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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

 ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢١ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف  ٦٢٥٠يف اجللــسة   
، أدىل رئـيس  ‘‘احلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    ”فيما يتصل بنظر اجمللـس يف البنـد املعنـون          
  :جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس

الراميـة إىل حتقيـق املـصاحلة الوطنيـة يف          يرحب جملس األمن باجلهود اجلاريـة       ”    
ــسالم لعــام          ــشامل لل ــل ال ــاق ليربفي ــى اتف ــاء عل ــا الوســطى بن ــة أفريقي  ٢٠٠٨مجهوري

ــواردة يف اتفــاق ســرت    ــربم يف وااللتزامــات ال ــر /شــباطامل ــرياو  ٢٠٠٧فرباي  واتفــاق ب
يـــشجع جملـــس األمـــن حكومـــة مجهوريـــة أفريقيـــا و. ٢٠٠٧أبريـــل /نيـــسانيف  املـــربم

 لتوصـيات احلـوار    والكامـل  كفالـة التنفيـذ العاجـل   العمـل علـى  لى مواصـلة   الوسطى ع 
  .السياسي الشامل

تعزيـز اجلهـود      إىل حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       ويكرر اجمللس دعوته    ”    
 عنــصرا  ذلــكيــشكلإذ ،  والتعجيــل هبــاالراميــة إىل إصــالح مؤســسات قطــاع األمــن 

 ويف التــصدي لظــاهرة  ريقيــا الوســطى مجهوريــة أفيف حامســا يف عمليــة بنــاء الــسالم    
 كمــا يكــرر دعوتــه . اإلفــالت مــن العقــاب املتفــشية وزيــادة احتــرام حقــوق اإلنــسان  

  إىل القيام دون تأخري بتنفيذ عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج           حلكومةا
ــة للمــساءلة،     ــشفافية والقابلي ــسم بال ــى حنــو يت ــةعل ــسالح  إىل كفال ــزع ال  اســتكمال ن

ــشفافية يف   و. ٢٠١٠يح قبــل انتخابــات عــام  والتــسر يف تلــك اجلهــود، فــإن تــوخي ال
متويل برامج إعادة اإلدماج وتنسيقها أمر حاسـم األمهيـة لنجـاح الربنـامج علـى املـدى                  

ــد ــشجع جملــس األمــن . البعي ــدويل وي ــا يف ذلــك   اجملتمــع ال ــم املتحــدة  ، مب مكتــب األم
ــا الوســ   ــة أفريقي ــاء الــسالم يف مجهوري  دعــم كــاف هلــذه  ميقــد، علــى تطىاملتكامــل لبن

  .العملية يف الوقت املناسب
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ويدين جملس األمن بشدة اهلجمات املستمرة اليت تشنها مجاعة جيش الـرب        ”    
للمقاومة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ويدعو بلدان املنطقة وبعثات األمـم املتحـدة إىل           

الـذي متثلـه هـذه اجلماعـة        التنسيق فيما بينـها وتعزيـز تبـادل املعلومـات بـشأن التهديـد               
  .على السكان

 حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجيـع            بأن تكفل   جملس األمن  يطالبو”    
 وإجراءهــا بطريقــة حــرة ٢٠١٠التحــضري النتخابــات عــام األطــراف الــسياسية املعنيــة 

، وأن تـتم االنتخابـات خـالل اإلطـار الـزمين احملـدد يف               ونزيهة وشفافة وذات مصداقية   
 ويهيب جملس األمن باحلكومة واألمم املتحدة وسـائر األطـراف املعنيـة دعـم        .الدستور

  .التحضري لالنتخابات يف الوقت املناسب ومبوارد كافية
 مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف           بإنشاء  جملس األمن  رحبوي”    

وحيـث  .  ملـدة سـنة واحـدة      ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١مجهورية أفريقيا الوسطى يف     
 يعمـل كـي  جملس األمن املمثلة اخلاصة لألمني العام على اختاذ مجيع اخلطـوات الالزمـة      

ــرب وقــت ممكــن     املكتــب املتكامــل  ــه يف أق ــد بكامــل طاقت ــاين ١بع ــاير / كــانون الث ين
 ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٧املـؤرخ    اجمللـس    رئـيس واليتـه احملـددة يف بيـان        ، وفقا ل  ٢٠١٠

)S/PRST/2009/5( .دعمه التام للجهود اليت تبذهلا املمثلة اخلاصة        األمنيؤكد جملس   و 
يقدمـه املكتـب     مـا وإن  . ، يف هـذا الـصدد     زودي ورك   -لألمني العام، السيدة ساهلي     

 للجهـود الوطنيـة واحملليـة        األمـم املتحـدة القطـري، مـن دعـم          فريـق املتكامل، وكـذلك    
نـــزع الـــسالح  الـــسالم وتعزيـــز احلكـــم الرشــيد واســـتكمال عمليـــة  توطيـــداملبذولــة ل 

  . ضروري والزم والتسريح وإعادة اإلدماج
املقبــل   يقتــرح يف تقريــره  إىل األمــني العــام أن  األمــن يطلــب جملــس مــاك”    

جمموعــة مــن النقــاط املرجعيــة الواضــحة والقابلــة للقيــاس لكــي تــسترشد هبــا البعثــة يف  
  .تمكني املكتب املتكامل من تقييم تقدمه مقيسا بواليتهلتقدمها و

رحــب جملــس األمــن بالــدعم املقــدم مــن جلنــة بنــاء الــسالم إىل مجهوريــة    وي”    
 دعوته األوساط املاحنة إىل تعزيز دعمها للقطاعات اليت تعتـرب           ويكررأفريقيا الوسطى،   

، علــى النحــو مجهوريــة أفريقيــا الوســطىيف أساســية لتحقيــق ســلم وتنميــة مــستدامني  
  “.الم الذي وضعته جلنة بناء السالمطار االستراتيجي لبناء الساملنصوص عليه يف اإل

  


