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 بیان االجتماع الرابع واألربعین 
 لمجلس السلم واألمن

 
قد اعتمد مجلس السلم واألمن لالتحاد األفریقي خالل اجتماعھ الرابع واألربعین المنع

 :المقرر التالي بشأن الوضع في جمھوریة إفریقیا الوسطى 2005دیسمبر  29في 
 

 إن المجلس،
 

بتقریر رئیس المفوضیة عن الوضع األمني في جمھوریة إفریقیا  یحیط علما .1
في المنطقة من  الوسطى وعن الزیارة التي قامت بھا بعثة لالتحاد اإلفریقي

وكذلك بالمعلومات  (PSC/PR/2(XLIV) 2005نوفمبر  8أكتوبر إلى  25
 اإلضافیة التي تلقاھا؛

 
إزاء استمرار انعدام األمن في شمال جمھوریة إفریقیا الوسطى  یعبر عن قلقھ .2

 وما یترتب على ذلك من نزوح أعداد كبیرة من السكان نحو جنوب تشاد؛
 

بالمفوضیة السامیة لشئون الالجئین والمنظمات غیر الحكومیة العاملة  یشید .3
ى األرض لما تقدمھ من مساعدة لالجئي جمھوریة إفریقیا الوسطى عل

على ضرورة تعبئة موارد إضافیة لتمكین  یؤكدالموجودین في تشاد و
 . الوكاالت اإلنسانیة من رفع حجم مساعداتھا للسكان المتضررین

 
بالجھود التي تبذلھا دول المنطقة والقوات المتعددة الجنسیات التابعة یرحب  .4

ة االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا وكذلك األمم المتحدة عبر مكتبھا للمجموع
بجمھوریة إفریقیا الوسطى لمجابھة انعدام األمن والمساھمة في تھیئة 
الظروف المناسبة لالنتعاش االجتماعي االقتصادي في جمھوریة إفریقیا 

ل المجلس بدویشید و. الوسطى وتعزیز السالم واالستقرار في ھذا البلد
على مواصلة دعم جھود حكومة جمھوریة إفریقیا الوسطى  یشجعھاالمنطقة و

وذلك باإلبقاء على وجود للقوات المتعددة الجنسیات التابعة للمجموعة 
االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا في ھذا البلد للفترة الضروریة استتبابا 

المجاورة المعنیة لجھود البلدان  عن دعمھالمجلس یعبر و. لألمن واالستقرار
 التي ترمي إلى مكافحة انعدام األمن عبر الحدود؛

 
إلى الدول األعضاء وشركاء االتحاد اإلفریقي لتزوید القوات  یوجھ نداء .5

المتعددة الجنسیات التابعة للمجموعة االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا 
المطلوب  باإلمكانیات الالزمة لتعزیز قدراتھا وتنفیذ مھامھا على الوجھ

والمساھمة في إعادة ھیكلة القوات المسلحة لجمھوریة إفریقیا الوسطى، بما 
في ذلك إصالح وإقامة البنى التحتیة المطلوبة ودعم جھود البلدان المجاورة 
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 یطلبوفي ھذا الصدد، . المعنیة الرامیة إلى مكافحة انعدام األمن عبر الحدود
الوثیق مع األمانة التنفیذیة للمجموعة المجلس من المفوضیة القیام، بالتعاون 

االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا واألمم المتحدة، بالمساھمة في توعیة 
أعضاء المجتمع الدولي المعنیین والمشاركة، بشكل فعال، في مبادرات بلدان 

 المنطقة الجاریة لمواجھة انعدام األمن؛
 

ألطراف لجمھوریة إفریقیا جمیع الشركاء الثنائیین ومتعددي ا یدعو مجددا .6
الوسطى وكذلك الدول األعضاء إلى تقدیم المساعدة االقتصادیة والمالیة 
الضروریة لجمھوریة إفریقیا الوسطى، بما في ذلك المساعدة المباشرة 
للمیزانیة، مع األخذ بعین االعتبار الوضع البالغ الصعوبة في جمھوریة 

لمجلس رئیس المفوضیة على ا یشجعوفي ھذا الصدد، . إفریقیا الوسطى
القیام، بالتعاون مع المؤسسات المختصة بما في ذلك البنك اإلفریقي للتنمیة 
ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة إلفریقیا، بإیفاد بعثة خبراء متعددة 
االختصاصات لتقییم الوضع ورفع توصیات بشأن المساعدة التي یمكن للدول 

یمھا لجمھوریة إفریقیا الوسطى في إطار األعضاء واالتحاد اإلفریقي تقد
برنامج شامل إلعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع یشمل الجوانب 

وفي ھذا الصدد، . االجتماعیة االقتصادیة واألمنیة وغیرھا على حد سواء
المجلس على الدور الھام الذي یمكن أن تضطلع بھ لجنة حوض بحیرة  یؤكد
 تشاد؛

 
عیة حول الالجئین التابعة للجنة الممثلین الدائمین من اللجنة الفریطلب  .7

استعراض وضع الجئي جمھوریة إفریقیا الوسطى الموجودین في تشاد 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، السیما 

المجلس المجتمع الدولي إلى أن  یدعوو. المفوضیة السامیة لشئون الالجئین
ء األمم المتحدة الموحد والمعزز لصالح الجھود اإلنسانیة یستجیب بسخاء لندا

 .2006واإلنعاش في جمھوریة إفریقیا الوسطى لعام 
 

 .أن یبقي المسألة قید نظره یقرر .8
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