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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــن      ــس األم ــسة جمل ــودة يف ٦١٠٢يف جل ــسان٧، املعق ــل / ني ــيس ٢٠٠٩أبري ، أدىل رئ
احلالـة يف  ”جملس األمـن باسـم اجمللـس بالبيـان التـايل فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون                

  :“مجهورية أفريقيا الوسطى
يـــذ توصـــيات احلـــوار يرحـــب جملـــس األمـــن بالتقـــدم احملـــرز مـــؤخرا يف تنف”    

 كــــانون ٢٠ إىل ٨الــــسياسي الــــشامل الــــذي جــــرى يف بــــانغي يف الفتــــرة مــــن       
 الكامــل هلـذه العمليـة، باعتبارهـا إطــارا    تأييـده ويكـرر تأكيـد   . ٢٠٠٨ديـسمرب  /األول

ويـدعو اجمللـس   . فعاال لتعزيز املصاحلة الوطنية واالستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسـطى        
ظ علـى الـزخم الـذي نـشأ عـن احلـوار وعلـى روح التراضـي                  مجيع األطراف إىل احلفـا    
  . احلوار بنجاحإجراءوالتعاون اليت مكنت من 

ويطالــب جملــس األمــن مجيــع اجلماعــات املــسلحة الــيت مل تكــف بعــد عــن     ”    
 ال سيما اجلماعات الـيت نـشطت مـؤخرا يف مشـال مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،                   ،العنف

طـراف إىل احتـرام وتنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل       ويدعو مجيع األ . أن تفعل ذلك فورا   
 والوفـاء بالتزاماهتـا الـسابقة الـواردة يف     ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢١يف ليربفيل املوقع يف   

ــربم يف شــباط    ــاق ســرت امل ــر /اتف ــاق ٢٠٠٧فرباي ــسان   واتف ــربم يف ني ــرياو امل ــل /ب أبري
يـع اجلماعـات يف     ويدعو بلدان املنطقة إىل دعم اجلهود الراميـة إىل إشـراك مج           . ٢٠٠٧

  .عملية السالم
ويدعو جملس األمن مجيع اجلماعات املسلحة إىل أن تتوقف فورا عـن جتنيـد              ”    

ويـدعو اجمللـس    . األطفال واستخدامهم وأن تطلق سـراح مجيـع األطفـال املـرتبطني هبـا             
ــة وبتعــاون وثيــق مــع مكتــب األمــم       مجيــع األطــراف إىل العمــل، علــى ســبيل األولوي

مل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، علـى وضـع وتنفيـذ خطـط               املتحدة املتكا 
  ).٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩عمل يف إطار قراري جملس األمن 
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ويؤكد جملس األمـن احلاجـة امللحـة واملاسـة إىل تنفيـذ عمليـة نـزع الـسالح                   ”    
 إىل  ويـدعو مجيـع األطـراف يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى            . والتسريح وإعادة اإلدمـاج   

جلماعـة  ويرحـب اجمللـس بالتعهـد الـذي قطعتـه ا          . العمل بإصرار على حتقيق هذه الغاية     
 باملــسامهة يف ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٣٠االقتــصادية والنقديــة لوســط أفريقيــا يف  

، ويـدعو اجملتمـع الـدويل إىل أن     عملية نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج          متويل  
  .يف الوقت املناسبيقدم دعما كافيا للعملية 

ويــدعو جملــس األمــن حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجيــع األطــراف  ”    
السياسية املعنية إىل كفالة اإلعـداد بفعاليـة وشـفافية ويف الوقـت املناسـب لالنتخابـات                  

  .٢٠١٠ و ٢٠٠٩البلدية والتشريعية والرئاسية املقرر إجراؤها يف عامي 
ــية األ  ”     ــن بتوصــ ــة   ويرحــــب جملــــس األمــ ــالته املؤرخــ ــام، يف رســ ــني العــ مــ
مكتــب متكامــل لبنــاء الــسالم تــابع     ، بإنــشاء )S/2009/128 (٢٠٠٩مــارس /آذار ٣

لألمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى حيــل حمــل مكتــب األمــم املتحــدة احلــايل   
ويالحـظ بارتيـاح أن مكتـب األمـم       . لدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           

  :تكامل لبناء السالم سيؤدي املهام التاليةاملتحدة امل
ــة الر     )أ(     ــة واحمللي ــود الوطني ــساعدة اجله ــائج احلــوار،    م ــذ نت ــة إىل تنفي امي

  سيما من خالل دعم اإلصالحات اإلدارية والعمليات االنتخابية؛ ال
املـساعدة يف اإلجنـاز النـاجح لعمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعــادة          )ب(    

سات قطـاع األمـن، ودعـم األنـشطة الراميـة إىل تعزيـز سـيادة                اإلدماج وإصـالح مؤسـ    
  القانون؛

  دعم اجلهود الرامية إىل إعادة بسط سلطة الدولة يف املقاطعات؛  )ج(    
دعـــم اجلهـــود الراميـــة إىل تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة يف جمـــال حقـــوق     )د(    

  لة؛اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون والعدالة واملساء
التنسيق الوثيـق مـع جلنـة بنـاء الـسالم ودعـم عملـها، وكـذلك تنفيـذ                     )ه(    

  اإلطار االستراتيجي لبناء السالم واملشاريع املدعومة من خالل صندوق بناء السالم؛
تبــادل املعلومــات والتحلــيالت مــع بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة     )و(    

  .ليت هتدد السالم واألمن يف املنطقةأفريقيا الوسطى وتشاد بشأن األخطار الناشئة ا
ويطلب أيـضا إىل األمـني العـام أن يكفـل اضـطالع املكتـب املتكامـل باملهمـة                       

  :التالية اإلضافية
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املـــساعدة علـــى كفالـــة معاجلـــة مـــسألة محايـــة الطفـــل علـــى الوجـــه    )ز(    
الصحيح لـدى تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل وعمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة                     

ــة الرصــد واإلبــالغ املنــشأة وفقــا للقــرارين     اإل ــها دعــم آلي  ١٥٣٩دمــاج، بوســائل من
  ).٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤(
ــب      ”     ــسلس إىل املكت ــال ال ــل االنتق ــام أن يكف ويطلــب اجمللــس إىل األمــني الع

املتكامل اجلديد يف أقـرب وقـت ممكـن، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التـبكري بإيفـاد املمثـل                        
طلــب اجمللــس كــذلك إىل األمــني العــام أن حييطــه علمــا يف   وي. اخلــاص اجلديــد ونائبــه 

ــاره أن املــوارد      تقريــره املقبــل هبيكــل املكتــب اجلديــد وقوامــه، علــى أن يأخــذ يف اعتب
  .املتاحة للبعثات السياسية اخلاصة حمدودة

ويرحــب جملــس األمــن بالــدعم املقــدم مــن جلنــة بنــاء الــسالم إىل مجهوريــة    ”    
ىل وضع الـنص النـهائي لإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم،              أفريقيا الوسطى، ويتطلع إ   

ويدعو اجلهات املاحنة إىل العمل مع اللجنة علـى حتديـد القطاعـات األساسـية لتحقيـق                  
االستقرار والتنمية على املدى الطويـل يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتكثيـف دعمهـا                 

  .“يف تلك القطاعات
  
  


