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رسـالة مؤرخـة ٣١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ وموجهـة إىل األمـــني العــام مــن 
  املندوب املكلف للبعثة الدائمة للجماهريية العربية الليبية لدى األمم املتحدة 

 S/ يسعدين اإلشارة إىل تقريركم حول الوضع يف أفريقيا الوسطى وثيقـة رقـم 2003/5
الذي يوضح جبالء االهتمام الذي تولونه الستتباب األمـن واالسـتقرار يف هـذه الدولـة وغريهـا 

من الدول األفريقية الشقيقة اليت تعاين من ويالت احلروب والدمار. 
ويف الوقت الذي تقدر فيه اجلماهريية العربية الليبية ذلك، فإا تعرب عن األسـف خللـو 
التقرير املشار إليـه مـن أيـة إشـارة إىل اجلـهود الـيت بذلتـها دول جتمـع السـاحل والصحـراء مـن 
أجل احلفاظ على السلم واألمن يف أفريقيا الوسطى منذ عـام ١٩٩٦، وقيامـها بإرسـال قـوات 
حفظ السالم بناء على مقررات القمـة الطارئـة املصغـرة لـدول جتمـع السـاحل والصحـراء الـيت 
عقدت مبدينة اخلرطوم بتاريخ ٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، واليت كـان هلـا األثـر اإلجيـايب 
يف استقرار البالد وحـىت قيـام جتمـع السـاحل والصحـراء بتسـليم هـذه املهمـة إىل قـوات حفـظ 
السالم املشكلة من اموعة االقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا (قوات السـيماك) بتـاريخ 

١٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
جتـدون مرفـق هـذه الرسـالة ورقـة حتـوي بعـض املعلومـات عـن جـهود جتمـع الســاحل 

والصحراء خبصوص أفريقيا الوسطى. 
سأكون ممتنا لو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة رمسيـة مـن وثـائق 

جملس األمن. 
(توقيع) أمحد عبد الكرمي عون 
املندوب املكلف 



203-23490

S/2003/135

مرفق الرسالة املؤرخة ٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ واملوجهة إىل األمني العـام 
ـــــة الليبيــــة لــــدى  مـــن املنـــدوب املكلـــف للبعثـــة الدائمـــة للجماهرييـــة العربي

  األمم املتحدة 
جهود االحتاد األفريقي وجتمع دول الساحل والصحراء حلل األزمـة يف مجهوريـة 

 أفريقيا الوسطى 
شـهدت مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى تطـورات سياسـية منـذ عــام ١٩٩٦ بعــد احملاولــة 
ــاريخ  االنقالبيـة الـيت وقعـت بتـاريخ ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١، واحملاولـة االنقالبيـة الـيت وقعـت بت
٣ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، وقـد قـامت منظمـة الوحـدة األفريقيـة وجتمـع دول الســاحل 
والصحراء (س.ص) جبهود من أجل استعادة السالم واالستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسـطى. 

فيما يلي استعراضا هلذه اجلهود: 
أدان جملـس وزراء منظمـة الوحـــدة األفريقيــة يف دورتــه العاديــة السادســة والســبعني 
املنعقـدة يف لوسـاكا يف الفـترة مـن ٦ إىل ٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ احملاولـة االنقالبيـة الـيت جـــرت 
بتاريخ ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠١، وأشاد بتجمع دول الساحل والصحراء على جهوده يف دعـم 

املؤسسات الدستورية ويف إاء االقتتال وتأمني األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى. 
ـــا يف دورتــه العاديــة  درس اجلـهاز املركـزي لفـض وإدارة وتسـوية الرتاعـات يف أفريقي
الثامنة والسبعني على مستوى السفراء املنعقدة بـأديس أبابـا بتـاريخ ٢٧ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 
٢٠٠١ الوضع يف أفريقيا الوسـطى ودعـا قـادة املنطقـة إىل مواصلـة بـذل جـهودهم الراميـة إىل 
مساعدة األطراف يف أفريقيا الوسـطى علـى جتـاوز خالفاـا بـاحلوار وطلـب مـن األمـني العـام 

متابعة الوضع واختاذ التدابري الالزمة لتحقيق هذا الغرض. 
عقــدت قمــة طارئــة مصغــرة بــاخلرطوم بتــاريخ ٣ كــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١، 
حضرها الرئيس فريدريك شلوبا رئيس منظمة الوحدة األفريقية حينئذ والرؤساء: إدريـس ديب 
وانج فيلكس باتاسي، والعميد أبو بكـر يونـس جـابر كمـا شـارك فيـها املمثـل اخلـاص لألمـني 
العام لألمم املتحدة واألمني العام لتجمع دول الساحل والصحـراء. قـررت القمـة تشـكيل قـوة 
حلفظ السالم يف أفريقيا الوسطى حتت إشراف الرئيـس عمـر البشـري بصفتـه رئيـس جتمـع دول 
السـاحل والصحـراء (س.ص) يف ذلـك الوقـت والعقيـد معمـــر القــذايف بوصفــه راعيــا لعمليــة 
السـالم يف فضـاء (س.ص)، كمـا قـررت إنشـاء جلنـة سياسـية تضـم وزراء خارجيـــة كــل مــن 
السودان وتشاد واجلماهريية العظمى وبوركينـا فاسـو والغـابون واألمـني العـام ملنظمـة الوحـدة 

األفريقية واألمني العام لتجمع (س.ص) وممثال عن األمني العام لألمم املتحدة. 
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عقـد اجلـهاز املركـزي لفـض وإدارة وتسـوية الرتاعـــات علــى مســتوى الــوزراء دورة 
طارئة يف طرابلس بتاريخ ٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، ملناقشـة الوضـع يف مجهوريـة أفريقيـا 
الوسطى. وقد شارك يف اجتماعات هذه الدورة ممثل عـن األمـني العـام لألمـم املتحـدة وجتمـع 
دول السـاحل والصحـراء (س.ص). وقـد اعتمـد اجلـهاز قـــرار قمــة اخلرطــوم بإرســال قــوات 
ـــذا لقــرارات منظمــة الوحــدة األفريقيــة بعــدم  حفـظ السـالم إىل أفريقيـا الوسـطى وذلـك تنفي
االعـتراف بالتغيـريات غـري الدسـتورية للحكومـات بأفريقيـــا، وأشــاد جبــهود الــدول األفريقيــة 
الرامية إىل استعادة النظام الدستوري وتوفري الدعم لصاحل احلكومة الشـرعية جلمهوريـة أفريقيـا 
الوسطى ومؤسساا وذلك بطلب منها. ودعا الدول األفريقيـة األخـرى إىل توفـري دعـم ممـاثل 

لصاحل احلكومة الشرعية يف أفريقيا الوسطى. 
مت يف اجتمـاع عقـد ببـانقي بتـاريخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، ضـم الرئيــس 
باتاسي وكال من: األخ أمني اللجنة الشعبية العامـة للوحـدة األفريقيـة رئيـس الـس التنفيـذي 
لتجمــع (س.ص) ووزيــر خارجيــة الغــابون وقــائد قــوات جتمــــع دول الســـاحل والصحـــراء 
(س.ص) وقائد قوات �السيماك� حبـث الترتيبـات الالزمـة واالسـتعدادات إلمتـام االنسـحاب 
وتـأمني الوضـع باالتفـاق مـع ممثـل اموعـة االقتصاديـة والنقديـة لـدول وسـط أفريقيـا وقــوات 

�السيماك�. وقد تقرر خالل هذا االجتماع سحب قوات (س.ص). 
بعـث األخ أمـني اللجنـة الشـــعبية العامــة للوحــدة األفريقيــة رئيــس الــس التنفيــذي 
لتجمع (س.ص)، برسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ ٢ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ 
تتعلق بانسحاب قوات (س.ص) من أفريقيا الوسطى وتسـليم مهامـها إىل قـوات �السـيماك� 

وذلك بناء على االتفاق املوقع بني خمتلف األطراف املعنية. 
 


