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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
أن إيلَّ والــذي طلــب فيــه اجمللــس  ، )S/PRST/2001/25 (٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٢٦اجمللــس يف 

أواصل إطالعه بصفة منتظمة على احلالة السائدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأنـشطة مكتـب    
  .األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف ذلك البلد

 -ويعــرض هــذا التقريــر آخــر املــستجدات عــن التطــورات الــسياسية واالجتماعيــة           - ٢
ــسان  ــة واإلن ــصادية واألمني ــة    االقت ــسان يف مجهوري ية والتطــورات احلاصــلة يف جمــال حقــوق اإلن

أفريقيا الوسـطى، وعـن أنـشطة املكتـب منـذ تقريـري األخـري املقـدَّم إىل جملـس األمـن واملـؤرخ             
ويوجز التقرير أيضا اجلهـود املبذولـة لوضـع هيكـل     ). S/2009/309 (٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٢

 الـذي سُينـشأ مـستقبال    فريقيا الوسطىأ يف مجهورية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم     
 .بدء تشغيلهة لزمواملوارد الال

  
 ة السياسيةاحلال  - ثانيا  

ها ؤفريقيــا الوســطى وشــركا  أخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت مجهوريــة        - ٣
رى يف احلـوار الـسياسي الـشامل الـذي جـ     ن التركيز على اجلهود الرامية إىل تنفيذ نتائج  والدولي

برنامج نزع السالح والتـسريح     ، وخباصة اجلوانب املتعلقة بتنفيذ      ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
 .٢٠١٠نتخابات يف عام ال والتحضري لتنظيم اوإعادة اإلدماج

ينــاير /كــانون الثــاين ٢٩وار، الــيت أنــشئت يف احلــوقــد عقــدت حــىت اآلن جلنــة متابعــة   - ٤
ثة اجتماعات ربع سنوية الستعراض التقدم احملـرز        ية عامة وثال  شهر، مخسة اجتماعات    ٢٠٠٩
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 يف  ،اللجنـة  أعربت   مرة أخرى و. شاملالسياسي  الوار  عنها احل  يت متخض يف تنفيذ التوصيات ال   
 ا عـن أسـفه  ،أكتوبر/ تشرين األول٦ و ٥ يومي ي الفصلي الثالث الذي عقد يف بانغ     ااجتماعه

 أسفها لعـدم تنفيـذ التوصـيات الـسياسية          اللجنة أبدت    كذلك .ذكورةتوصيات امل اللبطء تنفيذ   
 تـويل  ووضـع حـد ملمارسـة    ،الرئيسية املتعلقة بالفصل بني السلطات، وإنشاء آلية دائمة للحوار     

 . متعددةصبامن نيكومياحل نيسؤولامل

ــساعدة و  - ٥ ــصاحلة الوطنيــة، عــيّ   علــىللم ــرئيس فرانــسوا بــوزيزي رئــيس     تعزيــز امل ن ال
ـــ  وســــــيط الــــــوطين يف ال  منــــــصب، يف بومودميــــــونوالاألســــــاقفة الــــــسابق يف بــــــانغي، بـــ

وقـد عقـد   . مـايو / أيـار ١١ يف غومبا، الذي تـويف     ْنغينِده بيلأأغسطس، خلفا للراحل    /آب ٢٧
 سعى منذ تعيينه اجتماعات مع أعضاء مـن املعارضـة الـسياسية واحلكومـة يف مـ                بومودميوالسيد  

ت حكومـة مجهوريـة     أقالـ  آخـر،    يف تطـور هـام    و. إلجياد حلول سلمية ملـشاكل البلـد الـسياسية        
وزير لــ اني نائبــرجــل أعمــال مــثري للجــدل كــان قــد ُعــوهــو ر، ا دوربــ ســايفيفريقيــا الوســطىأ

ع تــذرر االــذكر أن الــسيد دوربــب ريدولعــل مــن اجلــ. ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــايناخلارجيــة يف 
 . من املالحقة القضائية يف لندن وباريسفالتجل اإلأاحلصانة الدبلوماسية من ب

  
 نتخاباتالالتحضري لتنظيم اأعمال   - ثالثا  

 الــرئيس بــوزيزي القــانون االنتخــايب الــذي كانــت احملكمــة  ســّنأغــسطس، / آب٣يف   - ٦
ــد   ــضالدســتورية ق ــه /متــوز ٣٠ت يف ق ــه يــ املاضــي يولي ــة للدســتور بأن ــا خمالف يف و. ضم أحكام

أ نـش ُتاملتنـازع عليـه،    ات، اسـتنادا إىل قـانون االنتخابـ   ع الرئيس مرسـوماً  أغسطس، وقّ /آب ٢٧
علـى وجـه    املعارضـة الـسياسية، و     ت هـذه اإلجـراءات    ودفعـ .  اللجنة االنتخابية املـستقلة    مبوجبه

تعلــق مــشاركتها علــى أن  إىل ،“ األخــرىفاطــراأل” و احتــاد القــوى الوطنيــة احليــة  التحديــد
. اتون االنتخابـ  لغـاء قـان   إطلب مـن احملكمـة الدسـتورية        ت و ،الفور يف اللجنة االنتخابية املستقلة    

 كـم احل احلكومـة احتـرام      سـبتمرب، إىل  /أيلـول  ٢٦  صدر يف  طلبت احملكمة الدستورية، يف قرار    و
 حـذف  علـى وافق الرئيس بوزيزي يف وقت الحـق        و. هيولي/ متوز ٣٠كمة يف   رته احمل دالذي أص 
 ٢لالنتخابـات يف   وإصـدار قـانون جديـد        ات من نص قـانون االنتخابـ      فالخة لل ريثاملاألحكام  

 اللجنـة   أ مبوجبـه  نـش ُت ، وقع الرئيس مرسوماً   أكتوبر/ تشرين األول  ٣يف  و. أكتوبر/شرين األول ت
للجنـة  ا أعـضاء     مبوجبـه  عـني ُي،  أكتـوبر / تـشرين األول   ٨ آخـر، يف     اًاالنتخابية املـستقلة ومرسـوم    

 .شاملالسياسي الوار احلالست اليت شاركت يف   اجملموعاتإىل ونتمالذين ينن والثالث

  بينغيمـال  ، انتخبت اللجنة االنتخابيـة املـستقلة جوزيـف        أكتوبر/تشرين األول  ١٢ ويف  - ٧
ــساً ــرئيـ ــتورية يف    و. ا هلـ ــيمني الدسـ ــة الـ ــضاء اللجنـ ــشرين األول ١٦أدى أعـ ــوبر/تـ ويف . أكتـ
الــسيد ب، وورك زيــوده - الــسيدة ســهله، ة اخلاصــيت ممــثلتاجتمعــأكتــوبر، /تــشرين األول ٢٦
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 ســبل مــضي اللجنــة اخلاصــة قُــُدما نتخابيــة املــستقلة ملناقــشة  رئــيس اللجنــة اال ونــائيببينغيمــال
 .هاملع يف

 امليزانيـة   ت فيها سبتمرب، عقدت اجلمعية الوطنية جلسة استثنائية اعتمد      / أيلول ٢٢يف  و  - ٨
فرنــك مــن  ونليــب قــدره مــاداعتاتــشمل امليزانيــة و. ٢٠٠٩التكميليــة للفتــرة املتبقيــة مــن عــام  

 ) دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        ٢ ٢٩٦ ٠٠٠حنـو   ( فريقيةفرنكات اجلماعة املالية األ   
 خطـوة هامـة   ا األمـر رب هـذ واعُت. ٢٠١٠  مماثل يف ميزانية عامبلغ م أُدرجو. لتمويل االنتخابات 

 اداتمـ عتفـسرت عـدم إدراج ا     قد   يف وقت سابق      كانت  املعارضة  إذ أن  يف العملية االنتخابية،  
ــام    ــة ع ــات يف ميزاني ــة    ٢٠٠٩لالنتخاب ــدم وجــود ني ــى ع ــدىكــدليل عل ــة إل ل جــراء  احلكوم

 .٢٠١٠االنتخابات يف عام 

تقيـــيم ل بعثـــة فريقيـــا الوســـطى، أوفـــدُتأاســـتجابة لطلـــب مـــن حكومـــة مجهوريـــة  و  - ٩
ــرة مــن     ــانغي يف الفت ــة إىل ب ــشرين األول ٢٩االحتياجــات االنتخابي ــوبر إىل/ت ــشرين  ١٢ أكت ت

ة، واجلهــات عنيــ مــع الــسلطات احلكوميــة امل مناقــشاتوأجــرت البعثــة. ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين
 واللجنة االنتخابيـة املـستقلة، وكيانـات    ،مجهورية أفريقيا الوسطى الفاعلة السياسية الرئيسية يف     

ــانغي،       ــع املــدين، وأعــضاء اجملتمــع الــدويل يف ب  منظومــة األمــم املتحــدة يف   ومؤســساتاجملتم
 .مجهورية أفريقيا الوسطى

نج تـواديرا، يف  ركَـ أ - نامع رئـيس الـوزراء، فوسـت     االحتياجات  تقييم   بعثة تاجتمعو  - ١٠
 بعـد  جلسة السـتخالص املعلومـات   يف إطار وزراء  ال مرة أخرى رئيس     ستقبلها، وا ابداية زيارهت 

يل اللجنـة االنتخابيـة   شغ حاجة ملحة لتعبئة املـوارد لتـ   وجود علىوشددت البعثة. تهاهناية مهم 
ــإنـــشاءاملـــستقلة و ــراء انتخابـــات ذات   اهلياكـــل والعمليـ ــة إلجـ ــدة الالزمـ . مـــصداقيةات املعقـ

 أن العملية االنتخابية يف مجهورية أفريقيا الوسطى تواجه العديد من القيـود              البعثة إىل  تخلُصو
ء انـ وب. ة مـن اجملتمـع الـدويل      اجلـ مـساعدة كـبرية وع    فضل   إال ب  ا ختفيفه ىنتس ي ليت لن واملخاطر ا 

، بيـة مـساعدة انتخا   ملتحـدة إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         بأن تقدم األمم ا    البعثة، أوصت   هليع
 االجتماعيــة والبيئــة عاوضــاملــسامهة يف حتــسني األ:  مهــا،علــى هــدفني اســتراتيجينيفيهــا ركــز ت

 ؛شــفافةو ةة لتنظــيم انتخابــات ســلميؤاتيــ، هبــدف هتيئــة الظــروف املالبلــدالــسياسية واألمنيــة يف 
ــدتو ــالزم ل  ميق ــتقين ال ــدعم ال ــات لتحــضري لال ال ــشريعية والنتخاب ــيةالت ــارئاس  يف عــام  وإجرائه

 برنـامج األمـم املتحـدة       استنادا إىل توصيات بعثة تقييم االحتياجات االنتخابية، أعـدّ        و. ٢٠١٠
 جمموعــة مــن خــدمات املــساعدة االنتخابيــة عــن تــوي علــى تفاصــيلحتاإلمنــائي وثيقــة مــشروع 

 .ألمم املتحدة جلمهورية أفريقيا الوسطىستقدمها ا
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مكتـب األمـم املتحـدة     /مكتب دعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى         ىل  ويتسو  - ١١
 زمـام املبـادرة يف دعـم اجلهـود الراميـة إىل      املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      

اإلمنـائي   ق الربنـامج هتيئة بيئة مواتية إلجـراء انتخابـات سـلمية وذات مـصداقية، يف حـني سينـسِّ           
بعثـة تقيـيم    إيفـاد   أنه يف أعقاب    ب أبلغكمين أن   يف هذا الصدد، يسرّ   و. توفري الدعم التقين  ية  عمل

 دوالر لــتمكني اللجنــة  ٣٦٥ ٠٠٠ىل إتاحــة مبلــغ  إربنــامج اإلمنــائي  ال  ســارعاالحتياجــات،
ــستقلة  ــة امل ــهيأ  أن مــن االنتخابي ــور  تت ــى الف ــا عل ــها وأداء أعماهل ــام مبهمت ه  هــذوســتؤدي. للقي

 ملـساعدة اللجنـة االنتخابيـة       نينـي ف ء خـربا  بإيفـاد ع  اسـر اإلإىل إفـساح اجملـال أمـام        أيضا   سامهةملا
 أيـضا   االحتـاد األورويب   تعهـد و. هم النـاخبني وتـسجيل    حـصاء  األعمال التحـضريية إل    يفاملستقلة  

 االنتخابـات جيـب أن       أن اومبـ  لـضيق الوقـت،      نظـراً و. ماليني يـورو لـدعم االنتخابـات       ٤ مببلغ
ــد ــاتعق ــسان  لل  وفق ــة ني ــل هناي ــل /دســتور قب ــفإ، ٢٠١٠أبري ــدمه ســتعني رصــد ن  يف  احملــرز التق

 علـى عمليـة الـسالم   إلبقـاء  ه التحضريية لالنتخابات عن كثب وتقدمي الدعم الكامل ل       األعمال
 . السليممسارها

 الكــثري مــن االهتمــام لترشــيح  أويلمــن بــني املرشــحني احملــتملني لالنتخابــات املقبلــة،و  - ١٢
أكتـوبر  /تـشرين األول   ٣٠ىل بـانغي، يف     إفيلـيكس باتاسـيه، الـذي عـاد          - السابق أنـج  الرئيس  
طـاح بـه فرانـسوا بـوزيزي يف األحـداث      أن أ بعـد ، بعد ست سنوات قـضاها يف املنفـى     ٢٠٠٩

يف يف بـانغي    ُعقـد يف لقاء مع الرئيس بوزيزي،و. ٢٠٠٣مارس  / آذار  اليت وقعت يف   العسكرية
 عزمــه علــى خــوض االنتخابــات  جمــدداً، أكــد الــسيد باتاســي٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٩

 .ه رمسياً نفس بعد عن ترشيحفلم يعلنالرئيس بوزيزي أما . الرئاسية

ترهيـب بعـض   ب قـوات األمـن     قيـام  نعـ  يت حتـدثت   الـ  ءانب األ وما زلت أشعر بالقلق إزاء      - ١٣
 ةبقاالـــسرجـــة  خـــالل الفتـــرة احلمأعـــضاء املعارضـــة الـــسياسية وفـــرض قيـــود علـــى حتركـــاهت  

ــاتل ــ. النتخاب ــإين ،ذلكل ــت   ف ــا زل ــع األ    أم ــن جلمي ــى ضــمان األم ــة عل طــراف حــث احلكوم
 أشـعر بـالقلق إزاء   ذلكك. ية يف العملية الدميقراطية  لتمكينها من املشاركة حبرّ     الفاعلة السياسية

ي ترتيـب سياسـ   إجياد  الدعوة اليت أطلقها بعض السياسيني يف البالد إلجراء تعديل دستوري أو            
 انعدام األمن يف بعـض أحنـاء البلـد           عن قالُي ما   تأجيل االنتخابات، بسبب  بمن شأنه أن يسمح     

بدأ يوســ. برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاجوكــذلك بــسبب التــأخري يف تنفيــذ 
 بــني  الـسائد خفـض مــستوى انعـدام الثقــة  يف رحليت نـزع الــسالح والتـسريح   ملــ  اجلـاري تنفيـذ ال

يف الوقـت نفـسه،     و. د يف البلـ    بيئة أكثر أمناً   إجياديسهم يف   ستمردين السابقني، مما    احلكومة وامل 
نــزع الــسالح والتــسريح التنفيــذ الكامــل لربنــامج بنتخابــات ال إجــراء اربــط ُيخــشى أن يــؤدي
  .جهود بناء السالم برمتها يف البلد ضتقوي وإعادة اإلدماج إىل
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 ادة اإلدماج برنامج نزع السالح والتسريح وإع  -رابعا   
الـرئيس بـوزيزي املرحلـة     عقـب التـأخريات الـيت حـدثت يف بـادئ األمـر، أطلـق رمسيـاً          - ١٤

الواقعـة  األوىل من محلة التوعية السابقة لرتع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف بلـدة بـاوا                   
ــريب يف  ــشمال الغ ــسطس/ آب١٣يف  ،ال ــني     ،أغ ــعة واألربع ــذكرى التاس ــال بال ــبة االحتف  مبناس

أغــسطس / آب٢٦وتــرأس هــذه احلملــة، الــيت نظمــت يف الفتــرة الواقعــة بــني . الســتقالل البلــد
املواطنــة الــصاحلة  التــصاالت و األقــدم لوزير الــ،  الــسيد ســريياك غونــدا  ســبتمرب/أيلــول ٤ و

ــا الوســطى واملــصاحلة الوطنيــة ورصــد    جــان جــاك ، باالشــتراك مــعاحلــوار يف مجهوريــة أفريقي
ــابقة دميــــافوث، زعــــيم مجاعــــة م   ،عــــادة الدميقراطيــــةإلاجلــــيش الــــشعيب تــــدعى تمــــردة ســ

 احتـاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل            تـدعى  سـابقة أخـرى   سـليمان، ممثـل حركـة متـرد          أشيمنيو
ملكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف             التـابع   املستـشار العـسكري     أيضا  رافق  و. التجمع

مقاطعـات أوهـام وأوهـام بنـدي      شـىت، منـها   مجهورية أفريقيا الوسطى فريق التوعية إىل أمـاكن   
 حيث عقـدت اجتماعـات مـع املقـاتلني املتمـردين مـن اجلـيش الـشعيب                  ،ونانا غريبيزي وفاكاغا  

 شجيعلتـ أيضاً  انتهزت الفرصة   و .إلعادة الدميقراطية واحتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع       
املتمـردون  كـان  ليـة يف األراضـي الـيت    املصاحلة بـني املتمـردين الـسابقني ومـسؤويل احلكومـة احمل       

غـري القانونيـة الـيت وضـعتها اجلماعــات     الطريـق  إىل إزالـة حـواجز   ممـا أدى  يف الـسابق،  حيتلوهنـا  
 . املتمردة

ويف غضون ذلك، واصلت اللجنة التوجيهية لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج               - ١٥
علـى   ع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج     إحراز التقدم يف عمليات التحضري لتنفيذ برنامج نز       

ــه ــة النظــر يف اجلــدول الــزمين لتنفيــذ       / أيلــول١٧ويف . أمت وج ــبتمرب، أعــادت اللجنــة التقني س
 أحـد أفرقـة   اضـطلع   و . مليـون دوالر   ٢٧الربنامج وامليزانية املخصصة له الـيت تقـدر اآلن بنحـو            

املتحـدة اإلمنـائي بزيـارة إىل        ج األمـم  ربنـام منع األزمات واإلنعـاش التـابع ل       ملكتب   ةتابعاللدعم  ا
أكتــوبر بغــرض وضــع  / تــشرين األول١ وســبتمرب / أيلــول٢٤ الواقعــة بــنيبــانغي أثنــاء الفتــرة  

توجـه  لوثيقـة الـيت    ا وعلـى لتحقق من قـوائم املقـاتلني الـسابقني      امنهجية  اللمسات األخرية على    
قـد  عـات املتمـردة الـسابقة    ت كـل اجلما كانـ و. عملية نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج      

، واحدة مل تقـدم بعـد قائمتـها        مجاعةعدا   ما ٢٠٠٩أبريل  /نيسانقوائم مبقاتليها حبلول    قدمت  
مـن املتوقـع اآلن تـسريح حنـو         بـات   نـه   إال أ .  حركة حمّرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة      وهي
 . مل تعيني أخصائيني لتنفيذ الربنامجت وقد اك، مقاتل سابق٨ ٠٠٠

ــطى      - ١٦ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــة مجهوريـ ــك، أنفقـــت حكومـ ــاء ذلـ ــون فرنـــك  ٦٥ويف أثنـ  مليـ
مـــن أجـــل إصـــالح املـــبىن ) دوالر١٣٠ ٠٠٠حنـــو (فرنكـــات اجلماعـــة املاليـــة األفريقيـــة  مـــن
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نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة لتنفيــذ برنــامج وضــع حتــت تــصرف اللجنــة التوجيهيــة  الــذي
قـى الـرئيس بـوزيزي بأعـضاء اللجنـة وشـدد علـى              أكتوبر، الت / تشرين األول  ١٤ويف  . اإلدماج

عملية نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج مـن أمهيـة حامسـة لتحقيـق الـسالم                     تتسم به    ما
ــا الوســطى   ــة أفريقي ــرتع     . واالســتقرار يف مجهوري ــة عمــل ل ــك، نظمــت حلق ــى ذل وعــالوة عل

لــرتع  تحــدة املتكاملــةالــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج هتــدف إىل مناقــشة معــايري األمــم امل 
 ومنـها احلكومـة   ،مـع اجلهـات صـاحبة املـصلحة    باالشـتراك  السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج      

والــشركاء التقنيــون واملــاليون وبعثــة توطيــد الــسالم يف   وقادهتــا واجلماعــات املتمــردة الــسابقة  
ادية والنقديــة القــوات املتعــددة اجلنــسيات التابعــة للجماعــة االقتــص /مجهوريــة أفريقيــا الوســطى

لوســـط أفريقيـــا ومكتـــب األمـــم املتحـــدة لـــدعم بنـــاء الـــسالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
  .ووكاالت األمم املتحدة

ومع أن التنفيذ التام لربنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج هو هـدف طويـل               - ١٧
زع الـسالح والتـسريح     لتعجيل يف وضع وتنفيذ عناصر برنـامج نـ        إىل ا األجل، فإن هناك حاجة     

أبريـل  /من أجل هتيئة الظروف األمنية الدنيا الالزمة إلجراء انتخابات سلمية وشفافة يف نيـسان             
  ينفـذ م صـربه أخـذ قـد  ملقـاتلني الـسابقني    مـن ا   يـاً  متنام اًوتفيد بعض التقارير بأن عـدد     . ٢٠١٠

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ أرحب بالتوقيع يف  إنين  و .بصورة متزايدة مع التأخري يف تنفيذ الربنامج      
رتع لــعلــى مــذكرة التفــاهم بــني اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا واللجنــة التوجيهيــة  

قبـاً عـسكرياً مـن اجلماعـة     ا مر٣١ اليت متهد الـسبيل إليفـاد        ،السالح والتسريح وإعادة اإلدماج   
 ذلككـ . اإلدمـاج دول وسط أفريقيا لدعم عملية نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة             لاالقتصادية  

 . هؤالء املراقبني بتمويل عملية إيفادلتعهدهأعرب عن امتناين لالحتاد األورويب 
  

 الوضع العسكري واألمين  - خامساً 
سالم الـشامل تـشارك     للـ معظم اجلماعات املتمردة املوقعة على اتفـاق ليربفيـل          أضحت    - ١٨

ظلــت عــة املتمــردة الوحيــدة الــيت واجلما. مجهوريــة أفريقيــا الوســطىيف اآلن يف عمليــة الــسالم 
جتمع الـوطنيني يف أفريقيـا الوسـطى مـن أجـل العدالـة والـسالم الـذي         السالم هي    خارج عملية 

إجراء حــوار مــع بــت احلكومــة عشــرو .أحــد وزراء احلكومــة الــسابقنييتزعمــه شــارل ماســي 
ام إىل عمليـة     باالنـضم   اجلماعـة  قنـاع إلالقيادة العـسكرية لتجمـع الـوطنيني يف أفريقيـا الوسـطى             

 مقـاتالً سـابقاً مـن مقـاتلي اجلبهـة الدميقراطيـة لـشعب مجهوريـة                 ٢١وباملثل، عـاد حنـو       .السالم
ــة الــسالم إثــر التوقيــع علــى اتفــاق ســالم مــع       ــانغي للمــشاركة يف عملي ــا الوســطى إىل ب أفريقي

 علــى هــامش ، زعــيم اجلبهــة الدميقراطيــة لــشعب مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،اهللا مــسكني عبــد
ومـع  . ، اجلماهريية العربية الليبية   ، يف سرت  يوليه/يف متوز  مؤمتر قمة االحتاد األفريقي الذي عقد     
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بعـض كبـار    وقـام   بعض اجلماعات املتمردة أزمات داخلية منذ عودهتا إىل بانغي،           واجهتذلك،  
حركـة جديـدة تـدعى احلركـة        تـشكيل   بأعضاء حركة حمرري أفريقيـا الوسـطى لنـصرة العدالـة            

انـشقت عناصـر مـن اجلبهـة الدميقراطيـة           وباملثـل، .  إلنقاذ الوطن بزعامـة حـسن عثمـان        الوطنية
مـسكني، زعـيم    عبـد اهللا    ها غزام بـييت، عـن الـسيد         تزعملشعب مجهورية أفريقيا الوسطى اليت ي     

ــة ــسام  وذُ. اجلبهـ ــذا االنقـ ــر أن هـ ــد كـ ــسكني يف   قـ ــسيد مـ ــالن الـ ــة إعـ ــاء نتيجـ ــشرين  ٢جـ تـ
كل من اتفاق ليربفيـل للـسالم الـشامل واتفـاق سـرت املـوقعني               أكتوبر عن انسحابه من     /األول
يوليه، ذلك ألن احلكومة مل حتترم، علـى حـد          / متوز ٣مجهورية أفريقيا الوسطى يف     حكومة  مع  

إعـالن الـسيد مـسكني اعتزامـه االنـسحاب مـن عمليـة        يـشكل   و. قوله، شروط هذين االتفاقني   
علــى العــودة إىل حــىت اآلن وافقتــه الــسالم مــصدر قلــق جــدي ازدادت وطأتــه بــسبب عــدم م  

  .مجهورية أفريقيا الوسطى

اتـسم   ، كارا وغوال يف بلدة بـرياو   بني مجاعيت العرقي  ر اندالع الرتاع    ايف أعقاب تكر  و  - ١٩
 إنوتـشاد والـسودان باهلـدوء       مـع   لحـدود   لالوضع السياسي واألمين يف منطقة فاكاغا اجملـاورة         

 ابـني مجـاعيت كـارا وهوسـ    أيـضا  أخـذ التـوتر يتـصاعد     وقـد  . بتطوراتـه  التنبـؤ كان من الـصعب     
أكتوبر، أقدم مقاتلون جمهولون من مجاعة كـارا علـى قتـل بعـض              /ففي تشرين األول  . العرقيتني

ويف  .رجال األعمال، فأدى ذلك إىل جتدد التوتر يف بلدة برياو وإغالق السوق ملدة ثالثـة أيـام                
ن جمهولــون يف بــرياو مــوظفني يعمــالن يف  نــوفمرب، اختطــف أفــراد مــسلحو / تــشرين الثــاين٢١

ممــا أدى إىل تعليــق اللجنــة الدوليــة العمــل اإلنــساين منظمــة غــري حكوميــة دوليــة تــدعى مثلــث  
عـن   منظمـات إنـسانية أخـرى   وأعربـت   . للصليب األمحـر ألنـشطتها بـشكل مؤقـت يف املنطقـة           

 .الوضع األمينالقلق إزاء 

يونيه، وفرت بعثة األمـم     /رياو، يف شهر حزيران    يف ب  يعرقالعنف ال اندالع  ويف أعقاب     - ٢٠
ــا الوســطى وتــشاد النقــل اجلــوي لتيــسري اضــطالع مكتــب األمــم       ــة أفريقي املتحــدة يف مجهوري
املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلكومة بزيارة مشتركة للوساطة بـني              

ن أجل التجمع الـيت هتـيمن عليهـا مجاعـة           ية وحركة احتاد القوى الدميقراطية م     عرقمجاعة كارا ال  
وقـد أدت هـذه اجلهـود إىل رحيـل حركـة            .يوليـه / متـوز  ٤ إىل   ١غوال يف بـرياو، يف الفتـرة مـن          

احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع اليت هتـيمن عليهـا مجاعـة غـوال مـن بـرياو إىل قاعـدهتا                      
ــو  ــرياو يف  واضــطلعت ممــثليت اخلاصــة فيمــا بعــ  . املوجــودة يف تريينغول ــارة إىل ب ــشرين ١د بزي  ت

 املختلفـة وحمـافظ بـرياو    ،يـة عرقأجـرت خالهلـا مناقـشات مـع ممثلـي اجلماعـات ال       أكتـوبر /األول
ــد ــدة      ،اجلديـ ــطى والوحـ ــا الوسـ ــسلحة ألفريقيـ ــوات املـ ــي للقـ ــد اإلقليمـ ــة ل والقائـ ــة التابعـ بعثـ
لتحديـد االسـتراتيجيات      املتمركزة يف بـرياو،    املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد      األمم

وأثنـاء هـذه     .يـة يف املنطقـة    عرقسياسي لألزمـات املتكـررة بـني اجلماعـات ال          الالزمة إلجياد حل  
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اورة يف اجملــبلــدات الإىل مــن بــرياو ب عــدد مــن األشــخاص  وهــررغــم  أنــه أشــري إىلالزيــارة، 
دة بينمـا كانـت    إىل البلـ رجوعبدأ البعض بـال فقد يونيه، /مجهورية أفريقيا الوسطى، يف حزيران 

 . وضعها الطبيعيتستعيد احلياة 

 هــو ،وجــود عناصــر خملــصة لــزعيم تــشادي منــشق أيــضا مــين األقلــق مــن مــصادر الو  - ٢١
وقـد أعلنـت حكومـة مجهوريـة      . يف معاقل اجليش الشعيب إلعادة الدميقراطية  ،اجلنرال بابا الديه  

أنـه يـشن محلـة ضـد        ئما مـا يـزعم      داأكتوبر أن اجلنرال الذي     /أفريقيا الوسطى يف تشرين األول    
هـو شـخص غـري مرغـوب فيـه، وقـد مت اعتقالـه         “ راغينـا از”قطاع طرق يعرفون عموماً باسـم       

فيمــا بعــد وترحيلــه إىل تــشاد إثــر صــدامات وقعــت بــني اجلبهــة الــشعبية لإلصــالح والقــوات     
. ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٣التــشادية يف بلــدة ســيدو الواقعــة علــى احلــدود الــشمالية يف  

وهدد مؤيدو اجلنرال بابا الديه بإعالن اجلهاد ضـد حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى والقـوة          
 اًدون اإلقليمية حلفظ الـسالم التابعـة لبعثـة توطيـد الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى انتقامـ                     

 .فقد اهتموا بعثة توطيد السالم بتيسري اعتقال زعيم اجلبهة الشعبية لإلصالح .منهما

وساءت أيضاً احلالة األمنية واإلنسانية يف منطقة مبومو العليا الواقعة يف جنـوب شـرق                 - ٢٢
مجهورية أفريقيا الوسطى أثناء الفترة قيد االستعراض نتيجة وصول مقاتلني إىل املنطقـة ينتمـون        

وتفيد التقارير بأن جيش الرب للمقاومـة       .  أوغندا وتعود أصوهلم إىل  إىل جيش الرب للمقاومة     
كــان يــستخدم الطــرف اجلنــويب الــشرقي مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى كممــر لالنتقــال إىل    

ــهجنــوب الــسودان حيــث ي  ــةقــال أن ل عمليــات مــشتركة شــن مــؤخراً  مت قــدو.  قواعــد خلفي
مـن أجـل    شاركت فيها قوات الدفاع الـشعيب األوغنديـة والقـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى                 

أغــسطس عــدد مــن  /وقتــل يف شــهر آب .ة يف املنطقــةمكافحــة أنــشطة جــيش الــرب للمقاومــ 
 جنـدي   ٢٠٠ وصـول    عقـب أوكـوت،   هـو   و،  أحد كبار قادتـه   وعناصر جيش الرب للمقاومة     

عناصـر جـيش    غـري أن    . يوليـه /متـوز  ٥ إىل أوبـو يف      من جنود قـوات الـدفاع الـشعيب األوغنديـة         
ــهيول/شــهر متــوز قامــت طــوال  الــرب للمقاومــة   ــة  أمــاكن خمتلفــة يف مج هامجــة  مبي ــة أفريقي هوري

بـذلك  فيها مبوكي وليغوا وأوبو ومابوسو وغريها من القـرى اجملـاورة، مـستهدفة     الوسطى، مبا 
يوليـه،  / متـوز ١٤ويف . األسواق وخمازن األغذيـة الـيت تتـوىل تـسيريها وكـاالت اإلغاثـة الدوليـة              

ديري هنب جيش الـرب للمقاومـة خمزونـات األرز والفـول الـسوداين وطحـني املنيهـوت يف دينـ                   
يوليـه، حـررت بلـدة ليغـوا مـن       / متـوز  ٢٤ويف   . كيلومترات تقريباً من أوبـو     ٣الواقعة على بعد    

ويف . سيطرة جيش الرب للمقاومة إثر عملية عسكرية شنتها قوات الدفاع الـشعبية األوغنديـة              
ويف . أغـــسطس، شـــن جـــيش الـــرب للمقاومـــة هجومـــاً انتقاميـــاً علـــى بلـــدة مبـــوكي /آب ٢
ت طائرة تابعة لقوات الدفاع الشعبية األوغندية أمـاكن اشـتبه يف أهنـا              أغسطس، قصف /آب ١٢

 وذكـر أن بعـض كبـار أعـضاء اجلـيش قـد أصـيبوا مـن جـراء هـذا                 ،تابعة جليش الرب للمقاومة   
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عمل يف جمموعات صغرية قامت بـضرب أمـاكن      كان ي ن جيش الرب للمقاومة     إوقيل  . اهلجوم
هـــاجم جـــيش الـــرب للمقاومـــة شـــاحنة  أغـــسطس، / آب٢١ويف  .الوقـــتنفـــس خمتلفـــة يف 

 بـالقرب مـن مبـوكي    “التعـاون الـدويل  ”منظمـة  استأجرهتا منظمة غـري حكوميـة دوليـة تـدعى           
 .فقتل عضوين من أعضائها وأصاب اثنني آخرين

اء األراضـي الوطنيـة، وال سـيما علـى          حنـ وما زال غياب سلطة الدولة الفعلية يف مجيع أ          - ٢٣
 ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان، يـشكل مـصدراً             دود املـشتركة مـع تـشاد      احلطول  

 اجلنوبيــة املنطقــة داخــلعمليــات توغــل حبــدوث الــيت تفيــد التقــارير  ظــل اســتمرار يفللقلــق، 
 .الشرقية من مجهورية أفريقيا الوسطى

ــة للقــوات املــسلحة        - ٢٤ ــز القــدرة التنفيذي ــيت ترمــي إىل تعزي وكجــزء مــن االســتراتيجية ال
يف يف بــانغي مائــدة مــستديرة بــشأن إصــالح القطــاع األمــين اجتمــاع  نظــملوســطى، ألفريقيــا ا

بيـد أن    .أكتوبر لتحديـد اسـتراتيجيات ملواجهـة التحـديات األمنيـة يف البلـد             /تشرين األول  ٢٩
وبـالنظر إىل    .دعم عملية إصالح القطـاع األمـين      لاالجتماع مل يسفر عن أية تعهدات ملموسة        

وكـذلك   ،نيدائمالـ مـن  األسالم والـ حاسـم األمهيـة لتحقيـق       أمـر   و   هـ  أن إصالح القطاع األمين   
االستقرار الشامل للبلد، فـإنين أناشـد اجملتمـع الـدويل أن يـدعم بـسخاء تنفيـذ مـشاريع              تحقيق  ل

مكتـب األمـم   يواصـل  ويف غـضون ذلـك،   . إصالح القطاع األمين يف مجهورية أفريقيا الوسطى   
 الـدعم مـن أجـل تعزيـز القـدرات      ميقـد ت أفريقيا الوسطى    املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية     

تــدريب قــوات لعمليــات التنفيذيــة جلهــازي شــرطة ودرك مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتنظــيم  
قـوق اإلنـسان وحقـوق      الدويل حل قانون  الالدفاع واألمن على احترام القانون اإلنساين الدويل و       

  .املرأة والطفل
  

  القضايا اجلنسانية  -سادسا  
ــاء الــسالم يف   اخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض اســتمر مكتــب     - ٢٥ ألمــم املتحــدة لــدعم بن

ــاة الــسياسية للبلــد،      ــا الوســطى يف النــهوض حبقــوق املــرأة ومــشاركتها يف احلي مجهوريــة أفريقي
املرأة والــسالم املــتعلقني بــ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥امتثـاال لقــراري جملــس األمــن  

ــوطين    وعلــى هــذا األســاس . واألمــن ــة والتــضامن ال  ســاعد املكتــب وزارة الــشؤون االجتماعي
أغسطس، كجزء من االحتفـال بـاليوم األفريقـي الـسابع واألربعـني للمـرأة يف                /يف آب واألسرة  

  .خمتلفة للتوعيةنشطة بانغي، على تنظيم أ
وزارة إدارة اإلقلـيم     مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء الـسالم           سبتمرب ساعد /ويف أيلول   - ٢٦

على معاجلة قـضايا حقـوق اإلنـسان        احملافظني واحملافظني   والالمركزية على تعزيز قدرات نواب      



S/2009/627
 

10 09-61939 
 

أكتـوبر قـدم املكتـب الـدعم ملنتـدى املـرأة التـابع للجنـة            /ويف تـشرين األول   . والقضايا اجلنسانية 
تنظـيم حلقـة    مـن أجـل     الوطنية الدائمـة املعنيـة برصـد املـؤمتر الـدويل ملنطقـة الـبحريات الكـربى                  

ــادة مــشاركة املــرأة يف       ــة إىل زي ــة اهلادف ــتفكري يف اإلجــراءات العملي ــوم واحــد لل عمــل مــدهتا ي
 ويف أعقاب تلـك احللقـة سـاعد املكتـب فريـق             . الوسطى االنتخابات املقبلة يف مجهورية أفريقيا    

منــهاج جمموعــة الـــثالثة والعــشرين املعــين مبــشاركة املــرأة يف الــسياسة علــى إعــداد وبــدء تنفيــذ 
دعوة للمرأة داخل خمتلف األحـزاب الـسياسية الـيت ينتمـي إليهـا أعـضاء الفريـق بغيـة                    للت  محال

 امـــرأة حـــىت اآلن يف تلـــك ٥٠٠وشـــارك أكثـــر مـــن .  يف االنتخابـــاتاملـــرأةتعزيـــز مـــشاركة 
  .احلمالت

  
  احلالة االجتماعية االقتصادية   - سابعا  

 بـسبب   ٢٠٠٩خنفاضا يف عـام     شهد النشاط االقتصادي يف مجهورية أفريقيا الوسطى ا         - ٢٧
ــة   ــة وخارجي ــل داخلي ــواء  عوام ــى حــد س ــها  ،  عل ــسلبية  مــن بين ــار ال ــهدها قطــاع   اآلث ــيت ش ال

 معدل الناتج احمللـي     وتشري التوقعات إىل أن   . ألزمة االقتصادية العاملية الراهنة   الصادرات نتيجة ل  
باملعــدل قارنــة موذلــك ، ٢٠٠٩يف املائــة يف املتوســط يف عــام  ٢نــسبة  ب ســوف ينمــواإلمجــايل

 يف املائـة الـذي      ٢,٤ بنـسبة  يف املائة، ومعدل النمـو املقـدر         ٢,٢ وهو   ،٢٠٠٨املسجل يف عام    
. ٢٠٠٩صندوق النقد الدويل يف عـام       برنامج مرفق احلد من الفقر وحتقيق النمو التابع ل        تنبأ به   

ت  كمـا اخنفـضت صـادرا      ، يف املائـة   ٣٨ اخنفاضا قـدره     ألخشابوشهد حجم الصادرات من ا    
ــرة مــن آب  ٢٧املــاس بنــسبة   ــة خــالل الفت ــه / إىل متــوز٢٠٠٨أغــسطس / يف املائ . ٢٠٠٩يولي

ــري           ــرة وغ ــل املباش ــرص العم ــشركات، وضــياع ف ــن ال ــدد م ــالق ع ــذا الوضــع إىل إغ وأدى ه
  .املباشرة، فضال عن االخنفاض يف دخل األسر املعيشية، ال سيما يف مناطق اإلنتاج املتضررة

ــة مجــع     وقــد اختــذت ســلطات مج   - ٢٨ ــدابري هامــة لتنــشيط عملي ــا الوســطى ت ــة أفريقي هوري
اإليــرادات احملليــة وحتــسني إدارة النفقــات العامــة، ممــا أدى إىل اخنفــاض يف الــدين احمللــي قــدره   

وجيـري إعـادة    . ) دوالر ٢٧ ٥٥١ ٠٠٠حنـو    (بليون من فرنكات اجلماعة املالية األفريقيـة       ١٢
تجاريــة عــن طريــق توحيــد القــروض القدميــة يف التفــاوض علــى الــديون املــستحقة للمــصارف ال

بيــد أن التــأخري يف دفــع أجــور املــوظفني املــدنيني ال يــزال . قــرض جديــد واحــد بــشروط أيــسر
  .يشكل معضلة خطرية، حيث أعلنت احلكومة أهنا متأخرة شهرين يف دفع املرتبات

اد، بـدعم  وكذلك واصلت احلكومة برناجمها إلصـالح اخلدمـة العامـة ومكافحـة الفـس            - ٢٩
ومتت مراجعة حـسابات عـدد مـن املؤسـسات منـها سـبع وزارات وإدارات                . من البنك الدويل  

األمانــة العامــة  الــصحة، والتعلــيم، والزراعــة، واخلدمــة املدنيــة، وإدارة اإلقلــيم، و     (حكوميــة 
، وصدر قانون ُيلزم كبـار املـوظفني املـدنيني ورؤسـاء الـشركات العامـة                )واخلارجيةللحكومة،  
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 لتيـسري إجـراءات     “النافـذة الواحـدة   ”وباإلضافة إىل ذلك فإن اعتمـاد       . عالن عن ممتلكاهتم  باإل
الوقـت  إنشاء املؤسسات التجارية، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، أسـهم يف تقلـيص               

 ملعاجلة الطلبات من تسعة أشـهر إىل سـبعة أيـام ويف هتيئـة بيئـة أكثـر مالءمـة لألعمـال                       املطلوب
  .ريةالتجا
ــا الوســطى         - ٣٠ ــة أفريقي ــا جلمهوري ــذه اإلصــالحات وحتــسن األداء عموم ــد مسحــت ه وق

ــه /يف متــوزبالوصــول  ــة     يولي ــدان الفقــرية املثقل ــادرة اخلاصــة بالبل إىل نقطــة اإلجنــاز يف إطــار املب
بالــديون، ممــا مهــد الطريــق الســتفادة البلــد مــن تــسهيالت ختفيــف عــبء الــديون الــيت تقــدمها 

ــة    وقــد. عــددة األطــرافاملؤســسات املت  بلغــت ختفيــضات الــديون الــيت منحتــها اجلهــات الدائن
، منــها  دوالرمليــون ٥٧٨ املتعــددة األطــراف يف إطــار مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون 

واخنفـض  .  مليونا مـن صـندوق النقـد الـدويل         ٢٦,٧٧ و ماليني دوالر من البنك الدويل       ٢٠٧
جمموع املبالغ اليت تدين هبا مجهورية أفريقيا الوسطى للجهات الدائنة ضـمن نـادي بـاريس مـن                  

  . ٢٠٠٩  ماليني دوالر يف عام٣,٧ إىل  دوالر مليون٥٩,٣
دي مر يف املعانــاة مــن آثــار التبــاطؤ االقتــصاتومــع أن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ستــس  - ٣١

 فإن من املتوقع أن يشهَد النمو االقتـصادي فيهـا انتعاشـا ويبلـغَ متوسـط                 ٢٠١٠العاملي يف عام    
 يف  ٣متوسـط معـدل التـضخم يف حـدود          اإلبقـاء علـى      يف املائة، بينما ُينتظـر       ٣,٥معدل النمو   

 وُينتظر أيضا أن ينخفض العجز يف احلساب اجلاري اخلارجي بـسبب الزيـادة املتوقعـة يف               . املائة
ــة وحتــسن   ــة اخلارجي ــدفقات املعون ــصادرات قطــاعت ــة    .  ال ــك تعهــدت حكوم ــضال عــن ذل وف

إطـار  يف املنـصوص عليهـا    اإلصـالحات  ٢٠١٠مجهورية أفريقيا الوسـطى بـأن تواصـل يف عـام          
  . ٢٠١٠يونيه /نتهي يف حزيرانت ساليتمرفق احلد من الفقر وحتقيق النمو 

  
  احلالة اإلنسانية   - ثامنا  

 ١٦٢ ٠٠٠ بــ  ٢٠٠٩أكتـوبر  /دد الكلـي للمـشردين داخليـا يف تـشرين األول     در الع قُ  - ٣٢
الجـئ سـوداين فـروا مـن         ٣ ٧٠٠وتستضيف مجهورية أفريقيا الوسطى أيضا حـوايل         .شخص

وقد وفرت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون          . ٢٠٠٧مايو  /دارفور يف موجات متتالية منذ أيار     
سيف وغريهـا مـن اجلهـات الـشريكة املنفـذة احلمايـة        الالجئني وبرنامج األغذيـة العـاملي واليونيـ       

  .واملساعدة ألولئك الالجئني، ساعية يف نفس الوقت للتوصل إىل حلول مستدامة
يوليــه نفــذ برنــامج األغذيــة العــاملي ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون  /ويف بدايــة متــوز  - ٣٣

 طنـا مـن األغذيـة       ٢٥٠ال  الالجئني ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عملية عرب احلدود إليـص         
 الجـئ مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى فـروا مـن البلـد          ١٨ ٠٠٠إىل تشاد، من أجـل مـساعدة        
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 وقـام .  يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       بسبب نزاعات حملية نشبت يف مقاطعة بـامينغي بـانغوران         
 جا ومقاطعــة كوتــو العليــا بتــوفري حــصص اإلعاشــة     د يف ســام أوانــ برنــامج األغذيــة العــاملي  

ـــ ــ و. مــن املــشردين ١٥ ٠٠٠ ل ــة الكونغــو    ت ــشطة جــيش الــرب للمقاومــة يف مجهوري سببت أن
حتـرك  يف  يف اجلنـوب الـشرقي مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         العلياالدميقراطية ومقاطعة مبومو    

. املقاطعـة يف  سكان  للـ التـشرد الـداخلي     ويف  الجئني من مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         بعض ال 
) مـن املـشردين داخليـا      ٦ ٠٠٠الجئـا و     ٣ ٧٨٣(شخـصا    ٩ ٧٨٣أن   إىل   تشري التقـديرات  و

استفادوا من املساعدات اإلنسانية اليت قدمتها األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة، مبـا               قد  
يف ذلــك إجــراء تقيــيم ميــداين حلالــة املــاء والنظافــة الــصحية واإلصــحاح ســعيا إلصــالح نقــاط   

  . التزود باملاء واملراحيض
وقدمت اليونيسيف بالشراكة مع املنظمات غري احلكومية مـواد غـري غذائيـة لعـدد مـن                 - ٣٤

 -  وانـدانغو  -  شخص يف مثلـث كـابو      ٨٠٠و   ٦ ٠٠٠ بني    يتراوح املشردين داخليا ُيقدر مبا   
. أبريـل /يف منتـصف نيـسان    الـيت وقعـت     باتانغافو، كانوا قد فروا مـن بيـوهتم بـسبب اهلجمـات             

تحدة للسكان جمموعات مواد للطوارئ يف جمال الصحة اإلجنابيـة وغـري            وقدم صندوق األمم امل   
  ومبومــو،بنــدي -  وأوهــام، وأوهــام،فاكانغــا(ذلــك مــن املعــدات الطبيــة يف أربــع مقاطعــات  

من أزمات ما بعد الرتاع واألزمات اإلنـسانية، وعـزز قـدرات املرافـق الـصحية                متضررة  ) العليا
عة واملناســبة يف حــاالت التوليــد الطارئــة، يف إطــار التخفــيض  احملليــة علــى تقــدمي الرعايــة الــسري

  .السريع للوفيات النفاسية ووفيات املواليد يف صفوف السكان املتضررين من الرتاع
ونظمــت مفوضـــية األمـــم املتحــدة لـــشؤون الالجـــئني مخــس حلقـــات عمـــل ملمثلـــي      - ٣٥

 تقـدم يف تنفيـذ بروتوكـول        احلكومات من أجل تقييم ما أحرزته مجهورية أفريقيا الوسطى مـن          
والتحــديات الــيت  ومــساعدهتم،  املــشردين داخليــاً  املتعلــق حبمايــة منطقــة الــبحريات الكــربى   

يوليـه وقـع الـرئيس      /ويف متـوز  . تواجهها حكومة البلد يف تنفيذ التزامها باحترام حقوق اإلنسان        
مـن أجـل محايـة حقـوق       دائمـة للتـشاور والتنـسيق       الوطنيـة   اللجنة  البوزيزي أمرا رئاسيا بإنشاء     

  .املشردين داخليا
وخالل الفترة قيد االستعراض واصلت املفوضية تنظيم حلقات تدريبية لتعميق الـوعي              - ٣٦

ــداخلي      ــشرد ال ــشأن الت ــة ب ــة املنطبق ــادئ التوجيهي ــوظفني    . باملب ــشطة امل ــك األن ــتهدفت تل واس
نظـم املكتـب امليـداين       ،يـه يول/يف متـوز  و. احلكوميني وقوات األمن الوطنية وبعثة توطيـد الـسالم        

الـشرطة  جهـازي   للمفوضية يف باوا دورة تدريبية ألعـضاء جـيش إعـادة الدميقراطيـة املتمـرد، و               
ــيني  ــدرك احملل ــة ،وال ــوات احلكومي ــسالم  ، والق ــد ال ــة توطي ــول.  وبعث ــشرين  /ويف أيل ــبتمرب وت س

جلـيش إعـادة     مـن احملاربـات الـسابقات        ٨٢ ُنظمت دورتان تدريبيتان اسـتهدفتا       ،أكتوبر/األول
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وعملـت املكاتـب امليدانيـة للمفوضـية أيـضا علـى توعيـة النـساء مـن جنـود جـيش                      . الدميقراطية
 وباإلضـافة إىل ذلـك،    . اإليدز/إعادة اجلمهورية والدميقراطية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       

وسـطى  يسرت املفوضية تنظيم حلقة عمل مدهتا يومان للمدعني العامني يف مجهوريـة أفريقيـا ال              
  .هدفها وضع استراتيجيات إلهناء العنف ضد األشخاص املتهمني مبمارسة السحر

وقــدم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مــن جانبــه الــدعم للجنــة العــسكرية ملكافحــة     - ٣٧
اإليــدز عــن طريــق تــدريب أخــصائيي الــصحة العــسكريني يف جمــايل رعايــة ومــساعدة ضــحايا    

بـشأن فـريوس نقـص املناعـة        املقـيمني حـول املعـسكرات       العـسكريني و  العنف اجلنسي، وتوعيـة     
  .اإليدز والعنف اجلنساين/البشرية
 ٤٢٥، بتــسريح بالتعــاون مــع شــركائها، قامــت اليونيــسيف، ويف جمــال محايــة الطفــل  - ٣٨

ولكفالـة  . من املرتبطني باجلماعات املسلحة يف مشال غريب البلـد        )  بنتا ٥١ ولدا و    ٣٧٤(طفال  
 بئــر يف قــدمت اليونيــسيف الــدعم الــالزم حلفــرل بــسالسة يف جمتمعــاهتم، إعــادة إدمــاج األطفــا

 ةوالبئــر مــصمم. اجملتمــع احمللــي املــضيف يف بــاوا حيــث يقــع مركــز التوجيــه التــابع لليونيــسيف 
ــادة حــوايل   ــشية أو حــوايل   ٢٠٠إلف ــرة معي ــسيف يف  . شــخص ١ ٠٠٠ أس ــتمرت اليوني واس

ا لعالج املرضى اخلارجيني يف اجلزء الـشمايل         برناجم ٢٦ وحدات للتغذية العالجية و      ست دعم
مـن األطفـال الـذين يعـانون      ١ ١٠٠يف املتوسـط  شـهريا  من مجهورية أفريقيـا الوسـطى، تعـاجل       

وعقب تزايد حاالت سوء التغذيـة يف اجلنـوب الغـريب للبلـد، مت فـتح                . من سوء التغذية الشديد   
شـهريا  ج املرضـى اخلـارجيني، تعـاجل     بـرامج لعـال  تسعةوحدات إضافية للتغذية العالجية و    أربع

ــشديد    ٩٠٠يف املتوســــط  ــة الــ ــوء التغذيــ ــن ســ ــانون مــ ــذين يعــ ــال الــ ــن األطفــ ــدر .  مــ وُيقــ
حـوايل  األطفـال الـذين ميوتـون مـن سـوء التغذيـة سـنويا يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                 عدد أن

  .طفل ٢٧ ٠٠٠
 لألغذيـة والزارعـة أيـضا     منظمة األمـم املتحـدة  قومويف جمال األمن الغذائي والتغذية، ت     - ٣٩

 من أجل مجع وتصنيف البيانات املتعلقـة بـاألمن الغـذائي            “التصنيف املتكامل املراحل  ”بتطبيق  
 مـن  ٣٤٨ ٠٠٠وقـد سـاعد برنـامج األغذيـة العـاملي عمومـا       . سعيا لتحديد أولويـات التـدخل     

ــة هلــم  ٨ ٢٠٠األشــخاص الــضعفاء بتقــدمي   ــة . طــن مــن األغذي قــدم  ،ويف إطــار عنــصر اإلغاث
الربنامج املساعدة للمشردين داخليا واألطفال الذين يعانون مـن سـوء التغذيـة وأمهـات هـؤالء                 

وعــالوة علــى ذلــك ُيقــدم الــدعم لثالثــة آالف مــن الجئــي   . األطفــال وللحوامــل واملرضــعات
ــة، ويتلقــى        ــام لألغذي ــع الع ــق التوزي ــات، عــن طري ــضررين مــن األزم ــور واألشــخاص املت دارف

  .ناطق الريفية املساعدة من خالل وجبات الطوارئ املقدمة يف املدارس طفل يف امل٨٥ ٠٠٠
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ــانغي يف متــوز     - ٤٠ ــيت حــدثت يف ب ــضانات ال ــة األمــم   /واســتجابة للفي ــه قــدمت منظوم يولي
 اسـتمر   ،وإضـافة إىل ذلـك    .  شخص ١٠ ٠٠٠املتحدة مواد غري غذائية ومنتجات طبية حلوايل        

ــسري حركــة ا    ــاملي يف تي ــة الع ــامج األغذي ــابعني   برن ــضائع الت ــساعدة ألوســاط ألشــخاص والب امل
ألمـم املتحـدة للنقـل      اخـدمات   مـا يقدمـه مـن       اإلنسانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى عن طريق        

اجلــوي ألغــراض املــساعدة اإلنــسانية، فــضال عمــا يقدمــه مــن دعــم لوجــسيت يــشمل قــدرات     
  .التخزين والنقل

صا من مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      شخ ٥ ٣١٩وضمت فئة طاليب اللجوء يف املدن         - ٤١
ــدا   ــدي وروان ــسودان وبورون ــشاد وال ــة   . وت ــادة الطوعي ــات اإلع  تركــز ،وعقــب إكمــال عملي

املفوضية اآلن على تيسري االندماج احمللي وإعادة التوطني يف بلد ثالث، ومساعدة الالجـئني يف               
  .أنشطة مدرة للدخلاستحداث املدن على 

  
  ة لدعم اإلنعاش والتنمية  األنشطة التنفيذي- تاسعا

خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـلت بـرامج األمـم املتحـدة وصـناديقها ووكاالهتـا               - ٤٢
أنــشطتها ضــمن إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة الــذي تركــز أولوياتــه الداعمــة  

شــيدة واحتــرام تعزيــز احلوكمــة الر‘ ١ ’: مــا يلــيلالســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر علــى 
مكافحـة فـريوس نقـص    ‘ ٣’اإلنعاش بعد انتهاء الرتاع ومكافحـة الفقـر،   ‘ ٢’حقوق اإلنسان،  
 .اإليدز/املناعة البشرية

ويف جمال احلوكمـة ومنـع األزمـات، واصـل الربنـامج اإلمنـائي، بالتعـاون مـع املفوضـية                     - ٤٣
حكومـة   أفريقيـا الوسـطى و      ومكتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة              ،األوروبية

فرنــسا تقــدمي املــساعدة يف جمــال إصــالح القطــاع األمــين عــرب األمانــة التقنيــة للجنــة القطاعيــة     
نـزع  برنامج   اجلهاز املسؤول عن تنفيذ    بوصفه   ،وبدأ الربنامج اإلمنائي  . إلصالح القطاع األمين  

ــادة اإلدمــاج   ــسريح وإع ــسالح والت ــشكل   ،ال ــذيني ب ــوظفني تنفي ــشراء   باســتقدام م ــدرجيي وب ت
مـشروع تعزيـز    يف إطار   استمر الربنامج اإلمنائي أيضا،      و .وتوفري البنية التحتية للربنامج   املعدات  

 ملؤسـسات القـضائية واألمنيـة     ا يف تزويد باالشتراك مع برامج أخرى،     و ه،سيادة القانون التابع ل   
طلـب الربنـامج اإلمنـائي      وباإلضافة إىل ذلـك،     .  وتعزيز املؤسسات  بناء القدرات ل بالدعم الالزم 

إجراء دراسة اجتماعية اقتصادية ملساعدة احلكومة على حتديد احتياجات إعادة دمـج احملـاربني              
  ضـمان   وسـعى الربنـامج اإلمنـائي أيـضاً إىل         .مالتحقـق منـه   املقرر أن يشاركوا يف الربنامج بعـد        

 تبـاع ا لكفالـة ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥قـرار جملـس األمـن       مـع    الدراسة االجتماعية االقتـصادية      متاشي
 أن بعـض احملـاربني الـسابقني املقـرر إشـراكهم يف عمليـة               ج يراعـي املنظـور اجلنـساين، خاصـة        هن

 .   هم من النساءنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
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شفت أربـع عـشرة إصـابة       تـ كا فقـد    .طـرح حتـديات خطـرية     ي القطاع الصحي    وما زال   - ٤٤
 األطفــال الوبــائي يف منــذ انتــشار شــللالفرعيــة  بــاوا مقاطعــةبفـريوس شــلل األطفــال الــربي يف  

ونظمت كل من منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومنظمـة الـصحة العامليـة محـالت                   . بداية العام 
 طفـل دون اخلمـس سـنوات حـىت هنايـة       ٨٠٠ ٠٠٠ هبـدف تطعـيم       األطفـال  حتصني ضـد شـلل    

 ناموســية ١٧ ٠٣٢ ،ها بالتعــاون مــع شــركائ،وعــالوةً علــى ذلــك، وزعــت اليونيــسيف. العــام
ــا ــسليم   ٨ ٥١٦جمموعــه  مل ــشية، وتتوقــع ت معاجلــة إضــافية  ناموســية ١ ١٠٠ ٠٠٠ أســرة معي

  . مببيدات تدوم طويال
ــت       - ٤٥ ــة مشل ــسيف دورات للتوعي ــيم، نظمــت اليوني ــاتويف جمــال التعل ــة مقاطع  مجهوري

مـن   ة املبكـرة  أفريقيا الوسـطى الـست عـشرة لتـشجيع تعلـيم البنـات والنمـاء يف مرحلـة الطفولـ                   
ــسابق  ــيم ال ــيت    . املدرســةب اللتحــاقل خــالل التعل ــاء القــدرة ال ــشطة بن ــسيف أن وواصــلت اليوني

 يف جمــال التعلــيم يف حــاالت  تدريبيــةًتوجههــا إىل مــدراء املــدارس ومعلميهــا ونظمــت دوراتٍ 
ــو   مقــاطعيتيف و. الطــوارئ ــدجا وكوت ــا ١ ٧٦٠متكــن أخــرياً  ســام أوان  مــن الدراســة يف  طالب

قاعـــــد، املطـــــاوالت والراحيض، وجتهيـــــز الـــــصفوف باملـــــسنة بفـــــضل بنـــــاء ظـــــروف حمـــــ
شركاء لبنــاء الــ  بعــضوعملــت اليونيــسيف أيــضاً مــع   .  املدرســيةجمموعــات املــواد  وتوزيــع

نغوران ونانــا اغي بــين بــامقاطعــات يف م٢٠١٠-٢٠٠٩عــام الدراســي  مــدارس جديــدة لل  ٦
  . وأوهاميبيزيغر
  

  ون حقوق اإلنسان وسيادة القان- عاشرا
ال يزال وضع حقوق اإلنسان باعثـاً علـى القلـق يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بـسبب                      - ٤٦

مالية  وفاكاغـا ويف بعـض أجـزاء املنـاطق الـش            العليـا   مبومـو  مقـاطعيت الوضع األمين، وخاصةً يف     
حـاالت   عـن عـدة      ةعناصر جيش الرب للمقاومة مسؤول     تواعترب. دوالشمالية الغربية من البل   

طـف  واخل  اإلعدام بإجراءات موجزة    أعمال مبا يف ذلك  اك القانون اإلنساين الدويل،      بانته تتعلق
 قــسم وقــام موظفــو.  العليــا مبومــونــهجي للمــدن والقــرى يف منطقــة املسلب الــغتــصاب واالو

حقوق اإلنسان التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                   
 مـا يفتقـرون     كـثريا  أن نزالءهـا     والحـظ  املنطقـة، يف    واملشردين داخلياً  لالجئنيا خميماتبزيارة  

وعلـى  .  بالرغم من وجود القوات األوغندية والقـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى             ،إىل احلماية 
ــسالم يف مج      ــاء ال ــدعم بن ــيم، أوصــى مكتــب األمــم املتحــدة ل ــا  أســاس هــذا التقي ــة أفريقي هوري

ن و الالجئـ  وال سـيما  لضمان أمن السكان املدنيني ومحايتـهم،       تجديد اجلهود املبذولة    بالوسطى  
ن داخليــاً وغريهــم مــن الفئــات واجملتمعــات الــضعيفة؛ وتعزيــز ســيادة القــانون وقــدرة وواملــشرد
القوات بـ   املنوطـة واليـة ال أوبـو ومبـوكي؛ وتنفيـذ    بلـديت  يف  وخباصة األمنية يف املنطقة،     األجهزة
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املبذولـة   احلماية؛ وحتسني تنسيق اجلهـود اإلنـسانية     اليف جم املسلحة ألفريقيا الوسطى والشرطة     
 يف ما يتعلق بتلبية احتياجاهتم من الغـذاء وامليـاه           ال سيما  و ،ملساعدة الالجئني واملشردين داخلياً   

  . املالجئووالرعاية الصحية 
وظــل اإلفــالت مــن العقــاب مــصدراً رئيــسياً للقلــق يف كافــة أحنــاء البلــد خــالل الفتــرة   - ٤٧

يف  الطـرق القانونيـة انغماسـهم      حـواجز    العـاملون عنـد    األمـن    أفـراد وواصـل   . املشمولة بالتقرير 
وأبلـغ  .  أوهام وأوهام بنـدي    مقاطعيت يف   ، وخاصة  السكان احملليني   املختلفة ضد  بتزازاالأعمال  

قسم حقوق اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة لدعم بناء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                  
  . ني التعسفياالعتقال واالحتجاز حاالت من عدةب

بـدعم   مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى          وقام أيضا   - ٤٨
 اإلعاقـة   وفـال وذو   النـساء واألط   وخاصـة األنشطة الرامية إىل تعزيز الفئات الـضعيفة ومحايتـها،          

وزارة الشؤون االجتماعية يف صـياغة واعتمـاد     ل  الدعم كتبامل قدمهلذه الغاية،   حتقيقا  و. البدنية
  .  الوسطىأفريقيا  يف مجهورية البدنيةماية ذوي اإلعاقةحب املتعلقالتشريع 

  قـانون ،سـبتمرب / أيلـول ٣٠ يف   ،ويف ما يتعلق بإقامة العدل، اعتمـدت اجلمعيـة الوطنيـة            - ٤٩
 اجلديــد أحكامــاً قوبــاتالعقــانون ويتــضمن . اءات اجلنائيــة املــنقحنيوقــانون اإلجــر العقوبــات

. جديــدة متكــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مــن مواءمــة قوانينــها مــع املعــايري والقواعــد الدوليــة  
  مـن بينـها   أمـور علـى ، املعـدل  قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       وردت يف وركزت اإلصالحات اليت    

قــوق املتــهم، مــع  حتــنظميــاً الــيت عامل احملليــة مــع املبــادئ املعتــرف هبــا العقوبــاتاتــساق قــوانني 
 صــدقت عليهــا مجهوريــة  الــيتدوليــةالتفاقيــات اال منــصوص عليهــا يف حمــددةمراعــاة إجــراءات 

 قانونـاً   ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٨وباإلضـافة إىل ذلـك، أصـدرت احلكومـة يف           . أفريقيا الوسطى 
 احملكمــة العليــا  تنظــيمب املتعلــق ١٩٩٧مــارس / آذار١٠يعــدل ويــتمم بعــض أحكــام قــانون     

  . ومهامها
ات مـن أجـل دعـم       بنـاء القـدر   جمـال    املكتـب يف      اليت يـضطلع هبـا     نشطةاألكجزء من   و  - ٥٠
  دورات تدريبيـــة حلـــوايلالتـــابع للمكتـــبملؤســـسات األمنيـــة، نظـــم قـــسم حقـــوق اإلنـــسان ا

 وزارة إدارة   مـن  مـسؤوالً    ٣٠ وألكثـر مـن      بعثة توطيـد الـسالم،     من أفراد    فرد عسكريٍ  ٣٠٠
ــةاإلقلــيم ــ ٣٠  مــنمــسؤولني و والالمركزي ، هبــدف العمــل علــى حتــسني  ليــةاحمل اتسلطمــن ال
  . واحترامها حقوق اإلنسانشؤون
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 عالقات مكتب األمم املتحدة لدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا               -عشر  حادي  
  الوسطى مع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد 

م يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى استـضافة          واصل مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السال        - ٥١
 يف أمـاكن عمـل   يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد    بعثة األمـم املتحـدة      ل  تابع موظف اتصال 
بتنظـيم بعثـة إىل بـرياو تـضم          املكتـب والبعثـة      قامأكتوبر،  / تشرين األول  ٨ويف  . املكتب ببانغي 

ربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية        لاململكـة املتحـدة     والصني وفرنـسا    االحتاد الروسي و  سفراء  
ممثـل االحتـاد األورويب     و،  لدى مجهورية أفريقيـا الوسـطى     يكية  روالواليات املتحدة األم  وهولندا  

ويف .  تقيـيم الوضـع األمـين والـسياسي علـى أرض الواقـع       البعثـة وكـان هـدف     . بـانغي  يف   املقيم
اركة يف عمليـــات التـــشاور  جنامينـــا للمـــشة اخلاصـــيت ممـــثلتأكتـــوبر، زار/ تـــشرين األول٢٠

ناقش حتديداً الطـرق الـيت ميكـن مـن خالهلـا تعزيـز التعـاون بـني                  ت ول ،املنتظمة مع مسؤويل البعثة   
  .البعثتني

  
   أنشطة جلنة بناء السالم- عشر ثاين

 ة التابعـ ،مجهورية أفريقيـا الوسـطى  تشكيلة ، أطلع رئيس    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢يف    - ٥٢
 جملـس   ،رولـز غ، الـسفري يـان       لدى األمم املتحدة   املمثل الدائم لبلجيكا  و  ه و ،للجنة بناء السالم  

وشـدد علـى احلاجـة إىل تـسريع البـدء           . جلنـة بنـاء الـسالم     اليت تـضطلع هبـا      ل  اعماألاألمن على   
د كجـزء ال يتجـزأ مـن عمليـة إصـالح      والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف البلـ    بعملية نزع الـسالح    

 متكامل لألمـم املتحـدة يف       إرساء وجود لس  اجمل بقرار   ن ترحيبه وأعرب أيضا ع  . القطاع األمين 
  . مجهورية أفريقيا الوسطى

 إىل بعثـــةبجلنـــة بنـــاء الـــسالم  رئـــيس اضـــطلعأغـــسطس، / آب٢٨ و ٢٧ يـــومييف و  - ٥٣
تـابع مـع الـسلطات الوطنيـة وأعـضاء اجملتمـع الـدويل يف بـانغي،         كي يمجهورية أفريقيا الوسطى    

د، مبـا  حة يف عملية بنـاء الـسالم يف البلـ        مم املتحدة، عدداً من املسائل املل     منظومة األ يف ذلك    مبا
يف ذلــك نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وإصــالح القطــاع األمــين، والتحــضري          

ــات عــام   ــة   ٢٠١٠النتخاب ــدم احملــرز يف مــشروع احملــاور اإلمنائي ــة، والتق ــق  .  العام ــا يتعل ويف م
احملليــة، ار الــرئيس إىل أن التحــضريات جاريــة، ولكــن اجملتمعــات مبــشروع احملــاور اإلمنائيــة، أشــ

 باتت يف قلق متزايد من بطء وترية تنفيـذ          ، تلك اليت عانت كثرياً من العنف يف املاضي        وخاصة
 إال مـا  مت وقـت قيامـه بالبعثـة حـشد    وأعرب أيضاً عن قلقه مـن أنـه مل يكـن قـد           . هذا املشروع 

بيـان  وأخـرياً، حـث احلكومـة علـى     .  بنـاء الـسالم     ملـشاريع  ملقدرةايقارب ربع امليزانية اإلمجالية     
  . ومدى الدعم التقين واملايل الذي تتوقعه من اجملتمع الدويل لدعم جهود بناء السالمطابع 
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   أنشطة صندوق بناء السالم -  عشرثالث
 يت الـيت يرأسـها كـل مـن ممـثل          ، لـصندوق بنـاء الـسالم      الوطنية التوجيهيـة  لجنة  الوافقت    - ٥٤

 علــى متويــل إثــين عــشر مــشروعاً مــن  ، وممثــل عــن حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ةاخلاصــ
ــاد ــدئي االعتم ــالغ املب ــني دوالر ١٠ الب ــدم مالي ــسالم  املق ــاء ال ــن صــندوق بن ــكتركــز و.  م  تل

: ، وهـي  صـندوق بنـاء الـسالم     أولويـات   املشاريع على ثالثة جمـاالت رئيـسية حـددت يف خطـة             
ين مبا يف ذلك ختصيص مبلغ منفصل لرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة               إصالح القطاع األم   ‘١’

  .اجملتمعات املتضررة من الرتاع ‘٣’ سيادة القانون واحلوكمة الرشيدة؛ ‘٢’اإلدماج؛ 
تنـاول مـسألة األطفـال      يليونيـسيف   تـابع ل  زت نتائج رئيسية يف تنفيذ مشروع       وقد أحر   - ٥٥

وتــسجل مــسألة متكــني املــرأة تقــدماً مــن . دمــاجيف عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإل
 حلقة دراسـية تناولـت      ونظمت. نسان واألنشطة املدرة للدخل   خالل التدريب على حقوق اإل    

التراث الثقايف جلمهورية أفريقيا الوسطى كوسيلة لتعزيز املصاحلة الوطنية وحل الرتاع بـالطرق             
تـضررين مـن احلـرب       امل أوسـاط تـصل إىل    وجيرى إعداد برامج إعالمية لتعزيز الـسالم        . السلمية

 ت عرب مشروع احملطات اإلذاعية احمللية الـذي تنفـذه اليونـسكو ووزارة االتـصاال              يف باوا وبرياو  
  .واحلوار

 الوقـوف علـى  مت فقـد   ،   بنـاء الـسالم    وبالرغم من التقدم احملرز يف تنفيذ بعـض مـشاريع           - ٥٦
انعـدام   اسـتمرار  ‘٢’املـشاريع؛   يف   البدء   مشاكل عامة يف مرحلة   وجود   ‘١’: التحديات التالية 

 الطرقـات داخـل البلـد؛       ، وال سـيما حالـة     لبلـد  ل بنيـة التحتيـة   سوء حالة ال   ‘٣’األمن يف امليدان؛    
ــة  وجــود  ‘٤’ ــاكن النائي ــصال باألم ــد أدى. مــشاكل يف االت ــاء   وق ــذ مــشاريع صــندوق بن  تنفي

 لعريـضة الـيت يعلقهـا الـسكان علـى       اآلمـال ا   علـى    إىل تسليط مزيد من الضوء    السالم يف امليدان    
 لـصندوق  بر يف بـانغي معتكـف للجنـة التوجيـه    أكتو/ تشرين األول  ١٦ونظم يف   . فوائد السالم 
 ات استعراض تنفيذ املشاريع اليت متت املوافقة عليها وبلـورة خطـة األولويـ    من أجلبناء السالم 

  . االعتماد الثاينصرفاليت ستسمح ب
    

 مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة                 االنتقـال إىل   -  عـشر  رابع
  أفريقيا الوسطى 

 االستعراض، اختذت كل مـن إدارة الـشؤون الـسياسية وإدارة الـدعم              قيدخالل الفترة     - ٥٧
امليــداين إجــراءات لــضمان االنتقــال الفعــال مــن مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف    

مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا               مجهورية أفريقيا الوسطى إىل     
واستعرضـت اللجنـة االستـشارية لـشؤون        . ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ١ اعتباراً من    ،الوسطى
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 معروضـة علـى    وهـي حاليـاً      ٢٠١٠ لعـام    اإلدارة وامليزانية امليزانيـة املقترحـة للمكتـب املتكامـل         
  . للنظر فيها اللجنة اخلامسة للجمعية العامة

  
  مالحظات - خامس عشر

مكتب األمـم املتحـدة     بالنظر إىل أن هذا التقرير سيكون آخر تقرير أقدمه قبل أن حيل               - ٥٨
مكتب األمم املتحدة لدعم بنـاء الـسالم      حمل  املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى        

 قد مت إحراز تقدم كـبري يف عمليـة بنـاء        ، فمن املهم اإلشارة إىل أنه     يف مجهورية أفريقيا الوسطى   
مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء          السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى منـذ أن بـدأ العمـل يف                 

  .٢٠٠٠فرباير /يف شباطالسالم 
وقد أدى ذلك املكتب دورا تيسرييا بالغ األمهية أدى إىل توقيع اتفاق ليربفيـل للـسالم                   - ٥٩

 / احلــــوار الــــسياسي الــــشامل يف بــــانغي يف كــــانون األول، وعقــــد٢٠٠٨الــــشامل يف عــــام 
 بـصورة   مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم           وأتوقع أن يعزز إنـشاء      . ٢٠٠٨ ديسمرب

كبري من تأثري العمل الذي تؤديه األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وأن يـؤدي إىل                     
انـات األمـم املتحـدة املوجـودة يف البلـد، حبيـث       النهوض بتنسيق األنشطة اليت تؤديها خمتلف كي   

ميكن للمنظمة أن تنطق بلسان واحد وأن تتبع هنجا متسقا إزاء التعامل مـع التحـديات املعقـدة                  
  .اليت تواجه مجهورية أفريقيا الوسطى

وقد شكل إنشاء اللجنة االنتخابية املستقلة خطوة هامة حنو تنظيم االنتخابات يف عـام                - ٦٠
عــو اجملتمــع الــدويل إىل تقــدمي دعــم قــوى للجنــة وللعمليــة االنتخابيــة يف مجهوريــة  وأد. ٢٠١٠

 أمر حاسـم األمهيـة بالنـسبة     هون عقد انتخابات سلمية هلا مصداقيتها   إأفريقيا الوسطى، حيث    
رسـاء دميقراطيـة مـستقرة يف       إلللحفاظ على الزخم الـذي اكتـسبه احلـوار الـسياسي الـشامل، و             

وبـالنظر إىل ضـخامة التحـديات التقنيـة        .  حتقيـق الـسالم الـدائم والتنميـة        البلد، والتـشجيع علـى    
مـن الـضروري للغايـة أن جيـري رصـد           فالقائمة وضيق اإلطار الزمين الذي يتيحه دستور البلد،         

أعمال التحضري لالنتخابات على حنو دقيق وأن يقدم هلا الدعم الفعـال مـن أجـل كفالـة نزاهـة                   
يتها ومساعدة البلـد علـى أن يتحـرر أخـريا مـن دائـرة الرتاعـات الـيت                   العملية االنتخابية ومصداق  

االقتصادية فيه منذ أن حصل على استقالله منـذ مـا يقـرب              -أبطأت عجلة التنمية االجتماعية     
  . عاما٥٠من 
وأحث احلكومة على أن تكفل حرية احلركة واألمن جلميع العناصر الفاعلـة، مبـا فيهـا                  - ٦١

ملنتميــة ألحــزاب املعارضــة، مــن أجــل متكــني تلــك العناصــر مــن القيــام  بــصفة خاصــة العناصــر ا
وباإلضــافة إىل ذلــك، يلــزم بــصورة . حبمالهتـا االنتخابيــة يف أحنــاء البلــد دون ختويــف أو حتـرش  
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ــاتلي        ــدي مق ــسان علــى أي ــهاك حقــوق اإلن ماســة التــصدي ملــسألة اإلفــالت مــن العقــاب وانت
وأنوه يف الوقت نفسه باجلهود الـيت       . ة، على حد سواء   املتمردين وأفراد األمن التابعني للحكوم    

 مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم           تبذهلا حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى، بـدعم مـن          
ألمم املتحدة القطري، من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنـسان وتقـدمي منتـهكي حقـوق           اوفريق  

ــة  ــسان إىل العدال ــاجلهود املبذو  . اإلن ــضا ب ــاتلون يف    وأرحــب أي ــذين يق ــال ال ــسريح األطف ــة لت ل
  .صفوف اجلماعات املتمردة وغريها من اجلماعات املسلحة

وأحث أيضا املرشحني للرئاسة ومؤيديهم إىل وضع املـصلحة الوطنيـة فـوق املكاسـب                 - ٦٢
ــع مــن املــسؤولية      ــضيقة وإىل إظهــار مــستوى رفي ــسياسية أو الشخــصية ال ــةال ــرام املدني  واالحت

 املواطنني، سواء بالقول أو الفعل، من أجل املسامهة يف هتيئة منـاخ سـلمي قبـل                 حلقوق إخواهنم 
  .االنتخابات ويف أثنائها وبعدها

ولإلسراع بتنفيذ مـرحليت نـزع الـسالح والتـسريح أمهيـة حامسـة لعقـد االنتخابـات يف                     - ٦٣
ج قـد  فأي تـأخري إضـايف يف بـدء برنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـا                 . ٢٠١٠عام  
يؤدي فقط إىل التأثري سـلبا يف عقـد االنتخابـات يف املوعـد املقـرر هلـا، وإمنـا ميكـن أيـضا أن                          ال

يوجد شـعورا باإلحبـاط يف صـفوف املقـاتلني الـسابقني الـذين ينتظـرون عمليـة نـزع الـسالح،                      
بد مـن بـذل اجلهـود مـن أجـل نـزع سـالح                كذلك ال . والذين قد يضطرون إىل العودة للعنف     

 املــسلحة األخــرى، مبــا فيهــا مجاعــات الــدفاع الــذايت الــيت ال يــشملها برنــامج نــزع   اجلماعــات
  .  العرقيةالسالح والتسريح وإعادة اإلدماج احلايل، وهي ميليشيات كارا وغوال ورونغا

ويف ســبيل معاجلــة مــسألة انعــدام األمــن عــرب احلــدود علــى األجــل الطويــل، ستواصــل    - ٦٤
، مـن أجـل تـوفري الـدعم         ماعة االقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا       اجلاألمم املتحدة التعاون مع     

، ٢٠٠٥للعملية الثالثية اليت بـدأهتا مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، والكـامريون، وتـشاد منـذ عـام            
وسيـستمر أيـضا    .  حدودها املـشتركة   عربهبدف القيام بعمليات مشتركة ملكافحة انعدام األمن        

العمليـة املختلطـة    لـسالم وبعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان، و           بنـاء ا  دعم  مكتب األمم املتحدة ل   
بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           ، و لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور     

ــادل       وتــشاد ــها، وخباصــة فيمــا يتــصل بتب ــز التعــاون فيمــا بين ــذل اجلهــود مــن أجــل تعزي ، يف ب
وأعــرب يف هــذا الــصدد عــن ثنــائي . نيــة الــسلبية يف املنطقــةاملعلومــات املتعلقــة بــالتطورات األم

  .ودعمي للجهود اإلقليمية املبذولة للتعامل مع التهديد الذي يشكله جيش الرب
ــدموه مــن         - ٦٥ ــا ق ــدويل مل ــق ألعــضاء اجملتمــع ال ــضا أن أعــرب عــن تقــديري العمي وأود أي

 وأكرر اإلعراب عـن تقـديري   .مساعدة بناءة لدعم توطيد السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
ــدمها      ــيت ق ــددة القطاعــات ال ــصفة خاصــة للمــسامهة املتع ــهم   اب ــون، ومــن بين ــشركاء اإلقليمي ل
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 واالحتـاد   اجلماعة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا         و اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا    
ساعدة املاليـة وقـوات   األفريقي، إذ قاموا بسخاء، على الرغم من حمدودية مواردهم، بإتاحـة املـ           

مـن أجـل مـساعدة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى            البالغـة األمهيـة     حفظ السالم وقـدرات الوسـاطة       
  .على إعادة إقرار السالم واألمن وتوطيدمها

وأثين على حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى إلدارهتـا لالقتـصاد علـى حنـو أفـضى إىل             - ٦٦
دان الفقـرية املثقلـة بالـديون، األمـر الـذي أدى إىل إلغـاء              بلوغ نقطة اإلجناز يف إطار مبادرة البلـ       

 أن تــستغلوأشــجع احلكومــة علــى .  دوالر مــن الــديون اخلارجيــةماليــني ٥٠٦يزيــد علــى  مــا
الســتثمار يف قطاعــات االقتــصاد احليويــة مــن أجــل حتفيــز لفرصـة التخفيــف مــن عــبء الــديون  
  .النمو االقتصادي وإجياد فرص العمل

بنــاء الــسالم، دعم د أن أشــيد يف اخلتــام مبــوظفي مكتــب األمــم املتحــدة لــ  وأخــريا، أو  - ٦٧
وورك زيـوده، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري بأكملـه، ملـا أدوه         - بقيادة ممثليت اخلاصة، سهله   

حـىت اآلن مــن أعمــال هامــة ســيقومون مبواصــلتها يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى حتــت إشــراف  
  .ناء السالممكتب األمم املتحدة املتكامل لب

  


