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 تقریر موجز عن الوضع األمني في جمھوریة إفریقیا الوسطى
 وزیارة بعثة االتحاد اإلفریقي إلى المنطقة 

 

 مقدمة أوال ـ
 

في أعقاب صدور معلومات تفید بتدھور الوضع األمني شمال جمھوریة  .1
إفریقیا الوسطى ونزوح أعداد كبیرة من السكان نحو جنوب تشاد، قام رئیس 

وتساد ) بانغي(ة معلومات إلى جمھوریة إفریقیا الوسطى المفوضیة بإیفاد بعث
وذلك لجمع معلومات موثوق بھا ) یاوندي(والكامیرون ) نجامینا وشمال تشاد(

حول األحداث التي تقع فیھا والقیام مع سلطات البلدان المعنیة ببحث الجھود 
اد المبذولة لمواجھة ھذا الوضع وأشكال الدعم التي یمكن أن یقدمھا االتح

 .اإلفریقي
 
، السفیر 2005نوفمبر  8أكتوبر إلى  25ترأس البعثة التي زارت المنطقة من  .2

بییر ییري، كبیر الموظفین السیاسیین بمكتب االتحاد اإلفریقي في كنشاسا 
قامت البعثة بجمع . وشارك فیھا موظفون مدنیون وعسكریون من المفوضیة

المدنیة (الحكومیة المعلومات من خالل لقاءات نظمت مع السلطات 
ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة ) والعسكریة للبلدان الثالثة

العاملة على األرض وكذلك من خالل المحادثات المباشرة التي أجرتھا مع 
 .وقد قدم بعض من تم التحدث إلیھم أدلة موثقة. الالجئین

 
ارجیة والتكامل اإلقلیمي وعلیھ، أجرى الوفد في بانغي مقابالت مع وزیر الخ .3

والفرانكفونیة ووزیر الداخلیة المكلف باألمن القومي ووزیر المالیة والمیزانیة 
وممثل األمین العام لألمم المتحدة ورئیس ھیئة األركان وقائد القوات المتعددة 

 .الجنسیات التابعة للمجموعة االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا
 

جلسات عمل مع وزیر الدفاع ووكیل وزارة اإلدارة وفي تشاد، عقدت البعثة  .4
اإلقلیمیة وسفیري فرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة والمنسق اإلنساني 

زار الوفد برفقة ممثل المفوضیة السامیة . ومنسق منظومة األمم المتحدة
لشئون الالجئین جنوب تشاد وتحدیدا مخیمي بیارونغو وأمباكو لالجئین 

قاطعتي مارو وغوري وأجرى محادثات مع مسئولي المفوضیة الواقعین في م
السامیة لشئون الالجئین والمنظمات اإلنسانیة غیر الحكومیة وكذلك مع 

 .الالجئین
 

وفي یاوندي، استقبلت البعثة من قبل المفوض العام لألمن القومي ووكیل  .5
لمدیر العام وزارة الدفاع ومدیر التنظیم اإلقلیمي بوزارة اإلدارة اإلقلیمیة وا

 .لألبحاث الخارجیة وممثل المفوضیة السامیة لشئون الالجئین
 

 سیاق المھمة ثانیا ـ
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شھدت جمھوریة إفریقیا الوسطى، في أعقاب االنقالب العسكري الذي أوصل  .6
شھرا تم  27الجنرال فرانسوا یوزیزي إلى سدة الحكم، فترة انتقالیة استغرقت 

ید وعدد من النصوص القانونیة المتعلقة خاللھا اعتماد قانون انتخابي جد
دیسمبر  5كما تم اعتماد دستور جدید في استفتاء نظم في . بتنظیم االنتخابات

انتخب . 2005وإجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة في مارس ومایو  2004
الجنرال بوزیزي رئیسا في ختام الجولة الثانیة وحصل تحالف األحزاب 

 .ى األغلبیة في البرلمانالسیاسیة المؤیدة لھ عل
 
وسعیا لتقییم الوضع العام بعد االنتخابات وفي أعقاب تشكیل المؤسسات  .7

الجدیدة، قمت بإیفاد مبعوثي الخاص، صدوق فایاال إلى بانغي وانجامینا من 
وقد قرر مجلس السلم واألمن خالل اجتماعھ الثالث . 2005یونیو  22إلى  15

بأدیس أبابا، رفع قرار التعلیق الذي  2005 یونیو 24والثالثین المنعقد في 
في أعقاب  2003مارس  17كان قد اتخذ ضد جمھوریة إفریقیا الوسطى في 

 .2003مارس  15االنقالب العسكري الذي حدث في 
 

وعلیھ، باشرت بعثة المعلومات مھمتھا بعد عودة الشرعیة الدستوریة إلى ھذا  .8
ین المناخ السیاسي وبعث األمل في وھذا الوضع الجدید قد مكن من تحس. البلد

غیر أن الوضع األمني الھش . عودة االستقرار والنشاط االقتصادي إلى البالد
، قبل فترة وجیزة من تنصیب الرئیس بوزیزي 2005تدھور فجأة منذ یونیو 

وقد تسبب ھذا الوضع األمني غیر المستقر في مغادرة . 2005ینویو  11في 
ي شمال جمھوریة إفریقیا الوسطى دیارھم واللجوء أعداد كبیرة من السكان ف

شخص انضموا  15000و 12000ویقدر عددھم بما بین . إلى جنوب تشاد
مواطن من إفریقیا الوسطى كانوا قد لجئوا إلى تشاد في عام  30000إلى 

 .فرارا من تجاوزات حركة التمرد 2003
 
 
 
 

 خالصة المقابالتثالثا ـ 
 

 الوضع األمني ألف ـ
ن من مختلف اللقاءات التي أجرتھا البعثة في جمھوریة إفریقیا الوسطى یتبی .9

وتشاد والكامیرون أن مقاطعات جمھوریة إفریقیا الوسطى المتاخمة للحدود 
مع الكامیرون وتشاد ھي التي تعاني، بشكل أكبر، من انعدام االستقرار الذي 

" المجھولة" ینظر إلیھ، بدون تمییز، على أنھ من فعل العصابات المسلحة
ویقوم بعض اللصوص باختطاف أطفال الرعاة . أوقطاع الطرق أواللصوص

ویبدو أن جمیع من تحدثت إلیھم البعثة حرص على . وطلب فدیة باھظة
التمییز بین قطاع الطرق الساعین وراء المال، الذین یھاجمون وینھبون 

ما ترتدي  المسافرین والرعاة والقرى وبین العصابات المسلحة التي غالبا
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الزي العسكري والتي، على ما یقال، لھا مطالب سیاسیة وتنفذ أعمال تجنید 
 . قسریة عالوة على التجاوزات وأعمال السرقة التي ترتكبھا

 
على الحدود مع الكامیرون، تستھدف الھجمات أساسا الرعاة من قبیلة  .10

 وھؤالء. الذین یتواجدون على شطري الحدود بین البلدین" بوروروس"
الرعاة من جمھوریة إفریقیا الوسطى غادروا مناطقھم األصلیة للرعي مع 

 .ماشیتھم متوجھین إلى الكامیرون دون أن یشكلوا مخیمات لالجئین
 

أما المشاكل األكثر خطورة، فتحدث في الحدود مع تشاد حیث تم  .11
ویتم تنفیذ ھذه الھجمات باألسلحة . 2005ھجمات مسلحة منذ یونیو  5تسجیل 

بیة من قبل مجموعات مصممة على زرع الخوف بین السكان الذین، الحر
على ما یقال، ینظرون إلیھم على أنھم من مؤیدي الرئیس السابق أنج فلیكس 

 .باتاسي
 

وبینما تؤكد غالبیة السلطات في جمھوریة إفریقیا الوسطى أن ھذه  .12
المجموعات المسلحة مكونة من قطاع الطرق، فإن عددا آخر ممن تحدثت 
إلیھم البعثة یشیر إلى أنھا، على ما یقال، مكونة من أعضاء سابقین في وحدة 

وھم " المحررین السابقین"األمن الرئاسي للرئیس السابق آنج فلیكس باتاسي و
أعضاء مسرحون من حركة التمرد السابقة للجنرال بوزیزي یشعرون بخیبة 

الجنرال بوزیزي األمل تجاه المكافأة التافھة التي خصصت لھم بعد وصول 
 .إلى السلطة

 
یرى ممثل المفوضیة السامیة لشئون الالجئین في بانغي أیضا أن  .13

السبب اآلخر في انعدام األمن ھو االنتجاع المفرط لرعاة األبقار التشادیین 
وفي ظل عجزھم أمام الرعاة . الذین ال یحترمون الممرات التقلیدیة للماشیة

فریقیا الوسطى تدمیر حقولھم المسلحین، یشاھد المزارعون في إ
 .وھذا الوضع یزیدھم فقرا ویدفعھم إلى الھجرة. ومحصوالتھم الزراعیة

 
لمجابھة حالة انعدام األمن المتفاقمة، قامت السلطات في إفریقیا  .14

الوسطى بنشر وحدات من القوات المسلحة لجمھوریة إفریقیا الوسطى في 
أن عدد القوات الذي تم نشره ال ویتبین من تقییم الوضع . المناطق المتضررة

كما أنھ، على ما یقال، غیر . یكفي لمجابھة ھذا الوضع نظرا لجسامة التحدي
ویتم سد ھذا النقص بالدعم الذي . مجھزة بشكل جید وغیر عالیة المعنویات

أما فرنسا، فقد تعھدت . تقدمھ من حین آلخر عناصر من الجیش التشادي
 .لمكافحة انعدام األمنبتزوید الحكومة بوسائل جویة 

 
من جانبھا، نشرت الكامیرون جنودا على طول الحدود مع جمھوریة  .15

ومن جھة أخرى، نشرت . إفریقیا الوسطى لمنع التوغالت داخل حدودھا
القوات المتعددة الجنسیات التابعة للمجموعة االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا 

 .ات األمنیة في مدینة بانغيوحدات في بوزوم وبرییا إضافة إلى الترتیب
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وفي اإلطار اإلقلیمي، عقدت تشاد والكامیرون وجمھوریة إفریقیا  .16

 26و 25الوسطى اجتماعا في یاوندي حول األمن عبر الحدود یومي 
تحت رعایة مكتب األمم المتحدة في جمھوریة إفریقیا  2005أغسطس 

ود وكذلك مظاھره وقد بحث االجتماع أسباب انعدام األمن عبر الحد. الوسطى
 .وآثاره على سكان البلدان الثالثة

 
نشر وحدات على : لمواجھة ھذا الوضع، تم اقتراح اإلجراءات التالیة .17

الطرق وفي المناطق المعرضة للخطر وتعزیز قدرات قوات الدفاع واألمن 
) العدد ووسائل النقل واالتصاالت وخدمات االستعالمات(على األرض 

اریة والتقلیدیة المحلیة في توعیة السكان وجمع وإشراك السلطات اإلد
المعلومات فضال عن تكثیف تبادل المعلومات األمنیة واإلبالغ مسبقا 
بالعملیات المقرر تنفیذھا على الحدود مع إمكانیة تبادل ضباط االتصال 

كما تمت التوصیة . واستخدام وسائل جویة للمراقبة وتفعیل اللجان المشتركة
السلطات اإلداریة وسلطات (الت بین السلطات عبر الحدود بتعزیز االتصا

وتكثیف تبادل المعلومات وتنفیذ دوریات وعملیات ) قوات الدفاع واألمن
 .مشتركة وإجراء تقییم دوري للوضع األمني على الحدود

 
على األمدین المتوسط والطویل، تنص اإلجراءات المقترحة على دعم  .18

السیما منظمة األمم المتحدة واالتحاد اإلفریقي  المنظمات الدولیة واإلقلیمیة،
واالتحاد األوروبي والمجموعة االقتصادیة لدول وسط إفریقیا والمجموعة 

ویمكن أن . االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا وتجمع دول الساحل والصحراء
االتصاالت ووسائل (یتمثل ھذا الدعم في تسھیالت مالیة أو لوجستیة أو عملیة 

وكذلك في توفیر خبراء عسكریین أو مدنیین في المجاالت ) للمراقبة جویة
 .التي سیتم تحدیدھا

 
سعیا لتنفیذ ومتابعة اإلجراءات المقررة، اقترح تشكیل لجنة ثالثیة  .19

تتكون من مسئولي الدفاع واألمن وكذلك السلطات اإلداریة المحلیة على أن 
المالیة والبشریة والمادیة التي تتولى تحلیل الوضع األمني وتحدید اإلمكانیات 

 .یجب تعبئتھا
 

في ختام االجتماع الثالثي، اجتمعت تشاد والكامیرون على المستوى  .20
ومن المقرر عقد اجتماع آخر بین . 2005أكتوبر  20إلى  17الثنائي من 

 .الكامیرون وجمھوریة إفریقیا الوسطى في األیام المقبلة
 

 الوضع اإلنساني باء ـ
 

اللوجستي لبعثة المفوضیة السامیة لشئون الالجئین بعثة مكن الدعم  .21
 .االتحاد اإلفریقي من زیارة موقعین لالجئین
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یأوي موقع : )مدیریة مارو، مقاطعة غراند سیبا(موقع یارونغو  .22
یارونغو الواقع بالقرب من الحدود مع جمھوریة إفریقیا الوسطى ما یناھز 

وتدریجیا، تم تبدیل الخیام . 2003الجئ من إفریقیا الوسطى منذ عام  15000
الخفیفة للمفوضیة السامیة لشئون الالجئین بقوالب رملیة بل وقد أصبح الموقع 

من الجئي یارونغو ھم من %  90وإن . في مظھر قریة تشادیة عادیة
المزارعین الذین یمارسون الزراعة لالستھالك المعیشي تكمیال للمواد 

كما أن الموقع مزود بمركز . ألغذیة العالميالغذائیة التي یوفرھا برنامج ا
ویعیش الالجئون في بیئة . صحي ومدرسة وعدد من اآلبار إضافة إلى سوق

مستقرة ولكنھم قلقون من التوزیع غیر المنتظم لألغذیة من قبل برنامج 
 .األغذیة العالمي وإمكانیة وضع حد لھذه المساعدة

 
الجئین الذین وصلوا إلى إلى جانب ال: )مقاطعة غوري(موقع أمبوكو  .23

شخصا، ھناك عدد آخر من  16000والبالغ عددھم  2003ھذا الموقع في 
ویبلغ عددھم ما بین  2005الالجئین الذین وصلوا إلى الموقع منذ یونیو 

والموقع قریب من مدینة ماركوندا في إفریقیا الوسطى، . 15000و 12000
كما أن الموقع جاوز  .2005سبتمبر  27التي تعرضت لھجمات مسلحة في 

السكانیة، مما دفع المفوضیة السامیة لشئون الالجئین إلى  ةسعتھا االستیعابی
" غونجي"أن تقترح، باالتفاق مع السلطات التشادیة، إنشاء موقع جدید في 

 .شخصا 15000على أن یأوى 
 

تتولى المفوضیة السامیة لشئون الالجئین إدارة الموقعین وكذلك حمایة  .24
وتعمل . ن، بالتعاون مع السلطات التشادیة والمنظمات غیر الحكومیةالالجئی

ومنظمة  )أفریكان كونسرن(في الموقعین منظمات غیر حكومیة مثل منظمة 
ومنظمة أطباء بال حدود ) كوبي(إفریقیا ومنظمة التعاون الدولي " كیر"

. التشادیةالھولندیة والوكالة األلمانیة للتعاون التقني ومنظمة الصلیب األحمر 
وفیما یقوم برنامج األغذیة العالمي بتوفیر المواد الغذائیة، تھتم المنظمات غیر 

والتعلیم والصحة وتوفیر المیاه وتوزیع األغذیة اإلنسانیة بمسائل البیئة 
ومع التدفق الجدید لالجئین، تزایدت الحاجات إلى . واألدوات المنزلیة وغیرھا

زلیة، التي فاقت قدرات المفوضیة السامیة األغذیة والخیام واألدوات المن
وفضال عن االھتمام بالالجئین الجدد، فقد عبر الالجئون في . لشئون الالجئین

 .أمبوكو عن حاجتھم إلى اآلالت الزراعیة والبذور ومدخالت الزراعة
 

غیر أن المفوضیة السامیة لشئون الالجئین تواجھ صعوبات للحصول  .25
لتلبیة احتیاجات الالجئین الذین یتزاید عدھم بشكل  على جمیع الموارد الالزمة

مستمر، علما أن النداءات الموجھة إلى المجتمع الدولي لم تلق الترحیب 
وفي ھذا السیاق، فإن زیارة بعثة االتحاد اإلفریقي قد بعثت نوعا . المطلوب

 .من األمل في النفوس
 

 الوضع االقتصادي واالجتماعي جیم ـ
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المشاكل األمنیة واإلنسانیة واالجتماعیة المشار یجب النظر في حل  .26
إلیھا سابقا في إطار األزمة االقتصادیة والمالیة الخطیرة التي تشھدھا 

وقد أثرت ھذه األزمة سلبا على . جمھوریة إفریقیا الوسطى منذ أكثر من عقد
ركائز االقتصاد وتسببت في تدھور البنى التحتیة وقّلصت قدرة الدولة على 

وبالفعل، فلم تتمتع . سئولیاتھا وأضعفت جمیع المؤسسات الوطنیةتولى م
 .السلطات المتمخضة عن االنتخابات إال بفترة سماح قصیرة

 
لم تمكن المفاوضات مع المؤسسات المالیة الدولیة التي بدأت في ینایر  .27

غیر أن صندوق . من إبرام اتفاقات أوالتوصل إلى النتائج المنشودة 2004
مالیین دوالر أمریكي في  8,2صادق على اعتماد مالي قیمتھ  النقد الدولي

. في إطار برنامجھ للمساعدة الطارئة في فترة ما بعد النزاعات 2004یولیو 
وھذا االعتماد كان مشروطا بتخفیض حجم الرواتب ومكافحة الرشوة وتحقیق 

 .مستوى كاف لتعبئة الموارد الداخلیة
 

الدولي في ختام مھمة تقییم مشتركة  الحظ صندوق النقد الدولي والبنك .28
. ارتفاع حجم الرواتب وانخفاض مستوى اإلیرادات 2005قاما بھا في یولیو 

مكنت السلطات في  2005كما قامت المؤسستان بھمة أخرى في سبتمبر 
جمھوریة إفریقیا الوسطى ومصالح صندوق النقد الدولي من التوصل إلى 

ى بالمساعدة الطارئة المخصصة لفترة تفاھم بشأن برنامج من شأنھ أن یحظ
كما الحظت البعثة المشتركة بین صندوق النقد الدولي . ما بعد النزاعات

والبنك الدولي انتعاشا خفیفا للنشاط االقتصادي ورحبت باإلجراءات التي تم 
 .اتخاذھا بشأن المالیة العامة وإدارة حجم الرواتب

 
والنقدیة لوسط إفریقیا  من جھة أخرى، قدمت المجموعة االقتصادیة .29

والصین واالتحاد األوروبي وفرنسا مساعدات مالیة لجمھوریة إفریقیا 
إال أن ھذه المساعدات المحددة لم تمكن الحكومة من حل توترات . الوسطى

وقد أفضت ھذه الحالة إلى تراكم متأخرات . المیزانیة التي تتم مواجھتھا
كما . مشاكل اجتماعیة وسیاسیة رواتب الموظفین مع ما یترتب على ذلك من

أن حالة االقتصاد ال تمكن الحكومة في جمھوریة إفریقیا الوسطى من نشر 
وتعقد . عدد كاف من القوات في المناطق الشمالیة لمجابھة انعدام األمن

وفي . حكومة جمھوریة إفریقیا الوسطى آماال كبیرة على دعم المجتمع الدولي
دخل االتحاد اإلفریقي لصالحھا لدى الجھات ھذا الصدد، فإنھا تود أن یت

المانحة حتى یتم النظر في حالة جمھوریة إفریقیا الوسطى بعنایة ومرونة 
 .أكبر

 

 المالحظات والتوصیات رابعا ـ
 

لم یكن بإمكان البعثة إقامة الحجج بشكل واضح على أن انعدام األمن  .30
نتیجة لتمرد في السائد باستمرار في شمال جمھوریة إفریقیا الوسطى ھو 

وفي الوقت نفسھ، تجدر اإلشارة إلى أن ھناك، على ما یقال، . طور التشكل
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عددا من الجنود الموالین للرئیس السابق آنج فلیكس باتاسي ضمن منفذي 

ومن جھة أخرى وحسب . األعمال المسلحة التي تنفذ في المناطق المتضررة
ن إن الرئیس بوزیزي تخلى الذین یقولو" المحررین السابقین"ما یقال، فإن 

عنھم یشاركون في جمیع األعمال التي من شأنھا زعزعة استقرار حكومة 
 .جمھوریة إفریقیا الوسطى

 
مھما یكن من أمر، فإن الطابع المھني للعملیات على األرض التي تنفذ  .31

باستخدام نقاط حراسة وممرات لالنسحاب وإجالء الجرحى، یشیر إلى أن 
كما أن . قد ال یكونون مجرد لصوص وقطاع طرق منفذي ھذه األعمال

المناطق المتضررة من انعدام األمن تشھد، على ما یقال، حضور منشقین عن 
أضف إلى ذلك أن األسلوب العملي الذي تتبعھ المجموعات . الجیش التشادي

المسلحة التي تتنقل سیرا على األقدام یوحي بأنھا ربما تقوم بأعمال تجنید 
وإزاء ھذا الوضع، تبدو . ال واسعة النطاق تخطط لتنفیذھا الحقاتمھیدا ألعم

القوات المتعددة الجنسیات التابعة للمجموعة االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا 
 .عنصرا محدودة 380التي ال یتجاوز قوامھا 

 
بناء على ما سلف، فإن من األھمیة بمكان مضاعفة الجھود من أجل  .32

ك من خالل تعزیز القوات المتعددة الجنسیات التابعة إعادة األمن، بما في ذل
غیر أن أي مبادرة من ھذا . للمجموعة االقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا

ومن جانبھا، تقترح . القبیل ینبغي أن یتم النظر فیھا في منظور إقلیمي
المفوضیة مواصلة وتكثیف مشاوراتھا مع دول المنطقة لبحث السبل 

ة بمساعدة جمھوریة إفریقیا الوسطى على تجاوز الصعوبات والوسائل الكفیل
 .وقد تتمثل ھذه المساعدة في توفیر الخبرة من الدول األعضاء. التي تواجھھا

 
شخصا  40000یقتضي وضع الجئي إفریقیا الوسطى البالغ عددھم  .33

وأوجھ نداءا . والمقیمین حالیا في جنوب تشاد عمال طارئا من المجتمع الدولي
لى الدول األعضاء والمجتمع الدولي بأن تقدم الدعم الالزم للسكان ملحا إ

كما أن من األھمیة بمكان أن تبادر مفوضیة االتحاد . المعنیین في تشاد
 . اإلفریقي إلى نشر التوعیة المتواصلة بھذا الخصوص

 
عالوة على ھذه الجھود القصیرة المدى، فإن التحدیات التي یجب  .34

إفریقیا الوسطى تحدیات ذات طابع اقتصادي مواجھتھا في جمھوریة 
ویعتمد نجاح اإلجراءات األمنیة والسیاسیة التي تھدف إلى مكافحة .ومالي

وبالفعل، فإن . انعدام األمن بشكل دائم على حل المشاكل المالیة واالقتصادیة
دعما اقتصادیا ومالیا ھاما قد یساعد على تخفیف التوتر االجتماعي ورفع 

ت الدفاع واألمن وإحیاء العدید من المشاریع اإلنمائیة وإنعاش معنویات قوا
وفي ھذا . األنشطة االقتصادیة وبعث األمل مجددا في نفوس جمیع السكان

اإلطار وفي سیاق أحكام بروتوكول مجلس السلم واألمن المتعلق بإعادة 
اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات، أعتزم إیفاد فریق خبراء إلى جمھوریة 
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إفریقیا الوسطى إلجراء تقییم للوضع االجتماعي واالقتصادي وتقدیم 
توصیات بشأن العمل الواقعي الذي یمكن أن یقوم بھ االتحاد اإلفریقي والدول 
األعضاء للمساعدة على تعزیز التقدم الكبیر المحرز على درب عودة السالم 

 .واالستقرار
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