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القرار )2015 ( 2196
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7366املعقودة يف  22كانون الثاين/يناير 2015
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته وبياناته السابقة بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى ،ال سـياا قراراتـه
 )2013( 2121و  )2013( 2127و  )2014( 2134و  )2014( 2149و 2181
( ،)2014إضــــــافة إىل البيــــــان الر اســـــ  S/PRST/2014/28املـــــ ر  18كــــــانون األو /
ديسارب ،2014
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة مجهورية أفريقيـا الوسـطى واسـتق وا وواـد ا
وس مة أراضيها ،ويشري إىل أمهية مبادئ عدم التدخل واسن اجلوار والتعاون اإلقليا ،
وإذ يشري إىل أن مجهورية أفريقيـا الوسـطى تقـل عليهـا املسـ ولية الر يسـية عـن ايـة
مجيــل الســاان املوجــودين يف إقلياهــا مــن اإلبــادة اجلااعيــة وجــرا م اقــر والــتطهري العرقـ
واجلرا م املرتابة ضد اإلنسانية،
وإذ يشدد على أن أي ال مستدام لألزمة ينبغـ أن تتـوىل مقاليـده مجهوريـة أفريقيـا
الوســطى بنهســها ،ــا يف علــة العاليــة السياســية ،وأن اقــل ينبغ ـ أن يشــال إعــادة يالــة
القوات األمنية جلاهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ يكرر د دتهترر الســلطات االنتقاليــة إىل التعبيــل بعاليــة االنتقــا  ،ــا يف علــة
بالعال على فتح اوار سياس جامل وشامل وإط ق عاليـة للااـاقة ،والعاـل علـى إجـرا
انتخابـــات ر اســـية وتشـــريعية اـــرة نزيهـــة شـــهافة وشـــاملة للبايـــل يف موعـــد ال يتبـــاوز
آ /أغسطس  ،2015مل ضاان مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وعلى قدم املساواة،
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وإذ يثين على كل من بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى
وعالية سانغاري وقوة االحتاد األورويب يف مجهورية أفريقيا الوسـطى ،ملـا قامـب بـه مـن عاـل
إلرسا األساس ال زم لتحسني اقالة األمنية توطئةً ودعااً لنشر بعثـة األمـم املتحـدة املتااملـة
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسـطى ،وإذ يشرري ييار م مرل اق لر ،
إىل أن اقالــة األمنيــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،وإن كانــب ماضــية يف التحســن ،فهــ
ال تزا ضعيهة،
وإذ ي حب بقرار االحتـاد األورويب إنشـا بعثـة عسـارية استشـارية ملـدة سـنة وااـدة
تتاركز يف بانغ  ،بنا على طلب السلطات االنتقالية يف مجهورية أفريقيا الوسـطى ،للاسـامهة
يف تزويــد ـذه الســلطات شــورة ااــربا بشــأن إقـ القــوات املســلحة جلاهوريــة أفريقيــا
الوسـطى اــص تاــبح قــوة مســلحة متعــددة األعـراق ،مهنيــة ،ومجهوريــة ،ويشرردد علــى أمهيــة
الوضو يف توزيل املهام والتنسيق الوثيق بني القـوات أو البعثـات الدوليـة يف مجهوريـة أفريقيـا
الوسطى ،وعلى أمهية الدور القيادي الذي يعود يف ـذا الاـدد لبعثـة األمـم املتحـدة املتااملـة
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى ،ويطلرب كركق إدراج ـذه
املعلومات يف التقارير اليت يعد ا األمني العام بانتظام عن بعثة األمم املتحدة املتااملة،
وإذ ي حررررب بتقريــــر األمــــني العــــام لألمــــم املتحــــدة املــــ ر  1كــــانون األو /
ديسارب  )S/2014/857( 2014املقدم عا بالقرار ،)2014( 2149
وإذ ي حررب ييا ر بــالتقريرين امل قــب والنــها ( S/2014/452و  )S/2014/762لهريــق
ااربا املعين جباهورية أفريقيا الوسطى املنشأ عا بـالقرار  ،)2013( 2127والـذي مدـددت
واليته عا بالقرار ،)2014( 2134
وإذ حيررريل تل رر بـــالتقرير النـــها للبنـــة التحقيـــق الدوليـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة
( )S/2014/928امل ر  22كانون األو /ديسارب ،2014
وإذ يدين ب هة جتدد أعاا العنـ ،،سـوا مـا كـان منـها بـدوافل سياسـية أو بـدوافل
إجراميــــة ،الــــذي شــــهدته بــــانغ يف تشــــرين األو /أكتــــوبر 2014؛ والدوامــــة املســــتارة
من االستهزازات واألعاـا االنتقاميـة الـيت تقـوم جلـا اجلااعـات املسـلحة ،سـوا داخـل بـانغ
أو خارجها؛ والتهديدات بالعن ،،وانتهاكات وجتاوزات اقوق اإلنسان وانتهاكات القـانون
الدويل اإلنساين اليت ترتابها العناقر املسلحة ،ا يف علة اإلعـدامات خـارج نطـاق القـانون،
واــاالت االختهــا القســري ،وأعاــا االعتقــا واالاتبــاز التعســهية ،والتعــذيب ،وممارســة
العن ،اجلنس على النسا واألطها  ،واالغتاا  ،وجتنيد األطهـا واسـتخدامهم ،واالعتـدا
على املـدنيني وعلـى أمـاكن العبـادة ،ومنـل وقـو املسـاعدات اإلنسـانية ،و ـ كلـها أعاـا
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ال تزا ت ثر سلبا على اقالة اإلنسانية األلياة الـيت يواجههـا السـاان املـدنيون وتعيـق وقـو
املساعدات اإلنسانية إىل الهئات الضعيهة من الساان،
وإذ يرردين ييا ر اوباــات الــيت اســتهدفب الســلطات االنتقاليــة ،وتلــة الــيت دشــنب
على بعثة األمم املتحدة املتااملة وجنـود عاليـة سـانغاري وقـوة االحتـاد األورويب يف مجهوريـة
أفريقيا الوسطى خ األاداث اليت وقعب يف بانغ يف تشرين األو /أكتوبر ،وإذ يؤكرد أن
اوباات اليت تستهدف اهظة الس م تقل ضان معايري اإلدراج املبينة يف الهقرة  10مـن ـذا
القرار وقد تشال جرميـة اـر  ،ويركك مجيـل األطـراف بااللتزامـات الواقعـة عليهـا وجـب
القانون الدويل اإلنساين،
وإذ يك د اقتأكيرد علـى أن مجيـل مـرتاذ ـذه األعاـا ـب أن لضـعوا للاسـا لة،
وأن بعض تلة األعاا قد يرقـى إىل مرتبـة اجلـرا م اااضـعة لنظـام رومـا األساسـ للاحااـة
اجلنا يـــة الدوليـــة الـــذي تدعـــد مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى دولـــة طرفـــا فيـــه ،وإذ يالحررر ،
يف ذا الادد ،فتح املدع العام باحملااـة اجلنا يـة الدوليـة يف  24أيلو /سـبتارب  2014حتقيقـا
بعــد الطلــب الــذي تقــدمب بــه الســلطات الوطنيــة بشــأن جــرا م يدــزعم أ ــا ارتدابــب منــذ عــام
 ،2012وإذ ي حب بتعاون السلطات االنتقالية يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف ذا الادد،
وإذ يعر ع تررن اق ل ر اق ر ق إزا النتــا ا الــيت خلــا إليهــا فريــق ااــربا يف تقريــره
النــها املـ ر  29تشــرين األو /أكتــوبر  )S/2014/762( 2014مــن أن اجلااعــات املســلحة
ال تــزا تزعــز اســتقرار مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــال ديــدا دا اــا للس ـ م واألمــن
واالســتقرار يف البلــد ،وإذ يع ر ع كرركق تررن اق ل ر اق ر ق مــن أن جتــارة املــوارد الطبيعيــة
واســتغ وا و ريبــها بطــرق غــري قانونيــة ،ــا يف علــة الــذ ب واملــاس ،والاــيد غــري املشــرو
لألايا الربية واالجتار جلا ،ال تزا دد الس م واالستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ ي الح مل اق ل النتا ا اليت خلا إليها فريق ااـربا يف تقريـره النـها مـن أن
جــيا الــر للاقاومــة ال يــزا نشــطا يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،وأنــه أقــام ع قــات مــل
مجاعات مسلحة أخرى،
وإذ يؤكد اقاجـة املا سّـة والضـرورة امللحّـة إل ـا اإلفـ ت مـن العقـا يف مجهوريـة
أفريقيا الوسطى وتقدمي مـرتاذ انتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين وانتـهاكات أو جتـاوزات
اقوق اإلنسان إىل العدالة ،وإذ يؤكد يف ذا الادد ضرورة أن تعزَّز آليات املسـا لة الوطنيـة
وتنَهَّــــذ دون إبطــــا مــــذكرة التهــ ـا م بشــــأن التــــدابري امل قتــــة العاجلــــة امل رخــــة  7آ /
أغسطس  ،2014واليت تنا ،على وجه اااوص ،على إنشا حمااة جنا يـة وطنيـة خاقـة
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تتــوىل التحقيــق يف اجلــرا م اجلســياة الــيت ارتابــب يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،وم اقــة
اجلناة ،ا يف علة من خ سن السلطات االنتقالية التشريعات ال زمة،
وإذ يشدد على أن اقالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ميان أن تهض إىل بيئة مواتيـة
للنشاط اإلجرام عرب اقدود الوطنية ،من قبيل األنشطة الـيت تنطـوي علـى االجتـار باألسـلحة
واستخدام املرتزقة ،كاا ميان أن تشال أرضية خابة لناو شباات املتطرفني،
وإذ ي يف ذا الادد ا ميان أن يقدمه اظر توريـد األسـلحة الـذي فرضـه ا لـس
مــن إســهام مهــم يف ماافحــة نقــل األســلحة ومــا يتاــل جلــا مــن عتــاد بطــرق غــري مشــروعة
يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملنطقــة ا ــاورة ،ويف دعــم أنشــطة بنــا الس ـ م ونــز س ـ
املقاتلني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف مرالة ما بعد انتها الزنا  ،وإق القطـا األمـين،
وإذ يشرررري إىل قراريــه  )2013( 2117و  )2013( 2127ويعـــر عـــن بـــالن القلـــق مـــن
املخاطر اليت تتهدد الس م واألمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى مـن جـرا النقـل غـري املشـرو
لألســـلحة الاـــغرية واألســـلحة ااهيهـــة ،وتاديســـها وإســـا ة اســـتعااوا علـــى يـــو يزعـــز
االستقرار ،ومن استعاا ذه األسلحة ضد املدنيني املتضررين من الزنا املسلح،
وإذ يشررري إىل ضــرورة تنهيــذ عاليــة شــاملة وفعالـة لــزن سـ املقــاتلني وتســرحيهم
وإعادة إدماجهم ،وإلعادة األجانب منهم إىل أوطا م وإعادة توطينـهم ،ـا يف علـة األطهـا
طلب ماافحـة اإلفـ ت
الذين سبق وم االرتباط بالقوات واجلااعات املسلحة ،دون إخ
من العقا ،
وإذ يشري إىل قـراره القاضـ بتطبيـق نظـام جـزا ات عاـ ً بقراريـه )2013( 2127
و  ،)2014( 2134ويشدد على أن اجلزا ات احملـددة تسـتهدف أطرافـا مـن بينـها الايانـات
واألفراد الذين تقـرر اللبنـة املنشـأة عاـ بـالقرار  ،)2013( 2127واملاـددة واليتـها عاـ
بالقرار  ،)2014( 2134أ م من الضالعني يف أعاا تقـو السـ م أو االسـتقرار أو األمـن
يف مجهورية أفريقيا الوسـطى ،أو يقـدمون الـدعم تيسـريًا إلتيـان تلـة األعاـا  ،أو أي أعاـا
تعيق عالية االنتقا السياس أو ت جا العن ،،كاا تستهدف الايانات واألفراد الـذين تقـرر
اللبنـة أ ــم ضــالعون يف التخطــيب الرتاــا أعاـا تنتــهة القــانون الــدويل ققــوق اإلنســان
أو القانون اإلنسـاين الـدويل أو تشـال انتـهاكات أو جتـاوزات ققـوق اإلنسـان ،أو يف توجيـه
ذه األعاا أو ارتااجلا،
إذ يالح األمهية اقاةمة لتنهيذ نظـام اجلـزا ات بهعاليـة ،ـا يف علـة الـدور الر يسـ
الذي ميان أن تضطلل به يف ذا الادد الدو ا ـاورة ،إضـافة إىل املنظاـات اإلقليايـة ودون
اإلقلياية ،وإذ يشجل اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون،
4/12

15-00806

)S/RES/2196 (2015

وإذ ي ى أن اقالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ال تـزا تشـال خطـرا يتهـدد السـ م
واألمن الدوليني يف املنطقة،
وإذ يتص ف وجب الهال السابل من ميثاق األمم املتحدة،
اظر توريد األسلح ة
 - 1ي د أن تواقل مجيل الـدو األعضـا  ،اـص  29كـانون الثاين/ينـاير ،2016
اختاع التدابري ال زمة ملنـل توريـد األسـلحة ومـا يتاـل جلـا مـن عتـاد جبايـل أنواعـه ،ـا يف علـة
األســلحة والــذخا ر واملركبــات واملعــدات العســارية واملعــدات شــبه العســارية وقطــل الغيــار
ال زمة ملا سبق عكره ،إىل مجهورية أفريقيا الوسطى ،أو بيعها وا أو نقلـها إليهـا ،سـوا بطريقـة
مباشرة أو غري مباشرة ،وسوا كان علة انط قا من أراضـيها أو عرب ـا ،أو علـى يـد رعايا ـا،
أو باستخدام سهن أو طا رات ترفل أع مها ،وملنل املساعدة التقنيـة والتـدريب واملسـاعدة املاليـة
وغري ـــا مـــن أشـــاا املســـاعدة ،فياـــا يتاـــل باألنشـــطة العســـارية أو بتـــوفري أي أســـلحة
أو ما يتال جلا من عتاد أو قيانتها أو استخدامها ،ا يف علـة تـوفري أفـراد املرتزقـة املسـلحني،
سوا كان أقلهم من أراضيها أم مل يان ،ويقرر كذلة أال يسري ذا اإلجرا على ما يل :
اإلمدادات املخااة اارا لدعم بعثة األمم املتحدة املتااملة ،وفرقـة العاـل
(أ)
اإلقليايــة التابعــة ل حتــاد األفريقـ  ،وبعثــات االحتــاد األورويب ،والقــوات الهرنســية املنتشــرة يف
مجهورية أفريقيا الوسطى ،أو املوجهة الستخدام تلة األطراف؛
( ) بعثة األمم املتحدة املتااملة ،وفرقة العال اإلقليايـة التابعـة ل حتـاد األفريقـ ،
وبعثــات االحتــاد األورويب ،والقــوات الهرنســية العاملــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،إلســدا
املشورة التنظياية أو لتقدمي التدريب غري املرتبب بالعاليـات للقـوات التابعـة قاومـة مجهوريـة
أفريقيــا الوســطى وألغــرا تنهيــذ الواليــات املنوطــة جلــا ،ويطلررب إىل ــذه القــوات أن تقــدم
تقارير عن التدابري املتخذة يف ذا الادد يف إطار التقارير اليت ترفعها بانتظام إىل ا لس؛
(ج) اإلمــدادات مــن املعــدات العســارية غــري الهتاكــة املــراد اســتخدامها ااــرا
يف األغرا اإلنسانية أو أغرا اقااية ،ومـا يتاـل بـذلة مـن مسـاعدة أو تـدريب تقنـيني،
على يو ما توافق عليه اللبنة مسبقا؛
(د) امل بـــس الواقيـــة ،ـــا يف علـــة الســـترات الواقيـــة مـــن الرقـــاص وااـــوعات
العسارية ،اليت لبها باـهة م قتـة إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أفـراد األمـم املتحـدة وممثلـو
وسا ب اإلع م والعاملون يف ا الني اإلنساين واإلمنا واألفـراد املرتبطـون جلـم ،السـتخدامهم
الشخا ال غري؛
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( ـ) اإلمدادات من األسلحة الاغرية وما يتال جلا من املعدات األخرى املخااـة
ااــراً ل ســتخدام يف الــدوريات الدوليــة الــيت تــوفر األمــن يف منطقــة ــر ســانغا احملايــة الــيت
تتشــاطر ا ث ثــة بلــدان قاايتــها مــن الاــيد غــري املشــرو و ريــب العــاج واألســلحة ،وغري ــا
من األنشطة املخالهة للقوانني الوطنية جلاهورية أفريقيا الوسطى أو ل لتزامات القانونيـة الدوليـة
الواقعة على كا ل مجهورية أفريقيا الوسطى؛
(و) اإلمدادات من األسلحة وما يتاـل جلـا مـن املعـدات الهتاكـة األخـرى املوجهـة
لقوات أمن مجهورية أفريقيا الوسطى ،واملراد جلا اارا دعـم العاليـة الـيت تضـطلل جلـا مجهوريـة
أفريقيـــا الوســـطى إلقـ ـ القطـــا األمـــين أو اســـتعااوا فيهـــا ،علـــى يـ ـو مـــا توافـــق عليـــه
اللبنة مسبقا؛
(ز) املبيعــات أو اإلمــدادات األخــرى مــن األســلحة ومــا يتاــل جلــا مــن عتــاد،
أو توفري املساعدة أو األفراد ،على يو ما توافق عليه اللبنة مسبقا؛
 - 2ي ر د أن يــأعن جلايــل الــدو األعضــا أن تقــوم ،مــص ضــبطب أقــنافا حتظــر
الهقــرة  1مــن ــذا القــرار توريــد ا أو بيعهــا أو نقلــها أو تاــدير ا ،اــادرة تلــة األقــناف
وتســبيلها والــتخلا منــها (بوســا ل منــها تــدمري ا أو إبطــا مهعووــا أو ختزينــها أو نقلــها
إىل دولــة غــري دولــة املنشــأ أو دولــة املقاــد لغــر الــتخلا منــها) ،وأن تقــوم مجيــل الــدو
األعضا بذلة ،ويقرر كذلة أن تتعاون مجيل الدو األعضا يف ذه اجلهود؛
 - 3يك د دتهت السلطات االنتقالية إىل القيام ،ساعدة مـن بعثـة األمـم املتحـدة
املتااملة والشركا الدوليني ،بالتادي لنقل األسلحة الاـغرية واألسـلحة ااهيهـة بطـرق غـري
مشــروعة ولتاديســها املخــل باالســتقرار وإســا ة اســتعااوا يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،
وباهالة اإلدارة السلياة والهعالة ملخزونا ا من األسلحة الاـغرية واألسـلحة ااهيهـة وختزينـها
وأمنــها ،وجباــل و/أو تــدمري الهــا ض مــن األســلحة والــذخرية أو الاايــات املضــبوطة منــها
أو ما ال حيال منها ع مات وسم أو ما يوجـد منـها يف اـوزة جهـات بطـرق غـري مشـروعة،
وي شـدد كـذلة علـى أمهيــة إدراج ـذه األعاـا ضـان بــراما إقـ القطـا األمـين ونــز
س املقاتلني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم؛
اظر السهر
 - 4ي د أن تواقل مجيل الدو األعضا  ،اص  29كـانون الثاين/ينـاير ،2016
اختـــاع التـــدابري ال زمـــة ملنـــل األفـــراد الـــذين تـــدرج اللبنـــة أةمـــا م يف قا اـــة اجلـــزا ات
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من دخو أراضيها أو عبور ا ،على أنـه لـيس يف ـذه الهقـرة مـا يلـزم أي دولـة نـل رعايا ـا
من دخو أراضيها؛
-5

ي د أال تسري التدابري املهروضة يف الهقرة  4أع ه على اقاالت التالية:

(أ) عنــدما تقــرر اللبنــة ،علــى أســاس كــل االــة علــى اــدة ،أن ــذا الــدخو
أو العبور تربره الضرورة اإلنسانية ،ا يف علة أدا املناسة الدينية؛
( ) عندما ياون الدخو أو العبور ضروريا لتنهيذ إجرا ات قضا ية؛
(ج) عندما ترى اللبنة ،على أساس كل االة علـى اـدة ،أن اإلعهـا مـن اقظـر
مــن شــأنه أن لــدم أ ــداف حتقيــق الس ـ م واملاــاقة الوطنيــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
وبسب االستقرار يف املنطقة؛
 - 6يؤكررد أن انتــهاكات اقظــر املهــرو علــى الســهر مياــن أن تقــو الس ـ م
أو االستقرار أو األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،وي شرري إىل أن األشـخاص الـذين يقومـون
عن علم بتيسري سهر شـخا مـدرج اةمـه يف القا اـة يف انتـها قظـر السـهر مياـن للبنـة أن
تعترب م مستوفني ملعايري اإلدراج املناوص عليها يف ذا القرار؛
جتايد األقو
 - 7ي د أن تواقل مجيل الدو األعضا  ،اص  29كـانون الثاين/ينـاير ،2016
و دون تأخري ،جتايد مجيل األموا واألقـو املاليـة واملـوارد االقتاـادية األخـرى املوجـودة يف
أراضـيها والـيت كلاهــا أو تـتحام فيهـا ،باــورة مباشـرة أو غـري مباشــرة ،جهـات مـن األفــراد
أو الايانــات الــيت تــدرج اللبنــة أةما ــا ،أو كيانــات أو أفــراد يعالــون باســم تلــة اجلهــات
أو وفقاً لتوجيها ا ،أو كيانات كلاها أو تتحام فيها ،وي د ككق أن تواقل مجيـل الـدو
األعضا العال علـى منـل إتااـة مواطنيهـا أو أي أفـراد أو كيانـات داخـل أراضـيها أي أمـوا
أو أقو مالية أو موارد اقتاادية للبهات من األفراد أو الايانات اليت تدرج اللبنـة أةما ـا
أو لها د ا؛
 - 8ي ررر د أال تســــري التــــدابري املهروضــــة يف الهقــــرة  7أعـــ ه علــــى األمــــوا
أو األقو املالية أو املوارد االقتاادية األخرى اليت تقرر الدو األعضا املعنية:
(أ) أ ــا ضــرورية لتغطيــة النهقــات األساســية ،ــا يف علــة ســداد املبــالن املتعلقــة
بــاملواد الغذا يــة أو اإل ــارات أو الر ــون العقاريــة أو األدويــة والعــ ج الطــذ أو الضــرا ب
أو أقســاط التــأمني ورســوم املرافــق العامــة ،أو ااــرًا لســداد أتعــا مهنيــة معقولــة ورد مبــالن
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النهقـــات املترتبـــة علـــى تقـــدمي ااـــدمات القانونيـــة وفقـــا للقـــوانني الوطنيـــة ،أو أدا رســـوم
أو تاــالي ،خــدمات ،وفق ـًا للقــوانني الوطنيــة ،للعاليــات االعتياديــة املتعلقــة ه ـ أو تعهــد
األموا واألقو املالية واملوارد االقتاادية األخرى ا ادة ،بعد إخطار الدولـة املعنيـة اللبنـة
باعتزامهـــا اإلعن ،عنـــد االقتضـــا  ،باســـتخدام ـــذه األمـــوا أو األقـــو املاليـــة أو املـــوارد
االقتاـادية األخـرى ،مـا مل تتخـذ اللبنـة قـرارًا ـ ف علـة يف غضـون مسـة أيـام مـن أيــام
العال اعتبارا من يوم اإلخطار؛
( ) أو أ ا ضرورية لتغطيـة النهقـات االسـتثنا ية ،شـريطة أن ختطـر الدولـة العضـو
أو الدو األعضا املعنية اللبنة بذلة وأن توافق اللبنة عليه؛
(ج) أو أ ـــا خاضـــعة لـــر ن أو ااـــم قضـــا أو إداري أو حتاياـــ  ،ومياـــن
يف ذه اقالة استخدام األموا واألقو املالية واملوارد االقتاادية األخرى لهة علة الـر ن
أو تنهيذ علة اقام ،شريطة أن ياون الر ن أو اقام قد وقل قبل تاريخ اختـاع ـذا القـرار،
وأال ياــون لها ــدة أي شــخا أو كيــان أدرجــب اللبنــة اةمــه ،وأن تاــون الدولــة العضــو
أو الدو األعضا املعنية قد أخطرت اللبنة بذلة؛
 - 9ي د أن الدو األعضا وز وا الساا بـأن تضـاف إىل اقسـابات ا اـدة
وفقا ألااام الهقرة  7أع ه الهوا د أو األربا األخرى املسـتحقة لتلـة اقسـابات أو املبـالن
املســـتحقة وجــب عقـــود أو اتهاقـــات أو التزامـــات نشـــأت يف وقـــب ســـابق للتـــاريخ الـــذي
أقــبحب فيــه تلــة اقســابات خاضــعة ألااــام ــذا القــرار ،شــريطة أن تظــل تلــة الهوا ــد
واألربا واملبالن األخرى خاضعة وذه األااام وجمادة؛
 - 10ي د أن التدابري املذكورة يف الهقرة  7أع ه ال كنل شخاا أو كيانـا مـدرجا
اةمــه مــن دفــل مبلــن مســتحق وجــب عقــد أبــرم قبــل إدراج اســم علــة الشــخا أو الايــان
يف قا اــة اجلــزا ات ،شــريطة تثوبــب الــدو املعنيــة مــن أن املبلــن لــن يســتلاه بطريقــة مباشــرة
أو غــري مباشــرة شــخا أو كيــان مــدرج اةمــه وفقـاً للهقــرة  7أعـ ه ،وبعــد أن ختطــر الــدو
املعنية اللبنة با عتزامها دفل تلـة املبـالن أو اسـت مها أو اإلعن ،عنـد االقتضـا  ،برفـل التبايـد
عن األموا أو األقو املالية أو املوارد االقتاـادية األخـرى وـذا الغـر  ،وعلـة عشـرة أيـام
من أيام العال قبل تاريخ علة اإلعن؛
معايري اإل دراج يف قا اة اجلزا ات
 - 11ي د أن التدابري الواردة يف الهقرتني  4و  7تنطبق علـى اجلهـات مـن األفـراد
والايانــات الــيت تــدرجها اللبنــة باعتبــار أ ــا ضــالعة يف أعاــا تقــو الس ـ م أو االســتقرار
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أو األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،أو تقـدم الـدعم لتلـة األعاـا  ،ـا فيهـا األعاـا الـيت
تشال ديدا أو خرقا ل تهاقات االنتقالية ،أو اليت دد أو تعرقل العالية االنتقاليـة السياسـية،
ا يف علة االنتقا يو إجرا انتخابات ارة ونزيهة ،أو اليت ت جا أعاا العن،؛
 - 12ي ر د كرركق يف ــذا الاــدد أن التــدابري الــواردة يف الهقــرتني  4و  7تنطبــق
أيضا على اجلهات من األفراد والايانات اليت تدرج اللبنة أةما ا باعتبار ا:
تأيت مـن التاـرفات مـا ينتـهة خـرق اقظـر املهـرو علـى توريـد األسـلحة
(أ)
املناوص عليه يف الهقرة  54من القرار  )2013( 2127واملادد بالهقرة  1مـن ـذا القـرار،
أو تقوم باورة مباشرة أو غري مباشرة بتوريد األسـلحة أو أي عتـاد يتاـل جلـا إىل اجلااعـات
املســلحة أو الشــباات اإلجراميــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،أو ببيعهــا وــا أو نقلــها إليهــا،
أو تتلقى أسلحة أو أي عتاد متال جلا أو أي مشورة فنية أو تدريب أو مساعدة ،ـا يف علـة
التاويـل واملسـاعدة املاليـة ،تاـون وـا قـلة بأعاـا العنـ ،الـيت تقـوم جلـا اجلااعـات املســلحة
أو الشباات اإلجرامية يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
( ) ضالعة يف التخطيب ألعاا تنتهة القانون الدويل ققـوق اإلنسـان أو القـانون
الدويل اإلنساين ،أو يف توجيـه تلـة األعاـا أو ارتااجلـا ،سـب اقالـة ،أو يف أعاـا تشـال
جتــاوزات أو انتــهاكات ققــوق اإلنســان يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ــا يف علــة األعاــا
املنطويــة علــى العنــ ،اجلنس ـ  ،واســتهداف املــدنيني ،واالعتــدا ات املنهــذة العتبــارات عرقيــة
أو دينية ،واالعتدا ات على املدارس واملستشهيات ،واالختطاف ،والتشريد القسري؛
(ج) جتند األطها أو تستخدمهم يف الزنا املسـلح يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،
يف انتها للقانون الدويل الواجب التطبيق؛
(د) تقـــدم الـــدعم إىل اجلااعـــات املســـلحة أو الشـــباات اإلجراميـــة مـــن خــ
استغ املوارد الطبيعية أو االجتار جلـا خـارج القـانون ،ـا يف علـة املـاس والـذ ب واألايـا
الربية ،وكذلة منتبات األايا الربيـة ،سـوا اياـر علـة داخـل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى
أو كان يف اجتاه ااارج؛
( ـ) تعيــق إياــا املســاعدات اإلنســانية إىل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،أو تعيــق
اقاو على املساعدات اإلنسانية أو توزيعها يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
(و) ضــــالعة يف التخطــــيب وباــــات أو يف توجيههــــا أو رعايتــــها أو تنهيــــذ ا
ضــد بعثــات األمــم املتحــدة أو الوجــود األمــين الــدويل ختلــ ،أشــااله ،ــا يف علــة ماتــب
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األمــم املتحــدة املتاامــل لبنــا السـ م يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وبعثــات االحتــاد األورويب
والعاليات الهرنسية اليت تقدم واا الدعم؛
(ز) تتوىل قيادة كيان أدرجب اللبنـة اةمـه عاـ بـالهقرة  36أو الهقـرة  37مـن
القرار  )2014( 2134أو عا جلذا القـرار؛ أو تقـدم الـدعم لهـرد أو كيـان أدرجـب اللبنـة
اةمــه عا ـ بــالهقرة  36أو الهقــرة  37مــن القــرار  )2014( 2134أو عا ـ جلــذا القــرار،
أو تعاــل باســم علــة الهــرد أو الايــان أو نيابــة عنــه أو بتوجيــه منــه ،أو تقــدم الــدعم لايــان
ميلا ـه أو يــتحام فيــه فــرد أو كيــان مــدرج اةمــه أو تعاــل باســم علــة الايــان أو نيابــة عنــه
أو بتوجيه منه؛
جلنة اجلزا ات
 - 13ي د أن والية اللبنة املنشأة عا بـالهقرة  57مـن القـرار )2013( 2127
تســري فياــا يتعلــق بالتــدابري املهروضــة يف الهقــرتني  54و  55مــن القــرار  2127والهقــرتني
 30و  32من القرار  ،)2014( 2134واليت تقرر كديد ا جلذا القرار؛
 - 14يشرردد علــى أمهيــة إجــرا مشــاورات منتظاــة مــل الــدو األعضــا املعنيــة،
اسب االقتضا  ،لضاان التنهيذ التام للتدابري املناوص عليها يف ذا القرار؛
فريق ااربا
 - 15يع ع عن تأييده التام لهريق ااـربا املعـين جباهوريـة أفريقيـا الوسـطى املنشـأ
عا بالهقرة  59من القرار )2013( 2127؛
 - 16ي ررر ر د كديـــــد واليـــــة فريـــــق ااـــــربا اـــــص  29شـــــباط/فرباير ،2016
ويع ع تن اتتزام معاودة النظر يف ذه الوالية واختاع اإلجرا املناسب فياـا يتعلـق بتبديـد
كديد ا يف موعـد أقاـاه  29كـانون الثاين/ينـاير  ،2016ويطلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ
التدابري اإلدارية ال زمة بأسر ما ميان دعاا لإلجرا الذي يتخذه ا لس؛
 - 17ي د أن تشال والية فريق ااربا املهام التالية:
مساعدة اللبنة يف تنهيذ الوالية املنوطة جلا على النحـو احملـدد يف ـذا القـرار،
(أ)
ا يف علة من خ تزويد اللبنة علومات تتاـل بمماانيـة إدراج أةمـا أفـراد أو كيانـات،
يف مرالة الاقة ،ممن قد ياونون ضالعني يف األنشطة املبينة يف الهقرتني  11و  12أع ه؛
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( ) مجل ودراسة وحتليـل املعلومـات الـيت تـرد مـن الـدو و يئـات األمـم املتحـدة
املعنيـــة وا ملنظاـــات اإلقليايـــة واألطـــراف املهتاـــة األخـــرى بشـــأن تنهيـــذ التـــدابري املقـــررة
يف ذا القرار ،و اقة ااالت عدم االمتثا ؛
(ج) موافـــاة اللبنـــة بمااطـــة باملســـتبدات يف منتاـــ ،املـــدة يف موعـــد أقاـــاه
 30كوز/يوليـه  ،2015ورفـل تقريـر ـا إىل جملـس األمـن ،بعـد مناقشـة األمـر مـل اللبنـة،
لو  31كانون األو /ديسارب  ،2015عن تنهيذ التدابري املهروضـة يف الهقـرتني  54و 55
مــن القــرار  2127والهقــرتني  30و  32مــن القــرار  ،)2014( 2134والــيت جت جتديــد ا يف
الهقرات  1و  2و  4و  7من ذا القرار؛
(د) تقــــدمي إااطــــات بــــجخر املســــتبدات إىل اللبنــــة ،و اقــــة يف اقــــاالت
املستعبلة ،أو كلاا رأى الهريق ااجة إىل علة؛
( ـ) مســـاعدة اللبنـــة يف تنقـــيح وحتـــديمل املعلومـــات املتعلقـــة بقا اـــة اجلهـــات
من أفراد وكيانات اليت أدرجب اللبنة أةما ا عا باملعايري اليت جت جتديـد ا يف الهقـرتني 11
و  12أع ه ،ا يف علة من خ تقدمي معلومـات حتديـد اوويـة ومعلومـات إضـافية لتدـدرج
يف املوجزات السردية ألسبا اإلدراج يف القا اة املتااة للعاوم؛
(و) مساعدة اللبنة د ا باملعلومـات املتعلقـة باجلهـات مـن أفـراد وكيانـات الـيت
قــد تنطبــق عليهــا معــايري اإلدراج بالقا اــة املناــوص عليهــا يف الهقــرتني  11و  12أعــ ه،
ا يف علة عن طريق تقدمي ذه املعلومات إىل اللبنة ،ما إن تابح متااة ،وتضـاني تقـاريره
الرةمية ااطية أةما اجلهات املاان إدراجها ،واملعلومـات املناسـبة لتحديـد اوويـة ،ومـا ي ـم
علــة مــن معلومــات بشــأن الســبب الــذي عــل الهــرد أو الايــان مــن املااــن أن تنطبــق عليــه
معايري اإلدراج املناوص عليها يف الهقرتني  11و  12أع ه؛
 - 18يهيب بهريق ااربا أن يتعـاون بنشـاط مـل سـا ر أفرقـة أو جماوعـات ااـربا
اليت ينشئها جملس األمن ،اسب ما يهيد يف تنهيذ الوالية املنوطة بال منها؛
 - 19يع ر ع عــن القلــق البــالن إزا التقــارير الــيت تتحــدث عــن شــباات االجتــار
غـري املشــرو الــيت ال تــزا كــو اجلااعــات املســلحة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتزود ــا
اجيا ـــا ،ويشرررجل فريـــق ااـــربا أن يـــويل ا تاامـــا خاقـــا ،يف تنهيـــذ واليتـــه ،للبحـــمل
يف أمر ذه الشباات؛
 - 20حيث مجهورية أفريقيا الوسطى والدو ا اورة وا والدو األخـرى األعضـا
يف امل كر الدويل املعين نطقة البحريات الاربى على التعـاون علـى الاـعيد اإلقلياـ للتحقيـق
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يف أمر الشباات اإلجرامية اإلقلياية واجلااعات املسلحة الضالعة يف استغ املـوارد الطبيعيـة
خارج القانون و ريبها ،ا يف علة الذ ب واملـاس وقـيد األايـا الربيـة واالجتـار جلـا بطـرق
غري مشروعة ،وملاافحة تلة الشباات واجلااعات؛
 - 21حيررث مجيــل األطــراف ومجيــل الــدو األعضــا  ،إضــافة إىل املنظاــات الدوليــة
واإلقلياية ودون اإلقلياية ،على التعاون مل فريق ااربا وضاان س مة أفراده؛
 - 22حيررث كرركق مجيــل الــدو األعضــا ومجيــل يئــات األمــم املتحــدة املعني ـة
على ضاان الوقو من دون عا ق ،و اقـة إىل األشـخاص والوثـا ق واملواقـل ،اـص يـتاان
فريق ااربا من تنهيذ الوالية املنوطة به؛
 - 23يطلررب إىل املاثلــة اااقــة لألمــني العــام املعنيــة باألطهــا والــزنا املســلح
واملاثلــة اااقــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعن ،اجلنس ـ يف اــاالت الــزنا أن تواق ـ تبــاد
املعلومــات عات الاــلة باملوضــو مــل اللبنــة ،وفقــا للهقــرة  7مــن القــرار )2010( 1960
والهقرة  9من القرار )2011( 1998؛
اإلب غ واالستعرا
 - 24يهيررب جبايــل الــدو  ،وال ســياا دو املنطقــة والــدو الــيت يوجــد جلــا أفــراد
وكيانات من املدرجة أةماؤ م ،أن تبلن اللبنة بانتظام باإلجرا ات اليت تتخذ ا لتنهيذ التـدابري
املهروضة يف الهقرتني  54و  55مـن القـرار  2127والهقـرتني  30و  32مـن القـرار 2134
( ،)2014واليت جت جتديد ا يف الهقرات  1و  2و  4و  7من ذا القرار؛
 - 25يؤكرررد أنـــه ســـيبق اقالـــة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى قيـــد االســـتعرا
املستار ،وأنه سياون على استعداد الستعرا مـدى وجا ـة التـدابري الـواردة يف ـذا القـرار،
ــا يف علــة إماانيــة تعزيز ــا بــمجرا ات إضــافية ،وال ســياا مــن خــ جتايــد األقــو ،
أو بتعـــديل تلـــة التـــدابري أو تعليقهـــا أو رفعهـــا يف أي وقـــب اســـباا تقتضـــ الضـــرورة
يف ضو التقدم احملرز يف تثبيب االستقرار يف البلد واالمتثا ألااام ذا القرار؛
 - 26ي د إبقا املسألة قيد نظره الهعل .
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