو صبغة  ه تنفيذيا، لكن  منصبا يسل

ــا الوســطى ولــ ةاملهمــ ــة أفريقي ــة   ن  يف مجهوري ــه ر ســتايكــون بــأي حــال مــن األحــوال مبثاب يقي
 .العدالة من

لمكتـب  ل التـابع قـسم حقـوق اإلنـسان    يف خرى، تتعاون جمموعـة احلمايـة    أاحية  ومن ن   - ٣٩
 حقـوق اإلنـسان وقـانون الالجـئني وحقـوق الطفـل والقـانون اإلنـساين           لعمع وزارة الدفاع جل   

د يـ زت وحدات التدريب لقوات الدفاع واألمن، وهـي عمليـة مـن املـرجح أن          من صميم الدويل  
 . حاالت اإلفالت من العقابللِّتقحترام لسيادة القانون والا

ة ئياقــضال قــدراتال حالــة حقــوق اإلنــسان ســوءا مــن جــراء عــدم كفايــة تزدادوقــد ا  - ٤٠
ــة ــا الوســطى    ف. الوطني ــة أفريقي ــة يف مجهوري ــيقطــاع العدال ــوارد،   ع اين مــن نقــص شــديد يف امل
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مج بنـاء   بـرا ويؤدي إىل عدم كفاية املوارد البشرية يف كل املناطق، ونقـص بـرامج التـدريب                 مما
 . املتداعيــةئيةالقــضا  واملؤســساتئيةة القــضانــشط، وقلــة املــوارد املاديــة لأل  القــدرات املهنيــة 
تكامــل لبنــاء الــسالم يف  امل داخــل مكتــب األمــم املتحــدة  ئيةقــضا  استــشاريةوستــسدي وحــدة

دعم سـت لممثل اخلاص لألمني العـام بـشأن مـسائل العدالـة و           لفريقيا الوسطى املشورة    أمجهورية  
 الــيت تعتــري  الفجــوةسد وطنيــة لــئيةظــراء علــى الــصعيد الــوطين يف وضــع اســتراتيجية قــضا  الن

 .ءاقضال جمال

يف  الــصراع وســوء اإلدارة والفــساد وضــعف البنيــة التحتيــة إىل أوضــاع مؤســفة ىأدو  - ٤١
بصفة عامة املرافـق واملعـدات الطبيـة        تفتقد  املواقع  فهذه  . فريقيا الوسطى أ  مجهورية سجون يف ال
ــاه والــصرف الــصحي، و  األ ــة  ستويف تــالساســية، وكــذلك املي  احلــد األدىن مــن املعــايري املطلوب

 ســتقدم وحــدةو). ١٩٥٥(مبوجــب قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء  
تكامـل لبنـاء الـسالم يف       امل داخل مكتب األمم املتحـدة        لقطاع املؤسسات اإلصالحية   استشارية
شرع يف االتـصال  ستـ الوسطى املشورة الفنية إىل املمثل اخلـاص لألمـني العـام و     فريقيا  أمجهورية  

ومــن املهــم .  وضــع اســتراتيجية لتحــسني أوضــاع الــسجون  سرييــاجلهــات الفاعلــة الوطنيــة لت ب
 هنـج قـائم علـى حقـوق اإلنـسان يف إدارة             وفق تدريب موظفي السجون     تمأنه ال ي  اإلشارة إىل   

 .همقوقجسيمة حلالسجناء وانتهاكات ى لع ءات جسيمةاتدعا األمر الذي أدى إىل ،السجون

 أشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنـسان يف             ُتوال زل   - ٤٢
احتـرام حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون عنـصرا حامسـا        أن  عتـرب  أإذمجهورية أفريقيا الوسـطى     

ــبالد    ــم يف ال ــق ســالم دائ ــذلك،. لتحقي ــإنينول ــى ضــرورة وضــع حــد    ت واصــل ف ــد عل  التأكي
 وضمان احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف لقاءايت مع سـلطات            ءات املبلغ عنها  اتدعلال

  . الفترة هذهفريقيا الوسطى خاللمجهورية أ
  

   االقتصادية-االجتماعية احلالة   -ابعا س  
 ٢٠٠٩ عــام  فــإنيل، صــندوق النقــد الــدو لــيت أصــدرهاوفقــا للتوقعــات االقتــصادية ا   - ٤٣

 تـأثري األزمـة االقتـصادية       بـسبب فريقيـا الوسـطى     أ حتد من نـوع خـاص جلمهوريـة           عام سيكون
ــة، ــالعاملي ــدر ثُ  حي ــط   أنيق ــي اإلمجــايل فق ــاتج احملل ــو الن ــسبة ينم ــة ٢,٤  بن ــن  يف املائ ــدال م  ب
دة يف  شهد هـذا العـام زيـا      يـ ومـن املـرجح أيـضا أن        .  يف البدايـة   ان متوقعـ  كـا  كما   املائة يف ٤,٥

التـسريح وإعـادة    و  نـزع الـسالح     تنفيـذ برنـامج    بـسبب بصفة خاصـة    ذلك  ة و يمكوالنفقات احل 
ــاإل ــضريادمـ ــراء ا إلاتج، والتحـ ــام  جـ ــات يف عـ ــة  و. ٢٠١٠النتخابـ ــساعد متابعـ ــي أن تـ ينبغـ
ـــ    اإل ــة اإلي ــال تعبئـ ــى حتـــسني األداء يف جمـ ــة علـ ــصادية اجلاريـ ــالحات االقتـ ــضريبية صـ رادات الـ

ــام ــة يف عـ ــد. ٢٠٠٩ واجلمركيـ ــذه اإلصـــالحات وقـ ــاالتأيـــضا يف زادت هـ ــغ احتمـ   أن تبلـ
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ن، اسـنت مدتـه   قـال يف زمـن قياسـي        ُيحـسبما   ،  يونيه/حزيران ٣٠فريقيا الوسطى قبل    أمجهورية  
نقطة اإلجناز يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل ختفيـف                         

 .عبء الديون عن البالد

عــرب عــن القلــق بــشأن اســتمرار هيمنــة اإلغاثــة اإلنــسانية علــى    نفــسه، أُويف الوقــت  - ٤٤
.  التنمية االقتصادية يف عدد قليـل مـن املنـاطق يف البلـد    ةنشطأز  ي، فضال عن تركُّ   ائمنالتعاون اإل 

  املعنيـة باملرحلـة    يف حني أن عدد املنظمات اإلنسانية يف تزايد، هناك عدد قليل مـن املنظمـات              و
 رضرنوب مل تتــبــاجلاع، وحــىت يف منــاطق رتيــة العاملــة يف منــاطق الــائمننظمــات اإل وامليــةاالنتقال
ــصفة ــرتاعمــن مباشــرة ب ــذلك .  ال ــشكلخــُيول ــدشى ب ــيت     متزاي ــة ال ــاطق اجلنوبي ــصبح املن أن ت

 يف   أخـرى   منـاطق   قـد ترتلـق     للمـساعدات اإلنـسانية، أو     ةًهتنرمالعنف  ب مباشرة    بصفة رضرتت مل
  .حاالت الطوارئ بسبب عدم وجود برامج التنمية

  
   التنمية دعماألنشطة التنفيذية من أجل  -ا مناث  

 وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا أنـشطتها خـالل الفتـرة املـشمولة                  تتابع  - ٤٥
تعزيـز   )أ(: مـا يلـي    هي تـشمل أولوياتـ    ذ الـ  ، إطار األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة        يفبالتقرير  

ــرام حقــوق اإلنــسان؛  ة الرشــيدةكمــواحل اع ومكافحــة رتاالنتعــاش بعــد انتــهاء الــ و )ب( واحت
 .اإليدز/ ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية)ج( ؛الفقر

تعـاون وثيـق مـع    ب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    عمل يف جمال احلكم ومنع األزمات،    و  - ٤٦
حلـوار  ا عقـد     يف حا النجـ   موجهـا حنـو    دداحملـ دعم   الـ  وكـان . ة توطيـد الـسالم    هم مل ااملكتب دعم 

 مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ملنـع         الذي قدمه شامل، وكذلك الدعم التقين     السياسي  ال
الرتاعات واإلنعاش إىل املكتـب لتـسهيل عمـل جلنـة املتابعـة الـيت شـكلت لتعزيـز تنفيـذ أحكـام                       

 وتعزيــز العمليــات ء الالزمــة إلصــالح القــضاكمــا وفــر اخلــربة. لــسالم الــشامللاتفــاق ليربفيــل 
 .عمل اجلمعية الوطنيةسري الدميقراطية املتصلة ب

ألغذية والزراعة خالل النـصف     ل  األمم املتحدة  منظمةقامت  ،  ييف جمال األمن الغذائ   و  - ٤٧
 طــن مــن املــواد الغذائيــة والبــذور واملعــدات الزراعيــة   ١ ٣٠٠ع يــوزبت ٢٠٠٩األول مــن عــام 

ــة احت ــن ٦٦ ٠٠٠ياجــات لتغطي ــضعيفة  م ــة    . األســر ال ــة والزراع ــة األغذي ــا أعــدت منظم كم
  أيـضا  له املفوضية األوروبية ووزعت    يورو ستموِّ  نيي مال ١٠ بلغمبية  ائلغذلتسهيالت ا  ل امشروع
 يف املنــاطق املتــضررة اوتوطينــهالــيت أعيــد مل مشلــها   املــاعز علــى األســر الــضعيفة   مــن٣ ٠٠٠
 .اعرتال من
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لـى  عول  ص، من احل  لةفط ٦٩ ١٦٩هم  نيب، من    طفال ١٤١ ٠٧٦ ـ يقدر ب  عددومتكن    - ٤٨
شراكة مـع اجملتمعـات     بـ   ُنفـذ   حمافظة بفضل مشروع لليونيـسيف     ١٣د يف   ّي اجل التعليم األساسي 

 فـصال دراسـيا يف      ٢٧أو بنـاء    / و حصـال  إ  مـن  ناحمللية ومنظمات غري حكومية، األمر الذي مكّ      
 .ب مدرسيا كت٨١ ٠٠٠ و  مقعد٥ ٠٠٠ جمموعه  ما وفرت، مدارس٩

تفـشي احلمـى   ل صديمنظمـة الـصحة العامليـة احلكومـة للتـ     دعمـت  يف قطاع الصحة،  و  - ٤٩
.  مـن خـالل محــالت التحـصني احملليــة    وذلــكالتـهاب الــسحايا وشـلل األطفـال،   داء الـصفراء و 

 أكـرب محلـة صـحية مـن نوعهـا يف       آخـرين  اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وشركاء     تنظمو
ــة أمجهو ــيم   ري ــا الوســطى لتطع ــن  ٦٨٣ ٣٠٢فريقي ــني    األم ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ــال ال طف
معاجلــة مببيــدات  /ناموســيات طويلــة األمــد   احلــصبة وتقــدمي داء  شــهرا ضــد  ٥٩و أشــهر  ٦

فربايـــــر /يف شـــــباطو.  دون ســـــن اخلامـــــسة طفـــــال٨٥٦ ٩١٨احلـــــشرات والـــــصابون إىل 
 ميطعـ  العاملية أيضا الدعم محلـتني لت       اليونيسيف ومنظمة الصحة   دعمت،  ٢٠٠٩أبريل  /ونيسان
لإلصـابة   نيا الكتـشاف حـالت  نظـر  شـلل األطفـال   ضد داء طفل دون سن اخلامسة    ٧٦٠ ٠٠٠
وباإلضـافة إىل ذلـك، قـدمت منظمـة الـصحة           . ٢٠٠٨يف هنايـة عـام       احلـاد شـلل األطفـال     بداء  

ئ توجيهيـة للـدوائر   العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان الدعم املـايل والـتقين لـصياغة مبـاد         
.  الـوالدة  ياألطفال حـديث  و هاتالصحية يف إطار خريطة الطريق الوطنية للحد من وفيات األم         

 اكمــا واصــل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان دعــم جتديــد البنيــة التحتيــة الــصحية وتزويــده   
 .الصحية باملعدات التقنية واملنتجات

لوطنية وتعزيز مكافحة الفقـر، دعـم برنـامج         ما يتعلق بتعزيز جهود بناء القدرات ا       ويف  - ٥٠
ــة           ــاع اخلــاص والعمال ــة بالقط ــستديرة املعني ــدة امل ــاع املائ ــيم اجتم ــائي تنظ ــم املتحــدة اإلمن األم

شاركة واســعة مــن مبــ ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٩  يف يف بــانغيوالتكامــل اإلقليمــي الــذي عقــد 
االقتـصاد والتعـاون الـدويل      بناء قـدرات وزارة التخطـيط و      ت أنشطة   وجهو. الشركاء الدوليني 

ــة        ــة إىل مجهوري ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــدفقات امل ــة لرصــد ت ــات الالزم ــدعم إىل اآللي ــا أال فريقي
  الوســـطى، وكـــذلك بنـــاء القـــدرات لرصـــد وتقيـــيم تنفيـــذ اســـتراتيجية احلـــد مـــن الفقـــر          

 ربنـامج الوبدعم من صندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة، يـساهم        ). ٢٠١٠-٢٠٠٨(
ويـدعم أيـضا اجلهـود الوطنيـة        . وزارة املاليـة  بـ هياكـل التمويـل الـصغري         بنـاء قـدرات     يف اإلمنائي

 .ةملكافحة تدهور البيئ

ــشرية    و  - ٥١ ــة الب ــريوس نقــص املناع ــدز، ُي/يف جمــال مكافحــة ف ــدم اإلي ــق ــدعم ال ــن امل ايل م
ــا والــسل مــن خــالل     ئي إىل اجمللــس ربنــامج اإلمنــاالالــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز واملالري

 اتختبـار ال  شـخص طوعـاً    ١١٤ ٧٨٢  خضع ،٢٠٠٨يف هناية عام    و. الوطين ملكافحة اإليدز  
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 مــن النــساء مــصابات بفــريوس ٥ ٥٩٧ حيــث ثبــت أناإليــدز، /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
، ا مريـض ١٧ ٤٥٤ لفائـدة  شـراف والعـالج الطـيب     اإل  خـدمات  مت توفري ونقص املناعة البشرية،    

يف إطــار برنــامج مكافحــة و. ةعكوســ املــضادة للفريوســات الريعقــاقالمريــضا  ١٠ ٥٥٠ ُمــنحو
  طفــال١٣٢ ٤٧٤ معاجلــة مببيــدات احلــشرات وتلقــى  ة ناموســي٦٠٠ ٠٠٠ زعــتُو، املالريــا

ــا   باإلضــافة إىل املراكــز  و، ذاتــهيف الوقــت و. دون اخلامــسة مــن العمــر العــالج املــضاد للمالري
 سـتة مراكـز أخـرى        مـن املقـرر إنـشاء      ،عفاء واألطفـال الـض    القائمة الـيت أنـشئت لرعايـة األيتـام        

 .٢٠٠٩عام  يف
  

  بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشادالتعاون مع   -تاسعا   
بعثة األمم املتحـدة      ىلإ حفل لنقل مهام قوة االحتاد األورويب         ُنظم مارس،/ آذار ١٥يف    - ٥٢

 حـضور وزيـر     وذلك يف  يف منطقة فاكاغا،      الواقعة رياو يف ب  يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد    
وزير االتصال واملصاحلة الوطنيـة،     و،  يف مجهورية أفريقيا الوسطى   اإلدارة اإلقليمية والالمركزية    

مجهوريـة أفريقيـا     لـدى    اسفري فرنس و،  غاميبنطوان  أوزير الشؤون اخلارجية،    ووندا،  غسريياك  
ــار الوســطى ــدون،، جــان بي ــيس  في ــد ورئ ــا     موف ــة أفريقي ــاد األورويب يف مجهوري فوضــية االحت

 . إمسيوكلود - الوسطى، جان

ــة    - ٥٣ ــا   كتــب دعــم  املخــرى، واصــل  أومــن ناحي ــة أفريقي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري بعث
بعثـة،  الوزار ممثلـي اخلـاص ورئـيس        . بالدواليتـها يف مشـال شـرق الـ        ب القيـام  يف   الوسطى وتـشاد  

 حممـد   عميـد  قائـد القـوة اجلديـد، ال       تقـدمي أبريـل ل  / نيـسان  ٢٧يف  فيكتور دا سيلفا أجنيلو، بـانغي       
كفيلـة  لاسـتراتيجيات  ال أيضا اامعه ناقشاليت سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى     إىل  كاندجي،  

 اجتمـع مـع     وباإلضـافة إىل ذلـك،    . البعثـة ت  نتـشر اتحقيق االستقرار يف منطقـة فاكاغـا حيـث          ب
أجـرى الـسيد أجنيلـو      و. تعزيز التعاون بني البعثـات     املكتب الستعراض سبل ووسائل      ئه يف زمال

األمــم املتحــدة وفريــق كتــب املمناقــشات مــع كبــار املــسؤولني يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى و 
القطري وكـذلك مـع بعـض أعـضاء الـسلك الدبلوماسـي واملنظمـات اإلنـسانية غـري احلكوميـة                     

التـصال تـابع    ل مكتـب    لعمـل د دخـل طـور ا      وقـ  .مـايو /أيـار  ٢٧عندما زار بانغي من جديد يف       
  . داخل مبىن املكتب يف بانغيوجدللبعثة ي

  
  أنشطة جلنة بناء السالم  -عاشرا   

 عالقاهتـا مـع مجهوريـة       تني جلنة بناء الـسالم جهودهـا منـذ بدايـة هـذا العـام لتمـ                تكثف  - ٥٤
 هلـذا الغـرض، سـافر رئـيس       و. دبالفريقيا الوسطى، مبـا يف ذلـك وضـع اسـتراتيجية متكاملـة للـ              أ
، غرولـز  يـان    ،مسال الـ  ء جلنة بنـا   لتشكيلة القطرية املخصصة جلمهورية أفريقيا الوسطى والتابعة      ا
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يناير لبـدء   / هناية كانون الثاين   عند إىل بانغي    ،املمثل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة     والسفري  
 مـن  ؤلـف  م فريـق  ومكث هناك.عملية إعداد املشروع األول لإلطار االستراتيجي لبناء السالم      

 فاطـر األخبريين من مكتـب دعـم بنـاء الـسالم ملـدة أسـبوعني لتـسهيل املـشاورات بـني مجيـع                       
 وإدارات األمـم املتحـدة وصـناديقها         إىل جلنـة بنـاء الـسالم        املنبثق عنـها   ل املشروع يحوأُ. ةعنيامل

 الـيت و،  الـيت نتجـت عـن ذلـك       واعتمـدت الوثيقـة     .  للنظـر فيـه    وبراجمها ذات الصلة يف نيويورك    
ــأيتب حظيــت ــا       دي ــا فيه ــبالد، مب ــسالم يف ال ــاء ال ــشاركة يف جهــود بن ــة امل ــع اجلهــات الفاعل  مجي

ــاع رمســي      ــدويل، يف اجتم ــع ال ــدين واجملتم ــع امل ــة واجملتم ــهاحلكوم ــسالم يف    عقدت ــاء ال ــة بن  جلن
 .٢٠٠٩مايو /أيار ٦

، رمسيــاًبعـد اعتمــاد اإلطـار االســتراتيجي لبنـاء الــسالم يف مجهوريـة أفريقيــا الوسـطى      و  - ٥٥
 بــانغي يف إىلمهمــة يف  لتــشكيلة القطريــة املخصــصة جلمهوريــة أفريقيــا الوســطىارئــيس ســافر 

 فاطـر األمجيـع     ىلإ لتقدمي وثيقة اإلطار االسـتراتيجي       ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٣ إىل   ٢١الفترة من   
 املتحـدة   ة على الصعيد الوطين، مبا فيها احلكومة والربملان واجملتمع املدين، ومنظومـة األمـم             عنيامل

 يف  رمسيـاً الـشروع    الـوطين لالسـتراتيجية و     ديـ تأيووسائل اإلعالم، وذلك هبـدف زيـادة تعزيـز ال         
مـم املتحـدة علـى     وجـود متكامـل لأل  قامـة  الزيارة مع اجلهود اجلاريـة إل    ت تلك تزامنو. اتنفيذه

ــع، ســيُ  ــه   فكلأرض الواق ــن واليت ــ كجــزء م ــسالم   ب ــاء ال ــار االســتراتيجي لبن ــذ اإلط  دعم تنفي
 .بالدال يف

ــن  و  - ٥٦ ــدعم م ــسالم  ب ــاء ال ــم بن ــب دع ــيس  مكت ــة املخصــصة   ا، وجــه رئ ــشكيلة القطري لت
 زيادة ودعم اهتمام اجملتمع الـدويل       )أ(: يةلالتا حنو األهداف  جهوده   جلمهورية أفريقيا الوسطى  

ــسائدالوضــعب ــة  ال ــا الوســطى أ يف مجهوري ــار    )ب( ؛فريقي ــذ اإلط ــة لتنفي ــوارد الالزم ــة امل  وتعبئ
وخـالل الفتـرة    .  التنـسيق بـني اجلهـات املعنيـة         ودعـم  )ج( ؛بالد يف الـ   تيجي لبناء الـسالم   االسترا

بزيـارات إىل املفوضـية   قـام   توعية وتعبئة املوارد و   ال الرئيس جهوده على     ركزاملشمولة بالتقرير،   
ــدويل يف واشــنطن    ــك ال ــة يف بروكــسل والبن ــة  العاصــمةاألوروبي ــارات للتوعي  وزارة  إىل، وزي

. البلجيكيـــة  اإلمنـــائي، ووزارة الـــشؤون اخلارجيـــة والتعـــاون العاصـــمةيف واشـــنطناخلارجيـــة 
نـزع الـسالح والتـسريح     موضـوع     علـى   مـن االهتمـام    ااآلونة األخرية، ركز الـرئيس مزيـد       ويف

بـذل اجلهـود لتعبئـة املـوارد، وأنـشطة           وإعادة اإلدماج يف مجهورية أفريقيا الوسطى، من خـالل        
  .رتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجب قةعلاملتتلف آليات التنسيق التوعية واملشاركة يف خم
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  الوسطى فريقياأتكامل لبناء السالم يف مجهورية املمكتب األمم املتحدة  -حادي عشر 
رحـب جملـس األمـن يف بيانـه الرئاسـي الـذي اعتمـد              كما ورد يف مقدمة هذه الوثيقة،         - ٥٧
) S/2009/128انظــر (مــارس / آذار٣بتوصــييت املؤرخــة ) S/PRST/2009/5(أبريــل / نيــسان٧يف 

ــا         ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــابع لألم ــسالم ت ــاء ال ــل لبن ــشاء مكتــب متكام ــة إىل إن والداعي
. الوسطى حيل حمل مكتب األمم املتحدة احلايل لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى               

ريـري املقبـل عـن احلالـة الـسائدة يف مجهوريــة      وطلـب إيل اجمللـس أيـضا أن أطلعـه، يف سـياق تق     
أفريقيا الوسطى، على هيكل مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                   

 .‘‘عتبار أن موارد البعثات السياسية اخلاصة حمدودةال يف ااواضع’’الوسطى وقوامه، 
  

 فريقيا الوسطىأم يف مجهورية تكامل لبناء السالاملوالية مكتب األمم املتحدة   - ألف  
 جملس األمن بارتياح أن مكتـب األمـم املتحـدة     الحظيف البيان الرئاسي املذكور آنفا،        - ٥٨

  :املتكامل لبناء السالم سيؤدي املهام التالية
مساعدة اجلهود الوطنية واحمللية الراميـة إىل تنفيـذ نتـائج احلـوار، ال سـيما مـن                    )أ(  

  دارية والعمليات االنتخابية؛خالل دعم اإلصالحات اإل
املساعدة يف اإلجناز النـاجح لعمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                   )ب(  

  وإصالح مؤسسات قطاع األمن، ودعم األنشطة الرامية إىل تعزيز سيادة القانون؛
  دعم اجلهود الرامية إىل إعادة بسط سلطة الدولة يف املقاطعات؛  )ج(  
لرامية إىل تعزيز القدرة الوطنية يف جمال حقوق اإلنـسان وتعزيـز            دعم اجلهود ا    )د(  

  احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون والعدالة واملساءلة؛
التنــسيق الوثيــق مــع جلنــة بنــاء الــسالم ودعــم عملــها، وكــذلك تنفيــذ اإلطــار    )ه(  

  االستراتيجي لبناء السالم واملشاريع املدعومة من خالل صندوق بناء السالم؛
ــا       )و(   ــة أفريقي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــادل املعلومــات والتحلــيالت مــع بعث تب

  .الوسطى وتشاد بشأن األخطار الناشئة اليت هتدد السالم واألمن يف املنطقة
ــطالع املكتـــب املتكامـــل باملهمـــة            ويطلـــب أيـــضا إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل اضـ
  :التالية اإلضافية
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معاجلة مـسألة محايـة الطفـل علـى الوجـه الـصحيح لـدى              املساعدة على كفالة      ) ز(  
تنفيذ اتفاق الـسالم الـشامل وعمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، بوسـائل منـها                      

 ).٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩دعم آلية الرصد واإلبالغ املنشأة وفقا للقرارين 
  

 لترتيبات االنتقاليةا  -باء   
تـب األمـم املتحـدة احلـايل لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة            تضم خطة االنتقال مـن مك       - ٥٩

تكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       املمكتب األمم املتحـدة       ىلإأفريقيا الوسطى   
سـتركز علـى اسـتكمال األعمـال التحـضريية الالزمـة لـضمان              و ،املرحلـة األوىل  . ثالث مراحل 

 ىلإعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى             االنتقال السلس من مكتب األمم املتحدة لد      
كـــانون  ١  يفتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطىاملمكتـــب األمـــم املتحـــدة 

تكامل لبنـاء الـسالم يف      امل مكتب األمم املتحدة     ميزانية وضع ويشمل ذلك . ٢٠٠٧يناير  /الثاين
املــوظفني، والتحديــد املــسبق ألمــاكن   شــكلها النــهائي، وتعــيني  يفمجهوريــة أفريقيــا الوســطى  

وسوف ُتعد خطط تفـصيلية للتنفيـذ لكـل     .املرافق وغريها من أشكال الدعم اإلداري للمكتب  
برنــامج مــن الــربامج املتكاملــة للمكتــب، كمــا سُتحــشد املــوارد املاليــة للبــدء يف تنفيــذ أنــشطة   

 . األموال وإدارهتاالربامج املتكاملة، مبا يف ذلك حتديد اآلليات املالئمة لتعبئة

مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف             وخالل املرحلة الثانية، سـتتوقف أعمـال          - ٦٠
ــا الوســطى   ــة أفريقي ــانون األول٣١ يف مجهوري ــسمرب / ك ــصفية   ٢٠٠٩دي ــة ت  وســيدخل مرحل

مكتـب  ، يف حـني سـيبدأ       ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٣٠ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ١إدارية متتد مـن     
ينـاير  / كانون الثاين  ١ عمله يف    تكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى      امل املتحدة   األمم

ورهنــا بــالتطورات الــيت ســتحدث علــى أرض الواقــع، ُيتوقــع خــالل املرحلــة الثالثــة، و .٢٠١٠
 . اإلطار االستراتيجي املتكاملإجناز األنشطة املرتآة يف

 مــع اإلدارات ها عملــ، يف إطــارالــسياسيةت إدارة الــشؤون شــرعيف غــضون ذلــك، و  - ٦١
والوكـــاالت ذات الـــصلة ومكتـــب األمـــم املتحـــدة لـــدعم بنـــاء الـــسالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا  

 عمليـة االنتقـال الـسلس يف        سرييـ ت  ىلإلوجـستية الراميـة     ال سلسلة من التدابري      يف اختاذ  الوسطى،
  تـشكيل  تـشمل إعـادة   ساحـة، و  سوف تنفذ هـذه التـدابري يف حـدود املـوارد املت           و. ددالوقت احمل 

ــد حيــز  ــة هاملكاتــب وجتدي ــة الكهربائي ــدات الطاق ــز مول ــا  ،، وتعزي  وحتــسني خــدمات تكنولوجي
 .هاوتركيب  الفيديو التداولاملعلومات، مبا يف ذلك شراء معدات
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 وقوامههيكل مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم   -جيم   
حــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم املمثــل اخلــاص لألمــني مكتــب األمــم املت قتــرح أن يــرأسُي  - ٦٢

 الــيت  إدارة الــشؤون الــسياسيةأمــام كون مــسؤوالالعــام، برتبــة أمــني عــام مــساعد، الــذي ســي  
  دعــم بنــاء الــسالم  ســتعمل، باعتبارهــا املؤســسة الرائــدة، يف تعــاون وثيــق مــع قــام مكتــب        

املهــام ب  علــى القيــامكتــباملدة وكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا وصــناديقها يف البلــد ملــساع و
، الـذي سـيكون أيـضا مبثابـة      )٢-مـد ( مـدير    برتبـة  ،ساعده نائب املمثل اخلاص   وسي. املنوطة به 

 منسق الشؤون اإلنسانية واملمثـل املقـيم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبالتـايل                /املنسق املقيم 
 واإلنـسانية يف مجهوريـة      ة واإلمنائيـ  ةيمـم املتحـدة الـسياس     ل األ اعمـ أ الروابط اهليكلية بـني      سيتيح

 املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف          أمـام   مـسؤوال  نائب املمثـل اخلـاص       كونسيو. أفريقيا الوسطى 
  بــصفته حيــث التسلــسل اإلداري مــنهيحتفظ بوضــعتكامــل، وســاململكتــب ا  عــنبــصفته نائبــا

مـم املتحـدة اإلمنـائي ورئـيس        املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية واملمثـل املقـيم لربنـامج األ           
جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة، ومنـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ وبرنـامج األمـم املتحـدة              

 . على التوايل،اإلمنائي

 موظفــا مــدنيا ٦٣، و ه ممثلــي اخلــاص ونائبــظفي املكتــبومــمــالك  شمليــوينبغــي أن   - ٦٣
 من مستشاري الـشرطة املدنيـة فـضال عـن           ن عسكريني واثنني  ة، ومستشاريْ ا من الفئة الفني   دولي
 . من متطوعي األمم املتحدة٧، و اوطني  فنياا موظف١٤

نائـــب املمثـــل ل لـــدعم ممثلـــي اخلـــاص، ومكتـــب لاســـتقبامكتـــب سيـــضم املكتـــب و  - ٦٤
ــة تركــز علــى اجملــاالت      /اخلــاص ــسانية، وأربعــة أقــسام فني املنــسق املقــيم ومنــسق الــشؤون اإلن

ثة، أي الشؤون السياسية وحقوق اإلنسان والعدالة، واملؤسـسات األمنيـة       والية البع يف  الرئيسية  
ضـمان التوجيـه   ى لـ ع، مـن بـني أمـور أخـرى،        ١- مـد  برتبـة  الديوانل رئيس   سيعمو. واإلعالم

لممثــل لفعــال واإلدارة املتكاملــة جلميــع أنــشطة البعثــة مبــا يتماشــى مــع الرؤيــة االســتراتيجية    ال
 الكيانـات   سـائر تنسيق برامج العمل واإلشراف على أنـشطة        و؛  اتهاخلاص لألمني العام وتوجيه   

عـن املـوظفني    العامـة   ة  يل املسؤولية اإلدار   يف مكتب املمثل اخلاص لألمني العام، وحتمُّ       وجودةامل
 املمثــل اخلــاص تلقــىلممثــل اخلــاص لألمــني العــام، وضــمان أن ي لالعــاملني يف املكتــب املباشــر 
 .مههاام مبيلقلألمني العام الدعم املطلوب ل

لـضمان  ) ٤-ف (ا خاصـ  الممثـل اخلـاص مـساعد     ل  االسـتقبال  ضم مكتـب  يوينبغي أن     - ٦٥
خــرى يف نــسق بــني مكتــب املمثــل اخلــاص والقطاعــات األ مســلس و بــشكل تــدفق املعلومــات

 أثنــاء املنظــورات اجلنــسانية معاجلــةلــضمان ) ٤-ف(لــشؤون اجلنــسانية ا ا يف، ومستــشارةالبعثــ
بـشأن املـرأة والـسالم      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملس األمـن     ي وذلك امتثاال لقرار   تنفيذ والية البعثة،  
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لـشؤون اجلنــسانية  ا يفستــشار وسـيقدم امل . بـشأن العنــف اجلنـسي  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ واألمـن و 
  يف  تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة لتعزيـز املـساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني                بشأناملشورة والدعم   

ابري للحد من العنف ضد املـرأة، وال سـيما العنـف اجلنـسي              مجهورية أفريقيا الوسطى وتنفيذ تد    
 محايـة الطفـل   ا يف جمال  مكتب االستقبال مستشار    وسيضم .ي اجلنس  التحيز والعنف القائم على  

ــة الطفــل وحقــوق الطفــل   إدراج مــسائلضــمانى لــعملــساعدة املمثــل اخلــاص  ) ٤-ف(  محاي
شكل الــبمعاجلتــها مي للبعثــة، و الواجــب يف العمــل اليــو ى النحــولــع  األخــرىوقــضايا الطفــل

، نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج برنــامج وحــني وضــعالئــم يف مبــادرات الــسالم، امل
) ٢٠٠٥ (١٦١٢ آليــة الرصــد واإلبــالغ الــيت أنــشئت وفقــا لقــرار جملــس األمــن  اً دعمــوذلــك

لـى   القطـري وحكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ع            األمـم املتحـدة    وكذلك يف مـساعدة فريـق     
 .حتسني نظم العدالة لألطفال

 أقـدم للتخطـيط االسـتراتيجي       ا وحدة التخطيط االستراتيجي والتنـسيق موظفـ       ضمتسو  - ٦٦
 ءابنــ  عمــل جلنــة   اندعمســي) ٤-ف(لتخطــيط االســتراتيجي والتنــسيق     ل، وموظفــا)٥-ف(
ه ة يرأسـ  ات العامـ  لـسياس  ل مـشترك فريـق   ه االسـتراتيجي ل   يلتوجل وفقا  الوحدة تعملوس. مسالال

تـألف مـن رؤسـاء أقـسام البعثـة          ي للـرئيس، و   ه بـصفته نائبـا    نائبـ  املمثل اخلـاص لألمـني العـام مـع        
مـم املتحـدة وتعزيـز التكامـل        ألل خطـط مـشتركة       بوضع ستقومو. ورؤساء الوكاالت والربامج  

فريقيـا الوسـطى لـضمان االتـساق        أ يف مجهوريـة     املنظمـة عمـل    واإلمنائية ل  ةاجلوانب السياسي بني  
هـذا   األمـم املتحـدة الفاعلـة يف         تاجهـ كافـة   لألنـشطة الربناجميـة     اهـداف االسـتراتيجية و    بني األ 
مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم وفريـق األمـم                ل  مـ ع ر الوحدة أيضا  سوستي. البلد

تــشمل مــوظفني مــن مكتــب و.  وصــندوق بنــاء الـسالم بنـاء الــسالم املتحـدة القطــري مــع جلنــة  
ــسق  ــم املتحــدة  امن ــم املتحــدة القطــري   ألم ــق األم ــيم، وفري ــب،املق ــسالم  دعــم  ومكت ــاء ال  ،بن
لتخطـيط  ل مـوظفني ، وأربعـة    )٣/٤-ف( موظـف التخطـيط االسـتراتيجي والتنـسيق          مهمسيدع

مكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق العمليــات  دبا مــن قبــلتــمن همد منــواحــ  يكــون كــلوالتنــسيق،
 ومكتـــب تنـــسيق ، املتحـــدة اإلمنـــائيبنـــاء الـــسالم، وبرنـــامج األمـــم دعـــم ، ومكتـــباإلمنائيـــة
 .اإلنسانية الشؤون

ــذ     وس  - ٦٧ ــز التنفي ــة لتعزي ــة واحمللي ــسياسية اجلهــود الوطني ــشؤون ال ــساعد قــسم ال ــي سلس ال
إلصـالحات  ل، ال سـيما مـن خـالل تقـدمي الـدعم             الـشامل والكامل لتوصيات احلـوار الـسياسي       

املبذولــة الســتعادة ســلطة الدولــة يف  والعمليــات االنتخابيــة، فــضال عــن تيــسري اجلهــود داريــةاإل
يركـز بـشكل خـاص علـى        وف  وسـ . فريقيـا الوسـطى   أمهوريـة   جلمجيع أحناء األراضـي الوطنيـة       

القـسم التحليـل االسـتراتيجي      وسـيقدم   . هاالناشئة وحلـ   تيسري منع املنازعات السياسية واألمنية    
ل العمـل مـع     صـ ايوصلة، و التطورات السياسية واألمنية الداخليـة ودون اإلقليميـة ذات الـ          بشأن  
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 األمــم املتحــدة يف الرئيــسية الوطنيــة ودون اإلقليميــة والدوليــة، مبــا فيهــا بعثــة  األطــراف املعنيــة 
 يـساعده   ،)٥-ف( أقـدم للـشؤون الـسياسية        اوسيضم موظف .  وتشاد فريقيا الوسطى أمجهورية  
 موظـف فـين   و) ٣-ف(لـشؤون الـسياسية     ل انوموظفـ ) ٤-ف( للشؤون الـسياسية      فين موظف

ــة   ــشؤون املدني ــة مــوظفني ) ٣-ف(لل ــينيوأربع ــة   فن ــشؤون املدني ــة موظــف   لل وطــين فــين برتب
 بـصورة مـشتركة مـع        ماهيتـها  حددُتس  اليت ربعةاألدون اإلقليمية    كاتبامل كل من    يفون  عينيس

 وكــذلككــم حم  بــشكلالقطــري لــضمان تقاســم املــوارد واملرافــق العامــة األمــم املتحــدة فريــق 
 مـع الـسلطات      الفنيـون   الـشؤون املدنيـة    و موظفـ   وسـيعمل  .همتـ ة للبلد بر  يفعلال التغطية اجلغرافية 

الوطنيــة واحملليــة والــشركاء العــاملني يف اجملــال اإلنــساين للمــساعدة يف اســتعادة ســلطة الدولــة     
 . البلدعلى صعيد هاوتوطيد

 أقـدم لـشؤون حقـوق اإلنـسان         اوينبغي أن يضم قسم حقوق اإلنسان والعدالـة موظفـ           - ٦٨
، ٢- ف و٣- ف و٤-ف برتبــة حقــوق اإلنــسان  فنــيني لــشؤون، وأربعــة مــوظفني)٥-ف(

يقود أربعــة منــهم مكاتــب حقــوق  ســومخــسة مــن متطــوعي األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان،   
رصـد  ال  مهـام  باإلضافة إىل و. ف، وأربعة موظفني فنيني وطنيني    اريقسم يف األ   التابعة لل  اإلنسان

واصـل تقـدمي الـدعم لبنـاء قـدرات املؤسـسات            ي س  فإنـه  قـسم، الا  هبم  وق ي يتال غبالماية واإل احلو
 حفظ السالم اإلقليميـة، بعثـة توطيـد         ة يف عملية السالم، مبا فيها قو       اآلخرين الوطنية والشركاء 

مجهوريـة  األمم املتحدة يف    والتعاون بشكل وثيق مع بعثة      ،  السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
ة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، والعمليـة        بعث، و  وتشاد فريقيا الوسطى أ

 الجمـ يف  ة  ركتشاملـ  تحـديات الة  هـ اجو مل املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور،           
  صـلب   حقـوق اإلنـسان يف     لعـ ج الراميـة إىل     هواصل القسم أيـضا جهـود     وسي. حقوق اإلنسان 

. اعدة يف اجلهود املبذولة ملكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب    ساملعمل خمتلف األقسام والوحدات و 
قــسم احلكومــة علــى تعزيــز اليــساعد سنــسيق وثيــق مــع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى،  وبت

ن آخـر  منتظمـة عـ  تقـدمي تقـارير   ، وخاصة مـن خـالل    ة الرشيد ةكمواحترام سيادة القانون واحل   
ان يف الـبالد، ووضـع اسـتراتيجيات         يف جمـال حقـوق اإلنـس        الـسائدة   االجتاهـات  املستجدات يف 

ــاء قــدرات اجملتمــع املــدين   ــتلبن ــة التــدريب والز علــى ركِّ ــة حلقــوق  يف جمــالتوعي  املعــايري الدولي
مهوريــة  جليــساهم يف تنميــة وتنــشيط قــدرة النظــام القــضائي سعــالوة علــى ذلــك، و. اإلنــسان

ــا الوســطى أ ــسو. فريقي ــضائية  ي موظــفدسي ــشؤون الق ــل اخلــاص  لممل  املــشورة)٤-ف( لل ث
، مـن   ئياقـض نظـام ال  اللألمني العام بشأن قضايا العدالة، ودعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز            

وظفـون   امل موسـيق بالتنسيق مع الشركاء الـوطنيني والـدوليني،        و. خالل وضع استراتيجية وطنية   
يف تطــوير  املــوارد يف قطــاع العدالــة، ومــساعدة اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة  لتــوفري حبــشد الــدعم

ــة   ــة والوصــول إىل العدال ــينبغــي أن و. القــدرات املهني ــضا خــب ي ين يف شــؤون ريشمل القــسم أي
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 معــارين مــن الــدول األعــضاء لتقــدمي املــشورة الفنيــة إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  الــسجون
ا  وطنيـ ا فنيـا موظفـ و حية،الصـ  اإل املؤسسات قضايا مكتب األمم املتحدة املتكامل بشأن   وقيادة

طـط لتعزيـز نظـم      اخل وننفذيلسجون و  ل  الشركاء الرئيسيني استراتيجية   ون مع ضعيوس. ربامجلل
 ات القـدر  يـة يف جمـاالت    بـرامج تدريب  تنظـيم   مجهورية أفريقيا الوسطى، مبا يف ذلك       يف  السجون  

  حـشد  ا أيـضا الـدعوة إىل     هبـ ن  ومسـيقو أحد األنشطة الرئيسية الـيت      سيكون  و. واإلدارة واألمن 
 .نوزمة لدعم برامج السجاألموال الال

ــة رئيــس    - ٦٩ ــشارْي)٥-ف(قــسم لل اوسيــضم قــسم املؤســسات األمني  ن يف شــؤون، ومست
 نـزع الـسالح     ا يف جمـال    ومستـشار  ،م احلكومات الوطنية  هريعتن عسكريني   الشرطة ومستشاريْ 

ــسريح  ــشار امل وســيعمل). ٣-ف(وإعــادة اإلدمــاج  والت ــسريح  يف جمــالست ــزع الــسالح والت  ن
مكتـب   يف   وإعادة اإلدماج  نزع السالح والتسريح     قضايا تنسيق   سؤولمبثابة م دماج  وإعادة اإل 

 هلــذا الغــرض بالتعــاون الوثيــق مــع برنــامج األمــم املتحــدة    عمل، وســياألمــم املتحــدة املتكامــل 
نزع الـسالح والتـسريح      ستشار متابعة تنفيذ اجلوانب السياسية لعملية     امل وسيتوىل هذا . اإلمنائي

هامـه  مب القيـام   مـن   وتقدمي املساعدة الالزمة لتمكني املمثل اخلاص لألمني العام        اج،وإعادة اإلدم 
 ريكزوســ. وإعــادة اإلدمــاج نــزع الــسالح والتــسريح  لــشؤونللجنــة التوجيهيــةاه رئــيس تبــصف

قدم هــذا القــسم املــشورة  وســي. القــسم علــى دعــم الــسلطات الوطنيــة إلصــالح قطــاع األمــن  
ــاالســتراتيجية و ــاء القــدرات  يف جمــالدعمال ــة ل بن ــة الوطني  مبــا فيهــا اجلــيش  ،لمؤســسات األمني

 دونالداخليـة و   لتطـورات لقدم املشورة بشأن اآلثار العـسكرية واألمنيـة         سي هكما أن . والشرطة
 بعثـة توطيـد الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا             يف مـسؤويل األمـن    جري اتصاالت مع  يقليمية، وس اإل

 . وتشادفريقيا الوسطىأية مجهوراألمم املتحدة يف بعثة  والوسطى

 لـشؤون اإلعـالم     ا، وموظف )٤-ف(عالم  لشؤون اإل  ا فنيا ضم قسم اإلعالم موظف   يوس  - ٧٠
 صـعيد املنظومـة    علـى    يـة عالمإ يف وضـع اسـتراتيجية       انهساعدسي وطنيا،   ا فني ا، وموظف )٣-ف(

تحـدة باللغـة   أنشطة األمم املب فيرعلتلوذلك فريقيا الوسطى أألسرة األمم املتحدة يف مجهورية  
تعــاون وثيــق مــع بألمــم املتحــدة ل ةرؤيــة مــشتركابتــداع  و،وغالفرنــسية واللغــة القوميــة، الــسان

 يف إطــار عملــهالــسالم واملــصاحلة، ب علــى توعيــة اجلمهــور  القــسم ركزُيســو. الفريــق القطــري
 .عالم احملليةتعاون وثيق مع وسائل اإلب

تكاملـة يف مجيـع أحنـاء    امللبعثـة  لن الكـايف  يوفر قـسم األمـن والـسالمة املتكامـل األمـ          وس  - ٧١
ضع القـسم خطـة أمنيـة ستـشمل استعراضـات لتقيـيم املخـاطر               سيـ و. فريقيا الوسـطى  مجهورية أ 

مهوريـة أفريقيـا     جل  نظـام إدارة األمـن     اتصـف اووحتديـد م  مجهورية أفريقيـا الوسـطى؛      يف  األمنية  
ط يطــخت و؛ يف النظــامعملــونذين يلــامــساءلة ومــسؤوليات اإلدارة واملــوظفني أوجــه الوســطى و
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 املرتبطــة باحلــاالت األمنيــة الطارئــة كــالكوارث الطبيعيــة وعمليــات  د الفعــلرة وربــادتــدابري امل
، )نوالـدولي و ونوطنيـ الن  واملوظفـ  (همأو إعـادة توطينـ    /و) نون الدولي واملوظف(إجالء املوظفني   

 الـــيت ترتكـــب  األخـــرىألعمـــال اإلجراميـــةل لتـــصدي وا،وإدارة حـــوادث احتجـــاز الرهـــائن
 أمـن مـن الفئـة       موظـف يـساعده   ) ٤/٥-ف( القسم موظف أمن أقـدم       أسوسري. املوظفني ضد

 األمـن احمللـي   ن يف جمـال ساعدياملـ  مـن  ٢٨، و )يدانيـة امل دمـة اخل( األمـن  ضباط من ١٦الفنية و  
  يف ا إقليميـ  اجـود و اإلدارية الالزمـة وتـشمل        بالعناصر دعم إدارة األمن  ُتوس). اخلدمات العامة (

ضـباط األمـن مـع الـسلطات الوطنيـة واحملليـة         وسـيعمل   . بانغي، وبامبـاري، وبوسـانغوا، وبـوار      
 .مم املتحدة وعملياهتا تقدمي الدعم الفعال ملوظفي األلتيسري

ــدعم وســيقدم   - ٧٢ ــة يف جمــاالت   دعــدتملاقــسم اإلدارة ال  قطاعــات حلــسن ســري عمــل البعث
ــة، و ــشؤون اإلدارة العام ــة، وامليزانال ــق،    املالي ــشرية، وإدارة املراف ــوارد الب ــشتريات، وامل ــة، وامل ي

  .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والنقل، والسفر، واألمن
  

 مالحظات   - ثاين عشر
وهــو  الطــرق، إىل مفتــرقفريقيــا الوســطى أ  مجهوريــةعمليــة الــسالم يف وصــلتلقــد   - ٧٣
 ىلإ للجهـود الوطنيـة الراميـة        تطلب أكثر من أي وقت مضى استمرار دعـم اجملتمـع الـدويل            ي ام
 .اعرت ال براثن يف جمدداحلفاظ على العملية يف مسارها وجتنب االنزالقا

ــةديــسمرب، / كــانون األول١ففــي   - ٧٤ ــا الوســطى حكومــة وشــعب أ ســتخلد مجهوري  اًفريقي
يف وقـد ترسـخت     بـذلك    متقووس. اخلمسني لإلعالن عن اجلمهورية   احلادية و كرى السنوية   لذا

دسـتوري  الغـري  احلكـم   اع املتكرر و  رتالبالد بعد سنوات من ال    يف  املؤسسات اجلمهورية   النهاية  
 ال تزال عمليـة     حيث،  ازال هش ياإلجناز التارخيي ال    هذا  ن   غري أ  . العقود اخلمسة املاضية   خالل

 دائمــا  تعمــلهــذه املؤســسات الحيــث أن  تواجــه حتــديات كــبرية و  يف الــبالدتوطيــد الــسالم
العمليـة الدميقراطيـة واحتـرام      ب للـشعب ككـل      يدازين االلتزام املت  قد سرّ و.  هلا غيبفعالية كما ينب  
 آمـــال وطموحـــات هـــذا البلـــد تنـــبين عليـــه ا متينـــاا يـــشكل أساســـمـــ ، وهـــوســـيادة القـــانون

 .املستقبل يف

ارتفـاع معــدالت   إحلاحــا، يف اعتقـادي، احلاجــة إىل احلـد مــن   تالتحـديا ويظـل أكثــر    - ٧٥
 األغلبية الساحقة من الناس يف بلد حباه اهللا بـوفرة مـن املـوارد               هظليف  عيش  ت  الذي الفقر املدقع 

كـد علـى أمهيـة اتبـاع هنـج شـامل يف الـسعي مـن أجـل          أؤ تلـ  زال إنينذا فـ هلو. الطبيعية الثمينة 
ــستدام   ــتقرار املـ ــق االسـ ــةحتقيـ ــطى أ  يف مجهوريـ ــا الوسـ ــافريقيـ ــسمحس ، ممـ ــذيـ ــل  بأخـ  العوامـ

ــة ــار كجــزء مــن صــفقة   العــسكرية-الــسياسية  وداريــةإل وا االقتــصادية- االجتماعي  يف االعتب
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لتــشكيلة القطريــة املخصــصة جلمهوريــة  ااعتمــادب، أرحــب ذلــكضــمن هــذا الــسياق و. شــاملة
فريقيـا  أ مجهوريـة  اإلطار االستراتيجي لبناء الـسالم يف      مسال ال ء جلنة بنا  أفريقيا الوسطى والتابعة  

كــن االســتناد حيــدد ثالثــة جمــاالت ذات أولويــة مي  والــذي ،٢٠٠٩مــايو /أيــار ٦ ، يفالوســطى
فريقيــا الوســطى واجملتمــع الــدويل، وهــي  أ مجهوريــةشراكة بــني حكومــة الــ لبنــاء جهــود عليهــا

 الـشراكة   ي ُتـؤيت  لكـ و.  وسـيادة القـانون، والنمـو االقتـصادي        ةكمـ و واحل ،إصالح قطاع األمن  
فريقيـا  أ  مجهوريـة  كـل مـن حكومـة    جيـدد ، من املهم للغاية أن   منهانتائج املتوقعة   الاالستراتيجية  

 دوره للمـساعدة    أداء بـ  همـ التزاا، من جهة، واجملتمع الـدويل مـن جهـة أخـرى،             هالوسطى وشعب 
ويف هـذا الـصدد، أود أن أؤكـد جمـددا دعمـي       .  مستقر ومزدهر ودميقراطي   دلبعادة بناء   إ على

 .ق االستقرار يف البالد حتقي املستمرة يف سبيلدوجهلالشخصي ودعم منظومة األمم املتحدة ل

سـية للحـوار   ة أساجي نت٢٠١٠إعداد وتنظيم االنتخابات املقرر إجراؤها يف عام        وميثل    - ٧٦
ــ ــسياسي ال ــة مبكــان . شاملال ــر اومــن األمهي ــات،   احت ــزمين لالنتخاب  يف ســبيلم هــذا اجلــدول ال

ــشفافية والنظــام الدســتوري   ــة، أرحــب   . ال ــذه الغاي ــا هل ــالعمــل اجلــاري لت بوحتقيق ــانون حينق  ق
سـتكون األمـم    و.  املـستقلة  يـة لجنـة االنتخاب  الة امللحـة إلنـشاء      ضرورشدد على الـ   أاالنتخابات و 

ة، للنظـر يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة للمـسامهة      زمـ  الظروف الال  أن ُتهيأ  دجراملتحدة مستعدة، مب  
 . يف العملية االنتخابية

هــو مــن بــني   ، وإلدمــاجوإعــادة اتنفيــذ برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح     ويــشكل   - ٧٧
ني، ائمــ ســالم وأمــن دتحقيــق بــالغ األمهيــة لالحــوار، أمــرلولويــة األ ات األخــرى ذاتتوصــيال
ولذلك فإنـه مـن     . لجهود الرامية إىل إصالح قطاع األمن وتنظيم انتخابات سلمية        ل كلذيف   مبا

رتع املعنيــة بــ ي اعتمدتــه اللجنــة التوجيهيــةذربنــامج الــذا ال هلــكــايفالتمويــل ال  تــوفريالــضروري
ويف هـذا   . زيد من التـأخري يف تنفيـذ املـشاريع        مل عاًنم وإعادة اإلدماج، وذلك  السالح والتسريح   
مـساعدة  ل االحتـاد االقتـصادي والنقـدي لوسـط أفريقيـا ل           يف اءعـض األ الـدول الصدد، أثين علـى     

يف  أعلنـت عنـها   االحتـاد املـايل األفريقـي والـيت     مـن فرنكـات   يـني الب مثانيـة  البالغـة سخية  الالية  امل
وإعــادة  لــدعم برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح  ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين ٣٠ليربفيــل يــوم 

هـذا   تـأمني  ىلـ ع لمـ ى العلـ ع بالدشـجع حكومـة الـ   أفريقيـا الوسـطى، و  أ يف مجهوريـة  اإلدمـاج 
رحـب  أتـها األصـلية، و    ني وفقـا ل    وإعـادة اإلدمـاج    ايل جلهـود نـزع الـسالح والتـسريح        ملا لتزامالا
ة اعــمجلل حمــاور التنميــةوإعــادة اإلدمــاج وة روابــط دائمــة بــني نــزع الــسالح والتــسريح  إقامــب

 البالغـة سامهة باملـ وأرحب أيـضا  .  إعادة االندماج عملية بشكل إجيايب على      تؤثر يكاألوروبية ل 
 يـة ائمنشاريع اإل املـ لـدعم    بريـل، أ/ ماليني دوالر اليت أعلنها البنك الدويل يف بانغي، يف نيـسان           ٨
 يف همعـادة توطينـ  إل للمـشاركني  ا فرصـ مـر  يف هنايـة األ    تـيح لمجتمعات الريفية الـيت ميكـن أن ت       ل

  مجهوريـة ولذا أناشد مرة أخـرى اجملتمـع الـدويل وحكومـة          . مرحلة إعادة اإلدماج من الربنامج    
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  مـن أجـل   بسخاء ويف الوقـت املناسـب لالحتياجـات املاليـة امللحـة         ابيستجي أنفريقيا الوسطى   أ
 مجهوريـــة يف وإعـــادة اإلدمـــاجنـــزع الـــسالح والتـــسريح  يـــذ الفـــوري والفعـــال لربنـــامجلتنفا
 . الوسطى فريقياأ

وما زلت قلقا إزاء استمرار ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب الـذي يـسهم يف هتيئـة منـاخ                - ٧٨
، فيه االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والفساد وعدم احترام سـيادة القـانون           تتفشى وتكثر   

ومن الضروري، إذا أريد للـسالم      .  األجنيب  االقتصادي  االستثمار ثبيطيسهم أيضا يف عدم ت    مما  
ىل إ املتـهمني بانتـهاك القـانون، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنـساين الـدويل،                   تقـدمي أن يدوم، ضـمان     

 عــن خمتلــف  تتحــدث تقــارير ورود خــاصوجــهلقلــق باثري يــ  وممــا.العدالــة علــى وجــه الــسرعة
التمييز ضد النساء والفئات الـضعيفة األخـرى، وكـذلك تقـارير عـن اسـتمرار                أشكال العنف و  
إنين أنوه باجلهود اليت تبذهلا حكومـة مجهوريـة          و . اجلماعات املسلحة  على أيدي جتنيد األطفال   

 تعزيــز احتــرام  يف ســبيلألمــم املتحــدة القطــري،اأفريقيــا الوســطى، بــدعم مــن املكتــب وفريــق 
نصاف بني اجلنسني، مبا يف ذلك عـن طريـق تعزيـز مـشاركة املـرأة             حقوق الطفل واملساواة واإل   

وانــب محايــة الطفــل يف ج  بإدمــاجيقاضــلاوأرحــب بقــرار جملــس األمــن . يف العمليــة الــسياسية
 الـذي سينـشأ     فريقيـا الوسـطى   أ مجهوريـة والية مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف            

 . مستقبال

فريقيــا مــن مجهوريــة أ يشرقالــ شمايلالــ  اجلــزء يف الواقعــةملنطقــةاإلشــارة إىل هــذه اإن   - ٧٩
 “مثلـث املـوت  ” اسـم  ، حتـت   حدود تـشاد والـسودان     تتقاطع حدود البلد مع    حيث   ،الوسطى

. يف املنطقـة  الـسائد   نعدام األمن عـرب احلـدود       ال نيطابع اإلقليمي النطاق و بال تذكرة مأساوية    يهل
ــ ــ بــني البلــدان الثالثــة، نظــرا ل  مــن األقــل اســتعدادات الــبالدورمبــا كان ، هــا وموارداة قــدراهتقل

 بعثـة    أفـراد   نـشر   جيـري  مـا وبين. نفـسها  ب نعدام األمـن عـرب احلـدود      الكلفة  املتحديات  ال اجهةومل
 شمايلالــ  اجلــزء يفالواقعــةمنطقــة فاكاغــا  وتــشاد يف فريقيــا الوســطىاألمــم املتحــدة مجهوريــة أ

. تحـسن تـدرجييا   ت الظـروف األمنيـة مـن املـرجح أن            فإن فريقيا الوسطى، من مجهورية أ   يشرقال
ــ  اجلــزء اجلاريــة يفةزال التجربــتــعلــى املــدى الطويــل، ال و حيــث  الــبالد، مــن يبرالغــ شمايلال

، يف عمليـات مـشتركة   ٢٠٠٥فريقيا الوسطى، منـذ عـام   مجهورية أ الكامريون وتشاد و  تشارك
ماعــة االقتــصادية والنقديــة جلايف ســياق ترتيــب ثالثــي بــدعم مــن مكتــب دعــم بنــاء الــسالم و  

لوعـد اهلائـل الـذي قـد        ى ا لـ ع مثـاال     تـشكل   ملكافحة انعـدام األمـن عـرب احلـدود،         لوسط أفريقيا 
 األخـرى الـيت يـسهل    حـدود البلـد    للتصدي النعدام األمـن علـى طـول          هيكون من املفيد تكرار   

 .اختراقها
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 الـذي   شاملالـ سياسي  الـ ار  واحلـ  تمثلـة يف  املغنيـة   التجربـة   ال علـى  خاصة   جهودا ب اتنسوا  - ٨٠
ت صـفحة جديـدة   فتحـ  قـد  بالدن الـ بـأ املاضـي، هنـاك شـعور       ديـسمرب   /جرى يف كـانون األول    

 الـيت ال تـزال      ة التحديات الـصعبة العديـد      من رغمبالفأكثر حنو مستقبل أكثر أمال،      أكثر   وتنظر
سـتفادة  هـم، يف املـدى القريـب، اال    انتكاسة، سـيكون مـن امل  جتنب أيللمساعدة على  و. قائمة
 التمـرد وانعـدام     ءهنـا إ) أ(: تحقيق ما يلـي    الزخم الناشئ عن طريق اختاذ خطوات ملموسة ل        من

ــسريح      ــسالح والتـ ــزع الـ ــالل نـ ــن خـ ــن مـ ــاج األمـ ــادة اإلدمـ ــن  وإعـ ــاع األمـ ــالح قطـ  ؛ وإصـ
بطريقــة ســلمية و يف الوقــت املناســب ٢٠١٠عــام ل االنتخابــات الوطنيــة إجــراءضــمان و )ب(

اء اإلفـالت مـن العقـاب والفـساد، وتعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان                 إهنـ و) ج (؛وذات مصداقية 
وبنـاء علـى    . هتماملسامهة يف حتسني ظروف السكان املعيشية ونوعية حيا       و) د (؛وسيادة القانون 

أن حكومــة وشــعب بــ نيقــي، أنــا علــى ةتواضــعة نــسبيا ولكنــها تطلعيــ امللــك تخارطــة الطريــق 
 اجملتمـع   مـن  م، بـدعم  ئـ املبادرة من أجل بناء سـالم دا      زمام  ب انأخذسيمجهورية أفريقيا الوسطى    

 .الدويل

ــا     و  - ٨١ ــة أفريقي ــاء الــسالم يف مجهوري سيــساعد إنــشاء مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن
 تقـدمي    يف  األمثـل   لبلـوغ احلـد     وأكثـر متاسـكا    االوسطى الوشيك على ضمان إطار أفضل تنسيق      

 مجهوريـة    يف حتقيق االستقرار يف   على حنو أجدى    منظومة األمم املتحدة للمسامهة     من ساعدةامل
 ني املقتـرح ةواليـ الوافق على اهليكل وي  بأن أود أن أوصي جملس األمن   ،لذلك. أفريقيا الوسطى 

كتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى لفترة أوليـة مـدهتا سـنة                 مل
ويف حـال موافقـة اجمللـس علـى         .  أعـاله  ٧٣ إىل   ٥٩  مـن  ن يف الفقـرات   واحدة على النحـو املبـيّ     

 املـوارد الالزمـة لتمويلـه    لحـصول علـى  ، فإنين أعتزم الـسعي ل   هذا املكتب  توصيايت بشأن إنشاء  
 .من اجلمعية العامة

يواصـل   للجهـود البنـاءة الـيت        يأود أن أؤكد مرة أخرى أن أعرب عن عميـق تقـدير           و  - ٨٢
ويف . فريقيـا الوسـطى   أ  مجهوريـة  دة علـى توطيـد الـسالم يف       لمساعل بذهلاأعضاء اجملتمع الدويل    

 شركاء الـ   اليت يقدمها  القطاعاتاملتعددة    اهلامة سامهةاملسلط الضوء على    أ أود أن هذا الصدد،   
 جلماعة االقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا        ا  ذلك فريقيا الوسطى، مبا يف   أ جلمهورية وناإلقليمي

 علـى الـرغم   ،حـت بـسخاء  ا أت، الـيت فريقياالحتاد األ وفريقيا  واجلماعة االقتصادية لدول وسط أ    
امسـة، ملـساعدة    احلد الوسـاطة    جهـو  املـساعدة املاليـة وقـوات حفـظ الـسالم و           هـا، ة موارد قلـ من  

 .فريقيا الوسطى بروح من التضامن اإلقليميأ مجهورية

  الـدوام  علـى تزمـا مل ، الذي ظـل  الرئيس عمر بونغو أوندميبا أترحم على روح  وأود أن   - ٨٣
ــم يف  ب ــق ســالم دائ ــسعي لتحقي ــةال ــا الوســطى أ  مجهوري ــد . فريقي ــن اجل  لق ــدكــرس الكــثري م  ه



S/2009/309  
 

09-36183 29 
 

 هيــوجت  علــىشخــصياأشــرف و قليمــي،إلوســيط االواالهتمــام واملــوارد هلــذه العمليــة باعتبــاره  
 اجلهــود وكــذلك، ٢٠٠٨ديــسمرب / يف كــانون األولةشامل احلامســالــسياسي الــوار احلــ أعمـال 

 .٢٠٠٨يونيه /حزيرانيع اتفاق السالم الشامل يف ليربفيل يف اليت أدت إىل توق

كتب األمم املتحدة لدعم بناء الـسالم يف مجهوريـة   مللرئيس املؤقت   اوأود أن أثين على       - ٨٤
 األمـم   ، فـضال عـن أعـضاء فريـق        ككـل  املكتـب    ، ومـوظفي  ووأفريقيا الوسطى، سـامي كـوم بـ       

 لقــضية الــسالم علــى تفــانيهم املــستمر خدمــة  القطــري يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،املتحــدة
 .وغالبا ما كان ذلك يف ظروف صعبة جداوالتنمية يف ذلك البلد، 

ــا يــــوم  تولــــتيت الــــوورك زوده، - ه امتنــــاين لــــسهلب أيــــضا عــــنوأعــــر  - ٨٥  مهامهــ
ــران ١٥ ــه /حزي ــع، ٢٠٠٩يوني ــدة اخلاصــيت ممــثلل يف منــصبمــع الاقبوهلــى ل ــسة اجلدي  ة ورئي

وأنـا واثـق    .  االنتقال إىل مكتب متكامل    ، بينما جيري  ةالبعث من عمر  حرجة   املكتب، يف مرحلة  
 مـن اجملتمـع الـدويل وبـشكل خـاص مـن حكومـة               ني الدعم والتعاون الكامل    على لحصهنا ست بأ

وأخريا، امسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصـة ألثـين علـى ممثلـي     . اهمجهورية أفريقيا الوسطى وشعب   
  .هواجبات يةأدت يف ني تفان والتزام ثابتعلى ما أبداه منيين فال، ونسل  فرانسوااخلاص السابق،

  


