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جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار )1122 ( 1212
بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى
مــرةرة و ـ وية م ر ــة  21أيار/مــايو  1122موجهــة ر رسي ــة اللمنــة مــن
البعثة الداسمة للك مربغ لدى األمم املتحدة.
هتدي البعثة الداسمة للك مربغ لدى األمم املتحدة حتياهتا ر رسي ة جلنة جملس األمـن
املنشـــأة عمـــال بـــالقرار  )1122( 1212بشـــأن مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطىىل با وـــارة ر
ال قــرة  21مــن اــرار جملــس األمــن )1122( 1222ىل تتشــرب بــأن حتيــا ليهــا ري ـ التقريــر
املتعلــب بالتــدابيت الــا اكــرهتا لك ــمربغ تن يــرا للمــفاما امل ر رــة فيمــا ــ مجهوريــة
أفريقيا الوسطى.
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مرفب املرةرة الش وية امل ر ة  21أيار/مايو  1122املوجهة ر رسي ة اللمنـة
من البع ثة الداسمة للك مربغ لدى األمم املتحدة
تقريــر لك ــمرب غ املقــدل ر جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار 1212
(  )1122بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى
فقــا لل قــرة  21مــن اــرار جملــس األمــن )1122( 1222ىل تتشــرب لك ــمبورغ
بــالرالجل جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  )1122( 1212بشــأن مجهوريــة أفريقيــا
الوسطى علـى املعلومـا التاليـة املتعلقـة بالتـدابيت العمليـة الـا اكـرهتا ألرـراا التن يـر ال علـ
للتدابيت التقييدية املبينـة ال قـرة  42مـن القـرار  )1122( 1212ال قـرت  21 21مـن
القرار .)1122( 1222
أ ال  -التدا بيت الا اعتمدها االحتاد األ ر يب
اــانون االحتــاد األ ر يبىل تقــبا اــرارا جملــس األمــن نافــرة امل عــو مــن ــال
اــرارا يتهــرها جملــس االحتــاد األ ر يب ســياا ال ياســة ايارجيــة األمنيــة املشــترةة.
تشكا هره القرارا رارا ملفما اانونـا يـتع تن يـره مـا علـى امل ـتوى الـورين مـ تكـون
الد األعضام خمتقة برلك أ على م توى االحتاد األ ر يب م تعلـب األمـر بتـدابيت تقييديـة
تقع رمن ا تقاص االحتاد األ ر يب .هره احلالـةىل يعتمـد جملـس االحتـاد األ ر يب السحـة
تن ير كو مباورة ةاال ا ن اذ الورنية بتطبيـب تلـك التـدابيت .عمـال ـرا املبـدأىل ربقـ
لك ــمربغ باالوــترا مــع ســاسر أعضــام االحتــاد األ ر يب التــدابيت التقييديــة الــا فررـ رــد
مجهورية أفريقيا الوسطى مبوجب اـراري جملـس األمـن )1122( 1222 )1122( 1212
على حنو ما يل :
قررر جم س ررحت ا ر وجمويب  2013/798/CFSPملررخجم  32ك ر ن ا ودي مرب ر
و ملعدد بقر جم جمل حت  2014/125/CFSPملخجم  01آذ جميم جمس 3102

3102

يكرس هـران القـراران التـفال جملـس االحتـاد األ ر يب بتن يـر مجيـع التـدابيت الـواردة
ا ـراري جملــس األمــن  .)1122( 1222 )1122( 1212فــالقرار  2013/798/CFSPيــن
على ما يل :
(أ)
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(ب) حظر تـوفيت ايـدما املرتبطـة باألنشـطة الع ـكرية ةتقـدس امل ـاعدة التقنيـة
دما ال م رةىل مبا ذلـك تقـدس أفـراد مـن املرتفاـة امل ـلح ىل حظـر توريـد األسـلحة
ما يتقا ا من أعتدة أ صنعها أ صيانتها أ استهدامها؛
(ج) حظر تقدس أي متويا أ م اعدا ماليـة مرتبطـة بأنشـطة ع ـكرية يشـما
ذلــكىل بق ـ ة اصــةىل املــنا القــر ا التــأم علــى استمانــا التقــدير أي عمليــة تــأم
أ عــادة تــأم تــرتب ببيــع توريــد نقــا تقــدير أي أســلحة مــا يتقــا ــا مــن أعتــدة
أ بتقدس م اعدة تقنية دما مس رة أي دما أ رى من ايدما ذا القلة؛
(د) حظــر املشــارةة أي أنشــطة ترم ـ ر االلت ــاب علــى التــدابيت امل ر رــة
مبوجب ارارا جملس األمن رد مجهورية أفريقيا الوسطى أ ت دي ر االلت اب عليها.
أمــــا القــــرار  2014/125/CFSPفيــــأو لتوســــيع نطــــاا التــــدابيت الــــواردة القــــرار
 2013/798/CFSPتوريحها لتوفيت رار يك ا تن ير التدابيت املنقوص عليهـا اـرار جملـس
األمن  )1122( 1222تن يرا دايقا حيث:
ي تثين بوج اص من حظر توريد األسلحة ما يتقا ـا مـن أعتـدة مـن
(أ)
حظــر تقــدس أي م ــاعدة تقنيــة أ تــوفيت أي متويــا أ م ــاعدة ماليــة عمــال بــال قرة  42مــن
القرار  )1122( 1212ال قرة  21القرار )1122( 1222ىل األسلحة األعتـدة املتقـلة ـا
املوجهة فح ب لدعم بعثة توريـد ال ـالل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يقتقـر اسـتهدامها
عليهــا هـ بعثــة الــدعم الد ليــة بقيــادة أفريقيــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مكتــب األمــم
املتحدة املتكاما لبنام ال ـالل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى حـدة احلراسـة التابعـة لـ فراـة
العمــــا ا اليميــــة التابعــــة لالحتــــاد األفريقــ ـ القــــوا ال رن ــــية املنتشــــرة مجهوريــــة
أفريقيا الوسطى؛
(ب) حيظر علـى األوـهاص الـرين حتـدد اللمنـة املنشـأة عمـال بقـرار جملـس األمـن
 )1122( 1212أمســامهمىل د ــو أرار ـ الــد األعضــام أ املــر ر عربهــا عمــال بأحكــال
ال قرت  22 21من القرار )1122( 1222؛
(ج) يــن علــى ميــد األمــوا املــوارد االاتقــادية الــا متلكهــا أ تــتحكم فيهــا
بقورة مباورة أ ريت مباورة اجلها من األفراد أ الكيانا الا تعـ اللمنـة املنشـأة عمـال
بــال قرة  42مــن القــرار  )1122( 1212أمسامهــاىل أ اجلهــا مــن األفــراد أ الكيانــا الــا
تعمــا بامسهــا أ فقــا لتوجيهاهتــا أ الكيانــا الــا متلكهــا أ تــتحكم فيهــاىل ذلــك عمــال
بأحكال ال قرا  21ر  22من القرار .)1122( 1222
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لواسا جملس االحتاد األ ر يب
تن ر لواسا اجمللس عناصر القـرارا املـرةورة أعـاله الـا يعـود ا تقـاص النظـر فيهـا
ر االحتاد األ ر يب عمال باملعاهدة املتعلقة بآليا عمـا االحتـاد األ ر يبىل تتمثـا الةايـة مـن
ة الــة ايــال اجلهــا االاتقــادية املعنيــة مجيــع الــد األعضــام
ذلــك املقــال األ
االحتاد األ ر يب بتطبيقها على حنو موحد.
حاملا تنشر لـواسا اجمللـس اجلريـدة الرمسيـة لالحتـاد األ ر يب تقـبا ملفمـة يـتع
علـى مجيــع الـد األعضــام االحتــاد األ ر يب أن تن ـرها نــرافيتها تن يـرا مباوــرا .تممــد
األموا املوارد االاتقادية بشكا مباوـر فـوري عمـال بلـواسا اجمللـس .ال يشـترا هـرا
القدد جود تشريع رين.
ئحررررحت ارر ر وجمويب جمقرر ر 332ي 3102ملخجمخررررحت  01آذ جميمرر ر جمس  3102ملتع قررررحت
ب لتد بري لتقييدمحت ملتخذة يف ض ء حل لحت يف مجه جممحت أفرمقي ل سطى
تتمثا الةاية من هره الالسحة التن ير الكاما حلظـر توريـد أي أسـلحة ر مجهوريـة
أفريقيا الوسطى ميد األموا املوارد االاتقادية اململوةة ألوـهاص يرتكبـون أ يـدعمون
أعمــاال هتــدد ال ــالل االســتقرار أ األمــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطىىل هــو احلظــر الــري
فُرا مبوجب اراري جملس األمن  )1122( 1222 )1122( 1212باعتبـاره جـرام يقـع
رمن نطاا تطبيب املعاهدة املتعلقة بآليا عما االحتاد األ ر يب.
عندما حيدد جملس األمـن أ اللمنـة املنشـأة عمـال بـالقرار  )1122( 1212وهقـا
ربيعيا أ اعتباريا أ ةيانا أ م س ةىل يقدل عررـا باألسـانيد الـا ن بنـام عليهـا دراج امسـ
القاسمـــةىل يـــدرج جملـــس االحتـــاد األ ر يب الشـــه الطبيعـــ أ االعتبـــاري أ الكيـــان
أ امل س ــة القاسمــة الــواردة املرفــب األ مــن الالسحــة .ت ت ــتكما التــدابيت التقييديــة
رد مجهورية أفريقيا الوسطى بالد ا تعديال على الالسحة مبـا يراعـ اـرارا جمللـس األمـن
أ جلنة اجلفاما .
ئححت س رحت ار وجمويب جمقر 925ي 3110ملخجمخرحت  09آذ جميمر جمس  3110حملرد ة
لق ئ ررحت لرردود لة لةررحت لررا اهررل جمط م ت ر لترررة ستلررد جم احلرررية خ ر د لع ر جم حلرردو
خل جمجيحت ل دود طه ء وق ئ رحت لردود لرا ميعررا جمط م تر مرا ترذ لتررة الو لتعردم
ل حقحت)
حتدد هره الالسحـة ااسمـة الـد الثالثـة الـا ضـع رعاياهـا لشـرا استقـدار تأوـيتة
د و لعبور احلد د ايارجية للد األعضام ااسمـة الـد الثالثـة الـا يع ـى موارنوهـا مـن
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هــرا الشــرا .ضــع مبوجــب هــره الالسحــة موارنــو مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ر وــرا
استقدار تأويتة د و لعبـور احلـد د ايارجيـة لالحتـاد األ ر يب .مـن تىل فـالن القيـود علـى
د ــو أرار ـ لك ــمبورغ تطبــب رــار هــره جــراما املتبعــة ملــنا تأوــيتة الــد و ر
أرار الد األعضام االحتاد األ ر يب.
ثانيا  -التدابيت الا اكرهتا لك مربغ
حظر توريد األسلحة
تــن املــادة  4مــن القــانون املـ ر  24آذار/مــارس  2892املعــد لقــانون األســلحة
ال ـر اسر علــى أن ـ ســب استقــدار ر قــة مــن تيــر العــد الســتيتاد األســلحة الــر اسر
تقنيعها هيفها تقليحها حياتهتا وراسها كفينها نقلها بيعها تقـديرها التمـارة
فيهــا .يضــاب ر ذلــك أن القــانون املـ ر  4آب/أر ــطس  2892املعــد لقــانون اســتيتاد
تقدير عبور ال لع التكنولوجيا ذا القلة السحة الد ايـة الكـربى امل ر ـة  22تشـرين
األ /أةتوبر  2884الـا تـنظم اسـتيتاد تقـدير نقـا األسـلحة الـر اسر املعـدا املعـدة
قيقا لالستهدال الع كري التكنولوجيا ذا القلة يقضيان باستقـدار ر قـة ألي مـن
هره األرراا .ينطبب هـرا األمـر علـى مجيـع ال ـلع املدرجـة القاسمـة الع ـكرية املشـترةة
رــوم املعــاييت ذا القــلة مــع مراعــاة
لالحتــاد األ ر يب .تقــيم رلبــا استقــدار الــر
التـــدابيت امل ر رـــة مبوجـــب ال قـــرت  44 42مـــن القـــرار  )1122( 1212ا ع ـــاما
املنقـوص عليهـا ال قـرة  42مـن القـرار  )1122( 1212ال قـرة  21مـن القـرار 1222
( . )1122ذا لــفل األمــرىل كطــر لك ــمربغ اللمنــة ابــا رســا أي وــحنة مــن األســلحة
األعتــدة ذا القــلةىل عمــال بــال قرة (ب) مــن ال قــرة  42مــن القــرار .)1122( 1212
مل حيــدق اــ حــ اأن أن أُرســل مــن لك ــمربغ أي وــحنة مــن هــرا القبيــا .حتيــا
ال قرة  2من املادة  8مـن القـانون املـ ر  4آب/أر ـطس  2892املتعلـب باسـتيتاد تقـدير
عبـــور ال ـــلع التكنولوجيـــا ذا القـــلةىل بقـــيةت املعدلـــة مبوجـــب القـــانون املـــ ر
 2آذار/مـــارس 2889ىل ر املـــواد 122ىل  128ر  192 142ر  192مـــن القـــانون
العــال للممــار املكــوس امل ـ ر  29متوت/يوليـ 2822ىل الــري يــن علــى توايــع عقوبــا
جناسيــة علــى أي انتــها أ وا لــة انتــها للقــانون امل ـ ر  4آب/أر ــطس  2892املشــار
لي أعاله(.)2
__________
( )2اجلريدة الرمسية لالحتاد األ ر يب جيم 98ىل  29آذار/مارس 1121ىل الق حة .28
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ميد األصو
ت را تشريعا لك مبورغ علـى القطـاجل املـاا امل س ـا املاليـة التفامـا مهنيـة
اواعد سلو يتع عليها التقيد ا مجيع احلاال بشكا م تمر .يتع بوجـ ـاص
هــرا القــدد علــى امل س ــا تــو جانــب احليطــة ــاه عمالسهــا االلتــفال بالتعــا ن مــع
ال لطا على رأسها جلنة مراابة القطاجل املاا .فقبا اامة عالاة ارية أ تن يـر صـ قة مـن
الق قا ىل ينبة التحقب مـن هويـة العميـا أ املالـك احلقيقـ امل ـت يد .ت ال بـد مـن فحـ
مجيع املعامال الا سريهاىل ال سيما التحقب من مقدر أموالـ  .حالـة مـا ذا اـرر جملـس
األمن اكاذ تدابيت أ جفاما د ليةىل فـالن لك ـمربغ تقـول بتن يـرها مـن ـال لـواسا االحتـاد
األ ر يب الا تن ر مباورة القوان الورنيـة لبلـدان د لـ األعضـام .حالـة جـود تبـون
معين باألمر من تبـاسن م س ـة ماليـةىل فالنـ يـتع علـى هـره امل س ـة تن يـر اجلـفاما بالقيـال
د ن بطام بتمميد األصو اململوةة ل بالغ تارة املالية برلك.
حظر ال ر
يــتع علــى رعايــا مجهوريــة أفريقيــا الوســطى الــري يريــد ن القــد ل ر لك ــمربغ
احلقو على تأويتة لد و أرار االحتاد األ ر يب .تطبب القيود امل ر رة علـى ال ـ ر
ســياا
املقــال األ
رــار جــراما مــنا التأوــيتا  .ينطبــب حظــر صــدار التأوــيتا
تن ير ات اا ونةن امل ر  28متوت/يوني  2881الـري يـنظم د ـو رعايـا البلـدان الثالثـة ر
احليف املشمو بات ااية ونةن الا تندرج لك مربغ رمن أررافها .حتدد ال قـرة  2مـن املـادة
 4من االت ااية وـر ا د ـو أرارـ األرـراب املتعااـدة .مبوجـب ال قـرة  1مـن املـادة 4ىل
يــرفد د ــو رعايــا الــد الثالثــة الــرين ال ي ــتوفون مجيــع الشــر ا املنقــوص عليهــا ر
أرار األرراب املتعاادة .ملا ةان األوهاص املشمولون بالتـدابيت الـا فررـها جملـس األمـن
ال ي توفون الشر ا املبينـة بالت قـيا ال قـرة ( 2هــ) مـن املـادة  4مـن االت اايـة الـا تـن
علــى رــر رة أال يكــون األجــنُ وهقــا يعتــرب طــرا علــى النظــال العــال أ األمــن الــورين
أ العالاا الد لية ألي ررب مـن األرـراب املتعااـدة االت اايـةىل فالنـ ال نكـن مـنحهم
هره احلالة تأويتة الد و ر أرارـ لك ـمربغ .عمـال باملـادت  29 24مـن االت اايـةىل
فالن حظر الد و ر األرار ينطبب على ةا من التأوـيتا املوحـدة القـاحلة لماامـة ملـدة
اقيتة أرار مجيع األرراب املتعاادة على التأويتا الورنية القاحلة لماامة ملـدة رويلـة
أرار د لـة رـرب االت اايـة .ت ن القـانون املـ ر  18آب/أر ـطس  1119املتعلـب
رد أي وـــه ال حيمـــا تأوـــيتة د ـــو
نريـــة تنقـــا األوـــهاص اعمـــرة يـــن علـــى ري
ر لك مربغ.
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