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القرار )9102( 9922
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،2012املعقودة يف  91كانون الثاين/يناير 9102
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته وبياانته السابقة املتعلقة جبمهورية أفريقيا الوسطى ،ال سيما القرارات 1212
( )1122و  )1122( 1212و  )1122( 1222و  )1122( 1222و )1122( 1212
و  )1122( 1222و  )1122( 1121و  )1122( 1122و  )1122( 1121و 1122
( )1122و  )1122( 1112و  )1122( 1212و  ،)1122( 1222و  ،)1122( 1212إضافة
إىل القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار  ،)1122( 1121وبياانت ـ ـ ـ ـ ـ ــه الر س ـ ـ ـ ـ ـ ــية امل ر ـ ـ ـ ـ ـ ــة  21ك ـ ـ ـ ـ ـ ــا و األو يس ـ ـ ـ ـ ـ ــم 1122
( )S/PRST/2014/28و  11تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري األو أكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر  )S/PRST/2015/17( 1122و  22تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري
الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وفم  )S/PRST/2016/17( 1122و  2يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أبري )S/PRST/2017/5( 1122
و  22متوز يوليه ،)S/PRST/2017/9( 1122
وإذ يؤك د د مد ددن ج ي د د التزام ــه الق ــو بس ــيا ة يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى واس ــتق ا وو ــد ا
وس متها اإلقليمية ،وإذ يشري إىل أمهية مبا ئ عدم التد و س اجلوار والتعاو اإلقليمي،
وإذ يشري إىل أ يهورية أفريقيا الوسطى تقع عليها املس ولية الرئيسية ع محاية ييـع السـنا
املوجو ي يف إق ليمها م اإلاب ة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتنبة ضد اإل سا ية،
وإذ يع ددرن ا ددن القلد د إزاء ت ــد ور احلال ــة األمالي ــة ،وال س ــيما يف اجل ــزء اجلال ــو الش ــرقي واجل ــزء
الشمايل الغر م يهورية أفريقيا الوسطى ،بسبب استمرار االشتباكات بني اجلماعات املسـلحة وغري ـا
م ـ املفســدي املســلحني يف هتــاوال م للســيطرة ابلقــوة علــى األراضــي وامل ـوار وزعزعــة االســتقرار يف البلــد،
فضـ عـ قــد القــدرات لــدم قـوات األمـ الـوة وهتدو يــة ســلطة الدولــة علــى كامـ أراضــي يهوريــة
أفريقيا الوسطى ،واستمرار األسباب اجلذرية اليت أ ت إىل شوب الالزاع،
وإذ يشد د علــى أ أ ـ مســتدام ل زمــة يف يهوريــة أفريقيــا الوســطى يالبغــي أ يتــوال البلــد
فســه ،ــا يف ذلــل العمليــة السياســية ،ويالبغــي أ يعطــي األولويــة لتحقيــه املةــاحلة بــني ســنا يهوريــة
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عملية شاملة تضم الرجا والالساء م ييـع املشـارب االجتماعيـة واالقتةـا ية
أفريقيا الوسطى م
والسياسية والديالية والعرقية ،يف ذلل الذي ُشر وا م جراء األزمة،
وإذ يهيد بســلطات يهوريــة أفريقيــا الوســطى مواهــلة جهو ــا الراميــة إىل تالفيــذ تــدابري شــفافة
تشـم اجلميـع وتتـيح إ ـ االسـتقرار واقيـه املةــاحلة يف يهوريـة أفريقيـا الوسـطى وإعـا ة بسـ ســلطة
الدولة بةورة فعالة على كام أراضي يهورية أفريقيا الوسطى؛ ومنافحة اإلف ت م العقاب م
إعــا ة تشــغي إ ارة اجلهــاز القضــائي و اــام العدالــة اجلالائيــة ،ــا يف ذلــل اــام الس ـ و  ،يف ييــع أ ــاء
البلد؛ واقيه عملية إه ح القوات املسلحة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وقـوات األمـ الـدا لي مـ أجـ
إ شـاء أجهـزة أماليــة تتعـد يف هـفوفها األهــو اإلساليـة وتتســم ابلنفـاءة املهاليـة وتــدي ابلـوالء لل مهوريــة،
وذلل بتطبيه عمليـات اإلهـ ح املالاسـبة للقطـاع األمـ ؛ واالضـط ع بعمليـة شـاملة وفعالـة لالــزع سـ ح
اجلماعات املسلحة وتسريح أفرا ـا وإعـا ة إ مـاجهم وإعـا م إىل أوةـانم ،ـ يف ذلـل األةفـا الـذي
ارتبطوا هبا يف السابه؛ ومالع إعا ة جتاليد الء األةفا ؛ وإ شاء اام فعا إل ارة املاليـة العامـة مـ أجـ
تغطية املةاريف املتعلقة بسري أعما الدولة وتالفيذ ط اإل عاش املبنر وتالشي االقتةا ،

وإذ يرح د د ابملبـ ــا رة األفريقيـ ــة للس ـ ـ م واملةـ ــاحلة يف يهوريـ ــة أفريقيـ ــا الوسـ ــطى الـ ــيت أفض ـ ـ
إىل اعتم ــا ارةـ ــة الطريـ ــه ـ ـ امل ـ ـ متر الـ ــوزار الـ ــذ عقدتـ ــه يف لي في ـ ـ يف  22متوز يوليـ ــه 1122
سلطات يهورية أفريقيا الوسطى واالاا األفريقي واجلماعة االقتةا ية لدو وس أفريقيا وامل متر الدويل
املعـ الطقــة البحـريات النـ م بــدعم مـ أ غــوال وتشـا وغــابو والنو غــو ،وإذ ي كــد مـ جديــد أ ــذ
املبا رة و ارةة الطريه تلل تشن اإلةار الرئيسي حل سياسي يف يهورية أفريقيا الوسطى ،على ـو
ما وافق عليها سلطات يهورية أفريقيا الوسطى وا قيا ا،
وإذ يشجع سلطات يهورية أفريقيا الوسطى ،ابلتعاو مع بعثة األمم املتحدة املتناملة املتعد ة
األبع ـ ــا لتحقي ـ ــه االس ـ ــتقرار يف يهوري ـ ــة أفريقي ـ ــا الوس ـ ــطى وبعث ـ ــة الت ـ ــدريب العس ـ ــنر ل ا ـ ــا األورو
يف يهوريـة أفريقيــا الوســطى ،علـى مـالح فــرل متسـاوية لعالاهــر اجلماعــات املسـلحة ،سـواء مـ مليشــيات
أ يت ابالكا أو مـ ائـت س سـيلينا السـابه ،يف إةـار عمليـة ا تقـاء أفـرا مـ املس نيـر ني املسـتوفني للشـرو
بغية ضمهم إىل قوات األم وقوات الدفاع الوةالية ،وإذ ير ب يف ـذا الةـد الةـ مل املشـروع الت ـري
لالزع الس ح والتسـريح وإعـا ة اإل مـاا واإلعـا ة إىل الـوة  ،وإذ يشـ ع كـذلل سـلطات يهوريـة أفريقيـا
الوسطى على كفالة أ تتاح جلالو القوات املسلحة التابعة جلمهورية أفريقيا الوسطى مـ ييـع املقاةعـات
فرل متساوية ل ستفا ة م عملية التس ي وعملية التحقه املبسطة،
وإذ يشد د د عل ــى أمهي ــة إع ــا ة بال ــاء عتم ــع متع ــد األعـ ـرامل ،وج ــي وةـ ـ يف يهوري ــة أفريقي ــا
الوسطى ذ كفاءة مهالية ويدي ابلوالء لل مهورية ،وإذ يالو يف ـذا الةـد ابلعمـ الـذ اضـطلع بـه
بعث ــة الت ــدريب العس ــنر ل ا ــا األورو يف يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى ،وإذ ير ــب ابل ــدعم املق ــدم مـ ـ
الشركاء الدوليني واإلقليميني اآل ري لتدريب قوات األم والدفاع الوةالية عما لسلطات يهورية أفريقيا
الوســطى ،وإذ يشـ ع التالســيه الفعــا مــع بعثــة األمــم املتحــدة وبعثـة التــدريب العســنر ل اــا األورو
يف يهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ يهي د بســلطات يهوريــة أفريقيــا الوســطى إىل ضــما اســتبعا م ـرتن ا تهاكــات القــا و
الدويل الواجب التطبيه ،ا يف ذلل اال تهاكات املرتنبة ضد األةفا والالساء ،م قوات األم والقوات
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املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى ،وإذ يدعو كـذلل إىل عـم نومـة يهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف وضـع
اسرتاتي ية شاملة بشأ العالف اجلالسي واجلالسا بغية احلد م مستوايت العالف اجلالسي عموما،
وإذ يرحد ابلتـزام األمـني العــام ال فـاذ سياسـته لعـدم التســامح إة قـات إزاء االسـتغ واال تهــا
اجلالسـ يني إ فــاذا هــارما ،وإذ ي ــا التــدابري امليتتلفــة الــيت امــذ ا بعثــة األمــم املتحــدة املتناملــة والبلــدا
املسامهة بقوات وأبفرا شرةة ملنافحة االستغ واال تها اجلالسيني ،مما أ م إىل فض احلاالت املبلغ
عالها ،ولناله يا يعرب ع قلقه البالغ إزاء اال عاءات العديدة الـيت تفيـد بقيـام أفـرا مـ فاـة السـ م
يف يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى وك ــذلل قـ ـوات غ ــري ابع ــة ل م ــم املتح ــدة ابرتن ــاب االس ــتغ واال ته ــا
اجلالسيني ،وإذ يشد على احلاجة العاجلة إىل أ تقوم البلدا املسامهة بقوات وأبفرا شرةة ،وبعثةُ األمم
املتحدة املتناملـة ،سـب االقتضـاء ،بفـتح التحقيـه علـى وجـه السـرعة يف تلـل اال عـاءات بطريقـة تتسـم
ابملةــداقية والشــفافية ،وإىل هتاســبة املس ـ ولني ع ـ ــذ اجل ـرائم أو التةــرفات املش ـيالة ،وإذ يشــد كــذلل
علــى ضــرورة مالــع ــاالت االســتغ واال تهــا ــذ واســني ســب التعام ـ مــع ــذ اال عــاءات ،وفقــا
للقرار ،)1122( 1121
وإذ يرح بتقريـر األمـني العـام املـ ر  22تشـري األو أكتـوبر  )S/2017/865( 1122املقـدم
عم ابلقرار  ،)1122( 1212وإذ حيي علما برسالته امل ر ة  21متوز يوليه  1122املوجهة إىل رئيس
علس األم (  )S/2017/597عم ابلفقرة  12م القرار ،)1122( 1222
وإذ يرح د د ك ددذل بتقري ــر املس ــت دات يف مالتة ــف امل ــدة والتقري ــر الاله ــائي ()S/2017/1023
لفري ــه اخل ـ اء املع ـ جبمهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى املالش ــأ عم ـ ابلق ـرار  )1122( 1212واملوس ــع وج ــب
القـ ـرار  )1122( 1222واملم ــد ة واليت ــه عمـ ـ ابلقـ ـرار  ،)1122( 1222وإذ حيـ ـي علم ــا بتوه ــيات
فريه اخل اء،
وإذ يد د ين بش ــدة اس ــتمرار العال ــف وع ــدم االس ــتقرار يف يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى ،والتهدي ــدات
ابلعالف والتحـريض علـى النرا يـة العرقيـة والدياليـة والعالـف ،وا تهاكـات قـومل اإل سـا والتعـدايت عليهـا
وا تهاكات القا و الدويل اإل سا  ،فضـ عـ العالـف اجلالسـي واجلالسـا  ،وال سـيما ضـد األةفـا  ،الـيت
يرتنبها اهة عالاهر ك م االف سيلينا السابه وياعة أ يت ابالكـا واجلماعـات املسـلحة األ ـرم؛
وا مات على فاة الس م والعاملني يف اجملا اإل سا التابعني ل مم املتحدة والتحريض على العالف
ضد م؛ والدوامـة املسـتمرة مـ االسـتفزازات واألعمـا اال تقاميـة الـيت تقـوم هبـا اجلماعـات املسـلحة ،سـواء
ا ـ اب غــي أو ارجهــا؛ ومالــع وهــو املســاعدات اإل ســا ية ،و ــي أعمــا ترتنبهــا العالاهــر املســلحة
وال تزا ت سر سلبا على احلالة اإل سا ية العةيبة اليت يواجهها السنا املد يو وتعيه وهـو املسـاعدات
اإل سا ية إىل الفاات الضعيفة م السنا ،
وإذ يؤك احلاجة املاسة والضرورة امللحة إلناء اإلف ت م العقاب يف يهورية أفريقيا الوسطى
وتقدمي مرتن ـذ األعمـا إىل العدالـة ،و ـي أعمـا قـد يةـ بعضـها إىل مرتبـة اجلـرائم اخلاضـعة لالاـام
روما األساسي للمحنمة اجلالائية الدولية الذ تُعد يهورية أفريقيا الوسطى ولة ةرفا فيـه ،وإذ ي ـا،
يف ــذا الةــد  ،فــتح املــدعي العــام اب نمــة اجلالائيــة الدوليــة يف  12أيلو ســبتم  1122لتحقيــه إســر
الطلب الذ تقدم به السلطات الوةالية بشأ جرائم يُ نيدعى أنا ارتُنب مالذ عام  ،1121وإذ ير ب
ابلتعاو املستمر الذ تبديه سلطات يهورية أفريقيا الوسطى يف ذا الةد ،
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وإذ يؤك د أمهيــة إقامــة اــام قضــائي وةـ فعــا  ،وإذ يشــد علــى ضــرورة تعزيــز ليــات املســاءلة
الوةاليــة بســب عــدة ،م ـ بيالهــا املضــي يف تالفيــذ مــذكرة التفــا م امل ر ــة  2ب أغســطس  1122بشــأ
التدابري امل قتة العاجلة ،وإذ ير ب يف ذا الةـد ابلتفعيـ التـدرلي للمحنمـة اجلالائيـة اخلاهـة للتحقيـه
يف اجل ـرائم اجلس ــيمة ال ــيت ارتنب ـ يف يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى وم ق ــة مرتنبيه ــا ،وإذ يش ــري إىل أمهي ــة
استمرار الدعم الذ يقدمه اجملتمع الدويل ذ العملية اليت تضطلع هبا سلطات يهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ يش د على أ ك م ياليتر يف أعما تقوض الس م أو االستقرار أو األمـ يف يهوريـة
أفريقي ــا الوس ــطى و ــد العملي ــة السياس ــية لتحقي ــه االس ــتقرار واملة ــاحلة أو تعيقه ــا وتس ــتهدس امل ــد يني
و اجم فاة الس م ،أو يدعم تلل األعما  ،قد يستويف بذلل معايري اإل ضاع لل زاءات وفقا ملا ير
يف ذا القرار،
وإذ يعرن ان قلقه إزاء األسر السل ل جتار ابملوار الطبيعية ،ا فيها الذ ب واملـا واأل يـاء
ال ية ،وجتار ا واستغ ا بةـورة غـري مشـروعة و ريبهـا علـى اقتةـا البلـد وتالميتـه ،وإزاء التهديـد املسـتمر
الذ تشنله تلل األ شطة للس م واالستقرار يف يهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ يشددري إىل الق ـرار اإل ار الةــا ر ع ـ عمليــة كيم ـ يل بشــأ اســتاالاس تةــدير املــا اخلــام
م يهورية أفريقيا الوسطى ،واإلةـار التالفيـذ املرفـه بـه ،وإىل أعمـا فريـه الرهـد التـابع لعمليـة كيمـ يل
وامليتةـد جلمهوريــة أفريقيــا الوسـطى ،وإذ يقـ نيـر ابحلاجــة إىل تنثيـف اجلهــو الــيت تبــذ ا ســلطات يهوريــة
أفريقيا الوسطى وعملية كيم يل إلعـا ة إ مـاا يهوريـة أفريقيـا الوسـطى بةـورة مسـ ولة وتدرليـة يف جتـارة
”املالاةه املمتثلة“ املالشأة مسبقا،
املا العاملية م
وإذ يالحددم مددع القلد االسـتالتاجات الــيت لــد إليهــا فريــه اخلـ اء يف تقريــر الالهــائي ومفا ــا
أ جي الرب للمقاومة ال يزا شطا يف اجلزء اجلالو الشـرقي مـ يهوريـة أفريقيـا الوسـطى يـ يقـوم
بقت وا تطاس املد يني ،فيهم األةفا والالساء،
وإذ يالح ددم م ددع القلد د ك ددذل اس ــتمرار الالش ــا اإلجرامـ ـي عـ ـ احل ــدو الوةالي ــة يف املالطق ــة،
وإذ يش ــد عل ــى أ احلال ــة يف يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى ق ــد ت ــوفر بيا ــة مواتي ــة لتزاي ــد األ ش ــطة اإلجرامي ــة
ع احلدو الوةالية ،م قبي األ شطة الـيت تالطـو علـى االجتـار ابألسـلحة واسـتيتدام املرتزقـة ،كمـا نـ
أ تشن أرضية ةبة لالمو شبنات املتطرفني،
وإذ يقر يف ذا الةد ا ن أ يقدمه ار توريد األسلحة الذ فرضه اجمللـس مـ إسـهام
مهـم يف منافحـة قـ األسـلحة ومــا يتةـ هبــا مـ عتــا بطـرمل غــري مشـروعة يف يهوريــة أفريقيـا الوســطى
واملالطقة اجملاورة ،ويف عم عمليات بالاء الس م بعد ا تهاء الالـزاع ،و زع الس ح والتسريح وإعا ة اإل مـاا
واإلعـ ـ ــا ة إىل ال ـ ـ ــوة  ،وإه ـ ـ ـ ح القطـ ـ ــاع األم ـ ـ ـ  ،وإذ يش ـ ـ ــري إىل قرارات ـ ـ ــه  )1122( 1222و 1212
( )1122و  )1122( 1111و  )1122( 1121و  ،)1122( 1222وإذ يعرب ع ابلغ القله م
امليتــاةر الــيت تتهــد الس ـ م واألم ـ يف يهوريــة أفريقيــا الوســطى م ـ ج ـراء الالق ـ غــري املشــروع ل ســلحة
الةغرية واألسلحة اخلفيفة ،وتنديسها وإساءة اسـتعما ا علـى ـو يزعـزع االسـتقرار ،ومـ اسـتعما ـذ
األسلحة ضد املد يني املتضرري م الالـزاع املسلح،
وإذ يكرر التأكيد على أمهية تالفيذ ييع الدو األعضاء التدابري الوار ة يف قرارات علـس األمـ
 )1122( 1212و  )1122( 1222و  )1122( 1222و  )1122( 1121و )1122( 1222
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ويف ذا القرار تالفيذا كام  ،ا يف ذلل االلتـزام بتالفيـذ جـزاءات هتـد ة األ ـداس ضـد األفـرا والنيـاانت
الذي اد م جلالة اجلزاءات املالشأة عم ابلقرار ( )1122( 1212الل الة)،
وإذ يالحم األمهية احلامسة لتالفيذ اام اجلزاءات بفعالية ،ا يف ذلل الدور الرئيسي الذ ن
أ تضــطلع بــه الــدو اجملــاورة ،وكــذلل املالامــات اإلقليميــة و و اإلقليميــة يف ــذا الةــد  ،وإذ يش ـ ع
ا جلهو الرامية إىل مواهلة تعزيز التعاو وتالفيذ اام اجلزاءات جبميع جوا به،
وإذ يالح ددم مد ددع القل د د التق ــارير ال ــيت تفي ــد أب أف ـ ـرا ا اض ــعني لل ـ ـزاءات يقوم ــو أبس ــفار
يف املالطقة مالتهنني ار السفر املفروض عليهم ،وإذ يشـد علـى أ اجلهـات ،مـ األفـرا أو النيـاانت،
اليت تقوم ع علم بتيسري سفر فر اضع لل زاءات يف ا تهـا حلاـر السـفر ،قـد تسـتويف يف اـر الل الـة
معايري اإل ضاع لل زاءات،
وإذ يالحم مع القل كذل التقارير اليت تفيد أب أمواال وأهوال مالية وموار اقتةـا ية مملوكـة
ألفـ ـرا وكي ــاانت مدرج ــة أمس ــاجت م يف القائم ــة جتم ــد بع ـ ُـد ،وإذ ي ك ــد أ مـ ـ واج ــب ال ــدو األعض ــاء
وسلطات يهورية أفريقيا الوسطى أ تفع ذلل و مزيد م التأ ري،
وإذ يرحد ابجلهــو الــيت يبــذ ا رئــيس الل الــة ورئــيس علــس األمـ مـ أجـ عــم وتعزيــز تالفيــذ
الت ــدابري املفروض ــة عمـ ـ ابلقـ ـرار  )1122( 1222عـ ـ ةري ــه التع ــاو م ــع ال ــدو األعض ــاء ،وال س ــيما
و املالطقة،
وإذ ي ددر أ احلال ــة يف يهوري ــة أفريقي ــا الوســطى ال ت ـزا تش ــن
الدوليني يف املالطقة،

ط ـرا يته ــد الس ـ م واألم ـ

وإذ يتصرف وجب الفة السابع م ميثامل األمم املتحدة،
حظر توري األسلحة
 - 2يقددرر أ تواه ـ ييــع الــدو األعضــاء ،ـ  22كــا و الثا يالــاير  ،1122امــاذ
التدابري ال زمة ملالع توريد األسلحة وما يتة هبا م عتا جبميـع أ واعـه ،ـا يف ذلـل األسـلحة والـذ ائر
واملركبــات واملعــدات العســنرية واملعــدات شــبه العســنرية وقطــع الغيــار ال زمــة ملــا ســبه ذكــر  ،إىل يهوريــة
أفريقيــا الوســطى ،أو بيعهــا ــا أو قلهــا إليهــا ،س ـواء بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة ،وس ـواء كــا ذلــل
ا ط قا مـ أراضـيها أو ع ـا ،أو علـى يـد رعااي ـا ،أو ابسـتيتدام سـف أو ةـائرات ترفـع أع مهـا ،وملالـع
تقــدمي املســاعدة التقاليــة والتــدريب واملســاعدة املاليــة وغري ــا م ـ أشــنا املســاعدة ،فيمــا يتة ـ ابأل شــطة
العســنرية أو بتــوفري أ أســلحة أو مــا يتةـ هبــا مـ عتــا أو هــيا تها أو اســتيتدامها ،ــا يف ذلــل تــوفري
أفـرا املرتزقــة املســلحني ،ســواء كــا أهــلهم مـ أراضــيها أم ينـ  ،ويقــرر كــذلل أال يســر ــذا اإلجـراء
على ما يلي:
اإلمــدا ات امليتةةــة ة ـرا لــدعم أو اســتيتدام بعثــة األمــم املتحــدة وبعثــات االاــا
(أ)
األورو للتدريب املالشورة يف يهورية أفريقيا الوسطى ،والقوات الفر سية وجب الشرو اليت تالد عليها
الفقــرة  22مـ القـرار  ،)1122( 1212فضـ عـ قـوات الــدو األعضــاء األ ــرم الــيت تقــدم التــدريب
واملساعدة ،وفقا إلشعار يوجه مسبقا عم ابلفقرة ( 2ب) أ ان ؛
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(ب) اإلم ــدا ات م ـ ـ املع ــدات غ ــري الفتاك ــة وتق ــدمي املس ــاعدة ،ــا يف ذل ــل ت ــوفري ورات
التــدريب العمليــاري وغــري العمليــاري لق ـوات األم ـ يف يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ويشــم ذلــل امل سســات
املد ية إل فاذ القا و التابعة للدولة ،املرا هبا ةرا عم العملية اليت تضطلع هبا يهورية أفريقيا الوسطى
إله ح القطاع األم أو استعما ا فيها ،ابلتالسيه مع بعثة األمم املتحدة املتناملة ،ووفقا إلشعار يوجه
مسبقا إىل الل الة ،ويطلب إىل البعثة اإلب غ ع إسهام ذا االستثالاء يف إهـ ح القطـاع األمـ  ،ك ـزء
م تقارير ا املالتامة إىل اجمللس؛
(ا) اإلم ــدا ات ال ــيت جلبته ــا الق ـوات التش ــا ية أو الس ــو ا ية إىل يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى
الس ـ ــتيتدامها ة ـ ـ ـرا يف ال ـ ــدورايت الدولي ـ ــة ال ـ ـ ـيت تق ـ ــوم هب ـ ــا الق ـ ــوة الث سي ـ ــة ال ـ ــيت أُ ش ـ ــا يف اخلرة ـ ــوم
يف  12أاير مــايو  1122وتتــألف م ـ يهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــا والســو ا  ،هبــدس تعزيــز األم ـ
يف املالاةه احلدو ية املشرتكة ،ابلتعاو مع بعثة األمم املتحدة ،على و ما توافه عليه الل الة مسبقا؛
( ) اإلمــدا ات م ـ املعــدات العســنرية غــري الفتاكــة امل ـرا اســتيتدامها ة ـرا يف األغ ـراض
اإل سا ية أو أغراض احلمايـة ،ومـا يتةـ بـذلل مـ مسـاعدة أو تـدريب تقاليـني ،علـى ـو مـا توافـه عليـه
الل الة مسبقا؛
( ) امل بس الواقية ،ا فيها السـرتات الواقيـة مـ الرهـال واخلـوذات العسـنرية الـيت للبهـا
بةــفة م قتــة إىل يهوريــة أفريقيــا الوســطى أفـرا األمــم املتحــدة وممثلــو وســائ اإلعـ م والعــاملو يف عــايل
الش و اإل سا ية واإلمنائية واألفرا املرتبطو هبم ،الستيتدامهم الشيتةي فق ؛
(و) اإلمدا ات م األسلحة الةغرية وما يتة هبا م املعدات األ رم امليتةةـة ةـرات
ل س ــتيتدام يف ال ــدورايت ال ــيت جت ــرم بقي ــا ة ولي ــة وال ــيت ت ــوفر األم ـ يف مالطق ــة ن ــر س ــا غا ا مي ــة ال ــيت
تتشــاةر ا س ســة بلــدا حلمايتهــا مـ الةــيد غــري املشــروع و ريــب العــاا واألســلحة ،وغري ــا مـ األ شــطة
امليتالفة للقوا ني الوةاليـة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى أو ل لتزامـات القا و يـة الدوليـة الـيت تتحملهـا يهوريـة
أفريقيا الوسطى ،سب إشعار مسبه يقدم إىل الل الة؛
(ز) اإلمــدا ات مـ األســلحة ومــا يتةـ هبــا مـ املعــدات الفتاكــة األ ــرم املوجهــة لقـوات
أم ـ يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ــا يف ذلــل امل سســات املد يــة إل فــاذ القــا و التابعــة للدولــة ،وامل ـرا هبــا
ةرا عم العمليـة الـيت تضـطلع هبـا يهوريـة أفريقيـا الوسـطى إلهـ ح القطـاع األمـ أو اسـتعما ا فيهـا،
على و ما توافه عليه الل الة مسبقا؛ أو
(ح) املبيع ــات أو اإلم ــدا ات األ ــرم مـ ـ األس ــلحة وم ــا يتةـ ـ هب ــا مـ ـ عت ــا  ،أو ت ــوفري
املساعدة أو األفرا  ،على و ما توافه عليه الل الة مسبقا؛
 - 1يقددرر أ أيذ جلميــع الــدو األعضــاء أب تقــوم ،مـ ضــبط أهـالافا ااــر الفقــرة 2
م ذا القرار توريد ا أو بيعها أو قلها أو تةدير ا ،ةا رة تلل األهالاس وتس يلها والتيتلد مالها
(بوســائ مالهــا تــدمري ا أو إبطــا مفعو ــا أو مزيالهــا أو قلهــا إىل ولــة غــري ولــة املالشــأ أو ولــة املقةــد
لغــرض الــتيتلد مالهــا) ،وأ تقــوم ييــع الــدو األعضــاء بــذلل ،ويقــرر كــذلل أ تتعــاو ييــع الــدو
األعضاء يف ذ اجلهو ؛
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 - 2يكددرر عوتــه ســلطات يهوريــة أفريقيــا الوســطى إىل القيــام ،ســاعدة م ـ بعثــة األمــم
املتح ـ ــدة املتنامل ـ ــة والش ـ ــركاء ال ـ ــدوليني ،ابلتة ـ ــد لالق ـ ـ األس ـ ــلحة الة ـ ــغرية واألس ـ ــلحة اخلفيف ـ ــة بط ـ ــرمل
غ ــري مش ــروعة ولتنديس ــها وإس ــاءة اس ــتعما ا عل ــى ــو يزع ــزع االس ــتقرار يف يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى،
وبنفالة يع و أو تدمري الفائض م األسلحة والذ رية أو النميـات املةـا رة مالهـا أو مـا ال حيمـ مالهـا
ع مــات وســم أو مــا يوجــد مالهــا يف ــوزة جهــات بطــرمل غــري مشــروعة ،ويشــد كــذلل علــى أمهيــة إ راا
ــذ األعمــا ضــم بـرام إهـ ح القطــاع األمـ و ــزع السـ ح والتسـريح وإعــا ة اإل مــاا واإلعــا ة إىل
الوة ؛
 - 2يرح د يف ــذا الةــد ال ش ــاء ”الل ال ــة الوةاليــة ملنافح ــة ا تشــار األس ــلحة الة ــغرية
واألسـ ــلحة اخلفيفـ ــة وتـ ــداو ا غـ ــري املشـ ــروع“ ،ويهيـ ــب بسـ ــلطات يهوريـ ــة أفريقيـ ــا الوسـ ــطى إىل تفعيلهـ ــا
ابلنام ؛
 - 2يرحد كددذل ال شــاء الفريــه العامـ املعـ حاــر األســلحة التــابع لبعثــة األمــم املتحــدة
املتنامل ــة وال ــذ يه ــدس إىل تالس ــيه جه ــو البعث ــة بش ــأ تالفي ــذ ا ــر توري ــد األس ــلحة ،وتعزي ــز ور ــا
يف منافحة االجتار ابألسلحة ،ويش ع الفريـه علـى أ ينـو ثابـة قالـاة لتبـا املعلومـات بشـأ االجتـار
ابأل ســلحة والتوهــيات بشــأ أ شــطة املراقبــة الــيت يتعــني القيــام هبــا ــا يف ذلــل ،عالــد االقتضــاء ،مةــا رة
األسلحة ،عم بوالية البعثة على الالحو ا د يف الفقرة  22م القرار )1122( 1212؛
 - 2يش ددجع بق ــوة س ــلطات يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى عل ــى مواه ــلة زاي ة ق ــدر ا ،ب ــدعم
م ـ بعث ــة األم ــم املتح ــدة املتنامل ــة و ائ ــرة األمــم املتح ــدة لمج ـراءات املتعلق ــة ابأللغ ــام والش ــركاء ال ــدوليني
اآل ري  ،على مزي وإ ارة األسلحة والـذ ائر الـيت توجـد يف وز ـا ،ـا فيهـا املالقولـة إليهـا مـ زـزوانت
البعثة ،وفقا ألفض املمارسات واملعايري الدولية ،مع ضما أ تتلقـى و ـدات القـوات املسـلحة جلمهوريـة
أفريقيــا الوســطى وق ـوات األم ـ الــدا لي الــيت تســتلم ــذ األســلحة والــذ ائر التــدريب ال ـوايف وأ مضــع
للتمحيد على و كام ؛
 - 2يشددجع الــدو اجملــاورة ،ابلتعــاو مــع ســلطات يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،علــى امــاذ
إج ـراءات فعال ــة ملنافح ــة الت ــدفه غ ــري املش ــروع ل س ــلحة وال ــذ ائر إىل يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى وكفال ــة
إمنا يــة تعقــب األســلحة والــذ ائر املالت ــة يف أراضــيها علــى الالحــو املطلــوب يف اتفاقيــة كيالشاســا بش ـأ
مراقبــة األســلحة الةــغرية واألســلحة اخلفيفــة وذ ائر ــا وييــع القطــع واملنــوانت الــيت ن ـ أ تســتيتدم
يف هالع ذ األسلحة وتةليحها وتركيبها؛
 - 1يشددجع ييــع الــدو األعضــاء ،وال ســيما الــدو اجملــاورة والــدو األعضــاء يف اجلماعــة
االقتةــا ية لــدو وس ـ أفريقيــا واجلماعــة االقتةــا ية والالقديــة لوس ـ أفريقيــا ،علــى اســتيتدام إج ـراءات
اإل طار املسبه واالستثالاء ،عم ابلفقرة  2مـ ـذا القـرار ،إلعـا ة ييـع أ ـواع األسـلحة والعتـا املتةـ
هبا إىل القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى أو تقدمي املساعدة التقالية أو التدريب أو أ شن ر
مـ أشــنا املســاعدة املتعلقــة ابأل شــطة العســنرية الــيت تضــطلع هبــا قـوات األمـ والــدفاع الوةاليــة التابعــة
جلمهوريـ ــة أفريقيـ ــا الوسـ ــطى؛ ويف ـ ــذا اإلةـ ــار ،يطلـ ــب إىل فريـ ــه اخل ـ ـ اء تقـ ــدمي املسـ ــاعدة ال زمـ ــة وفقـ ــا
للفقرة ( 21ب) م ذا القرار؛
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حظر السفر
 - 2يقددرر أ تواه ـ ييــع الــدو األعضــاء ،ـ  22كــا و الثا يالــاير  ،1122امــاذ
التدابري ال زمة ملالع األفرا الذي تدرا الل الة أمساء م يف قائمة اجلزاءات مـ ـو أراضـيها أو عبور ـا،
على أ ه ليس يف ذ الفقرة ما يلزم أ ولـة الـع رعااي ـا مـ ـو أراضـيها ،ويهيـب حنومـة يهوريـة
أفريقيا الوسطى إىل تعزيز التعاو وتبا املعلومات يف ذا الشأ مع الدو األ رم؛
 - 21يشجع الدو األعضاء ،سب االقتضاء ووفقا لقوا يالها الدا لية والةـنو القا و يـة
الدولية الواجبة التطبيه والواثئه اإلةارية ،على أ تطلب م شركات الطريا العاملة على أراضـيها تقـدمي
معلومات مسبقة ع املسافري إىل السلطات الوةالية املعالية هبدس النشف ع األفرا املدرجني يف قائمة
الل ال ــة واملغ ــا ري مـ ـ أراض ــيها ،أو األفـ ـرا ال ــذي حي ــاولو ال ــد و إىل أراض ــيها أو عبور ــا عل ــى مـ ـ
ةائرات مد ية؛
 - 22يش ددجع اي ددا الــدو األعض ــاء علــى إب ـ غ الل الــة أب م ـ ــاالت مغ ــا رة أولا ــل
األف ـرا م ـ أراضــيها ،أو هتــاوالت ــو م إليهــا أو العبــور مالهــا ،وعلــى تبــا ــذ املعلومــات مــع ولــة
اإلقامة أو ولة اجلالسية ،سب االقتضاء ووفقا للقا و الدا لي وااللتزامات الدولية؛
 - 21حيث سلطات يهورية أفريقيـا الوسـطى ،يف إةـار تالفيـذ ا التـدابري ا ـد ة يف الفقـرة 2
أع  ،علـى أ تنفـ سـحب جـوازات السـفر وواثئـه السـفر األ ـرم املـزورة واملزيفـة واملسـروقة واملفقـو ة،
وج ـوازات الســفر الدبلوماســية امللغــاة م ـ التــداو  ،وفق ـات للق ـوا ني واملمارســات الدا لي ـة ،يف أســرع وق ـ
ممن ـ  ،وأ تتبــا املعلومــات بشــأ تلــل الواثئــه مــع ســائر الــدو األعضــاء ع ـ ةريــه قاعــدة بيــاانت
املالامة الدولية للشرةة اجلالائية؛
 - 22يشددجع الــدو األعضــاء علــى أ تقــدم ،وفقــا لتش ـريعا ا الوةاليــة ،الةــور الفوتوغرافيــة
وغري ا م بياانت االستدال البيولوجي املتعلقة ابألفرا الذي اد م الل الة ،يف ا توافر ا ،م أج
إ راجه ـ ــا يف الالشـ ـ ـرات اخلاه ـ ــة املش ـ ــرتكة ب ـ ــني املالام ـ ــة الدولي ـ ــة للش ـ ــرةة اجلالائي ـ ــة وعل ـ ــس األمـ ـ ـ الت ـ ــابع
ل مم املتحدة؛
 - 22يقرر أال تسر التدابري املفروضة يف الفقرة  2أع
عالدما تقرر الل الة على أسا ك
(أ)
إ سا ية ،ا يف ذلل أ اء املالاسل الديالية؛
(ب)

على احلاالت التالية:

الة على دة أ

ذا السفر له ما ي ر ألسباب

عالدما ينو الد و أو املرور العابر ضروراي لتالفيذ إجراءات قضائية؛

يثم ــا ت ــرم الل ال ــة يف ك ـ ـ ال ــة عل ــى ــدة أ االس ــتثالاء س ــيعزز أ ــداس الس ـ ـ م
(ا)
واملةاحلة الوةالية يف يهورية أفريقيا الوسطى واالستقرار يف املالطقة؛
 - 22يؤك أ ا تهاكات احلاـر املفـروض علـى السـفر نـ أ تقـوض السـ م أو االسـتقرار
أو األم يف يهورية أفريقيا الوسطى ،ويشري إىل أ األشيتال أو النياانت مم يقومو ع علم بتيسري
سـفر شــيتد مــدرا يف القائمــة يف ا تهـا حلاــر الســفر املفــروض عليـه نـ أ تعتـ م الل الــة مســتوفني
ملع ـايري اإل ضــاع لل ـزاءات املالةــول عليهــا يف ــذا الق ـرار ،ويهيــب جبميــع األة ـراس والــدو األعضــاء
إىل التعاو مع الل الة ومع فريه اخل اء بشأ تالفيذ ار السفر؛
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جتمي األصول
 - 22يقددرر أ تواه ـ ييــع الــدو األعضــاء ،ـ  22كــا و الثا يالــاير  ،1122و و
أت ــري ،جتميــد ييــع األم ـوا واألهــو املاليــة وامل ـوار االقتةــا ية األ ــرم املوجــو ة ا ـ أراضــيها الــيت
متلنها أو تتحنم فيها ،بةورة مباشرة أو غري مباشرة ،جهات م األفـرا أو النيـاانت الـيت تـدرا الل الـة
أمساء ا يف القائمة ،أو كياانت أو أفرا يعملو ابسم تلل اجلهات أو وفقات لتوجيها ا ،أو كياانت متلنها
أو تــتحنم فيه ــا تلــل اجله ــات ،ويقــرر ك ــذلل أ تواه ـ يي ــع الــدو األعض ــاء العم ـ عل ــى مالــع قي ــام
مواةاليهــا أو أ أف ـرا أو كيــاانت ا ـ أراضــيها الا ــة أ أم ـوا أو أه ــو ماليــة أو م ـوار اقتة ــا ية
لل هات م األفرا أو النياانت اليت تدرا الل الة أمساء ا ،أو لفائد ا؛
 - 22يقرر أال تسـر التـدابري املفروضـة يف الفقـرة  22أعـ
أو املوار االقتةا ية األ رم اليت تقرر الدو األعضاء املعالية أنا:

علـى األمـوا أو األهـو املاليـة

ضــرورية لتغطيــة الالفقــات األساســية ،ــا يف ذلــل ســدا املبــالغ املتعلقــة ابمل ـوا الغذائيــة
(أ)
أو اإللـارات أو الر ــو العقاريــة أو األ ويــة والعـ ا الطـ أو الضـرائب أو أقســا التــأمني ورســوم املرافــه
العامــة ،أو ةـرات لســدا أتعــاب مهاليــة معقولــة ور مبــالغ الالفقــات املرتتبــة علـى تقــدمي اخلــدمات القا و يــة
وفقــا للقـوا ني الوةاليــة ،أو أ اء رســوم أو تنــاليف ــدمات ،وفقـات للقـوا ني الوةاليــة ،للعمليــات االعتيا يــة
املتعلقة حفا أو تعهد األموا واألهو املالية واملوار االقتةا ية األ رم اجملمدة ،بعد قيام الدولة املعاليـة
ال ط ــار الل ال ــة ابعتزامه ــا اإلذ  ،عال ــد االقتض ــاء ،ابس ــتيتدام ــذ األم ـوا أو األه ــو املالي ــة أو امل ـوار
االقتةــا ية األ ــرم ،مــا تتيتــذ الل الــة ق ـرارات ك ـ س ذلــل يف غضــو اســة أايم عم ـ اعتبــارا م ـ يــوم
اإل طار؛
(ب) ضــرورية لتغطيــة فقــات اســتثالائية ،ش ـريطة أ تقــوم الدولــة العضــو أو الــدو األعضــاء
املعالية ال طار الل الة بذلل وأ تنو الل الة قد وافق عليه؛ أو
اضعة لر أو نم قضائي أو إ ار أو انيمـي ،و نـ يف ـذ احلالـة اسـتيتدام
(ا)
األم ـوا واألهــو املاليــة وامل ـوار االقتة ــا ية األ ــرم لفــل ذلــل ال ــر أو تالفيــذ ذلــل احلنــم ،ش ـريطة
أ ينــو الــر أو احلنــم قــد وقــع قبـ اريــر امــاذ ــذا القـرار ،وأال ينــو لفائــدة أ شــيتد أو كيــا
أ رج الل الة امسه يف قائمـة اجلـزاءات ،وأ تنـو الدولـة العضـو أو الـدو األعضـاء املعاليـة قـد أ طـرت
الل الة بذلل؛
 - 21يقد ددرر أ ــه ل ــوز لل ــدو األعض ــاء الس ــماح أب تض ــاس إىل احلس ــاابت اجملم ــدة وفقـ ــا
أل ن ــام الفق ــرة  22أعـ ـ الفوائ ــد أو األرابح األ ــرم املس ــتحقة لتل ــل احلس ــاابت أو املب ــالغ املس ــتحقة
وجب عقو أو اتفاقات أو التزامات شأت يف وق سابه للتارير الـذ أهـبح فيـه تلـل احلسـاابت
اضعة أل نام ذا القرار ،شريطة أ تا تلل الفوائد واألرابح واملبالغ األ رم اضعة ذ األ نام
وعمدة؛
 - 22يقددرر أ التــدابري املــذكورة يف الفقــرة  22أع ـ ال متالــع شيتةــا أو كيــاان مــدرجا امســه
مـ فــع مبلــغ مســتحه وجــب عقــد أبــرم قبـ إ راا اســم ذلــل الشــيتد أو النيــا يف قائمــة اجلـزاءات،
شريطة تثبُّ الدو املعالية م أ املبلغ ل يستلمه بطريقة مباشرة أو غري مباشـرة شـيتد أو كيـا مـدرا
امسه وفقات للفقـرة  22أعـ  ،وبعـد أ مطـر الـدو املعاليـة الل الـة ابعتزامهـا فـع تلـل املبـالغ أو اسـت مها
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أو اإلذ  ،عالد االقتضاء ،برفع الت ميد ع األمـوا أو األهـو املاليـة أو املـوار االقتةـا ية األ ـرم ـذا
الغرض ،وذلل عشرة أايم عم قب ارير ذلل اإلذ ؛
معايري حت ي اجلهات اخلاضعة للجزاءات
 - 11يق د ددرر أ الت ـ ــدابري الـ ـ ـوار ة يف الفقـ ـ ـرتني  2و  22تالطب ـ ــه عل ـ ــى اجله ـ ــات مـ ـ ـ األفـ ـ ـرا
والنيــاانت الــيت تــدرجها الل الــة ابعتبــار أنــا ضــالعة يف أعمــا تقــوض الس ـ م أو االســتقرار أو األم ـ يف
يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،أو تقــدم الــدعم لتلــل األعمــا  ،ــا فيهــا األعمــا الــيت ــد أو تعرق ـ عمليــة
اقيه االستقرار واملةاحلة أو اليت ت ج العالف؛
 - 12يقرر كذل يف ذا الةد أ التدابري الوار ة يف الفقـرتني  2و  22تالطبـه أيضـا علـى
اجلهات م األفرا والنياانت اليت تدرا الل الة أمساء ا ابعتبار ا:
تتةـ ــرس علـ ــى ـ ــو يالتهـ ــل احلاـ ــر املفـ ــروض علـ ــى توريـ ــد األسـ ــلحة املالةـ ــول عليـ ــه
(أ)
يف الفقــرة  22م ـ الق ـرار  )1122( 1212واملمــد وجــب الفقــرة  2م ـ ــذا الق ـرار ،أو تقــوم بةــورة
مباش ــرة أو غ ــري مباش ــرة بتوري ــد األس ــلحة أو أ عت ــا يتةـ ـ هب ــا إىل اجلماع ــات املس ــلحة أو الش ــبنات
اإلجرامية يف يهورية أفريقيا الوسطى ،أو ببيعها ـا أو قلهـا إليهـا ،أو تتلقـى أسـلحة أو أ عتـا متةـ
هبا أو أ مشورة فالية أو تدريب أو مساعدة ،ا يف ذلـل التمويـ واملسـاعدة املاليـة ،ممـا لـه هـلة أبعمـا
العالف اليت تقوم هبا اجلماعات املسلحة أو الشبنات اإلجرامية يف يهورية أفريقيا الوسطى؛
(ب) ضالعة يف التيتطي ألعما تالتهل القا و الـدويل حلقـومل اإل سـا أو القـا و الـدويل
اإل س ـ ــا  ،أو يف توجي ـ ــه تل ـ ــل األعم ـ ــا أو ارتناهب ـ ــا ،حس ـ ــب احلال ـ ــة ،أو يف أعم ـ ــا تش ـ ــن جت ـ ــاوزات
أو ا تهاكــات حلقــومل اإل ســا يف يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ــا يف ذلــل اســتهداس املــد يني ،وا مــات
املالف ــذة العتب ــارات عرقي ــة أو يالي ــة ض ــد أ ــداس مد ي ــة ،ــا يف ذل ــل املراك ــز اإل اري ــة وا ــاكم وامل ــدار
واملستشفيات ،واال تطاس ،والتشريد القسر ؛
(ا) ضالعة يف التيتطي ألعما تالطو على العالف اجلالسـي واجلالسـا أو يف توجيـه تلـل
األعما أو ارتناهبا يف يهورية أفريقيا الوسطى؛
( ) تقــوم بت اليــد األةفــا أو اســتيتدامهم يف الال ـزاع املســلح يف يهوريــة أفريقيــا الوســطى،
على و يالتهل القا و الدويل الواجب التطبيه؛
( ) تقدم الدعم إىل اجلماعات املسلحة أو الشبنات اإلجرامية م ـ اسـتغ املـوار
الطبيعية أو االجتار هبا بةورة غري مشروعة ،ا يف ذلل املا والذ ب واأل يـاء ال يـة ،وكـذلل مالت ـات
األ ياء ال ية ،سواء ا ةر ذلل ا يهورية أفريقيا الوسطى أو كا يف اجتا اخلارا؛
(و) تعيـه إيةــا املســاعدة اإل سـا ية إىل يهوريــة أفريقيــا الوسـطى ،أو تعيــه احلةــو علــى
املساعدة اإل سا ية أو توزيعها يف يهورية أفريقيا الوسطى؛
مات أو يف توجيهها أو رعايتها أو تالفيذ ا ضـد بعثـات األمـم
(ز) ضالعة يف التيتطي
املتحــدة أو الوجــو األم ـ الــدويل يتتلــف أشــناله ،ــا يف ذلــل بعثــة األمــم املتحــدة املتناملــة وبعثــات
التــدريب التابعــة ل اــا األورو والقـوات الفر ســية املالتشــرة وجــب الشــرو الــيت تـالد عليهــا الفقــرة 22
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مـ القـرار  )1122( 1212والــيت تــدعم تلــل البعثــات ،وكــذلل ضــد العــاملني يف عــا تقــدمي املســاعدة
اإل سا ية؛
(ح) تتـ ــوىل قيـ ــا ة كيـ ــا أ رج ـ ـ الل الـ ــة امسـ ــه يف قائمـ ــة اجل ـ ـزاءات عم ـ ـ ابلفقـ ــرة  22أو
الفق ــرة  22مـ ـ الق ـ ـرار  ،)1122( 1222أو الفق ــرة  22أو الفق ــرة  21مـ ـ الق ـ ـرار ،)1122( 1222
أو الفق ــرة  21أو الفق ــرة  22مـ ـ القـ ـرار  )1122( 1121أو عمـ ـ هب ــذا القـ ـرار؛ أو تق ــدم ال ــدعم لف ــر
أو كيا أ رج الل الة امسه عم ابلفقرة  22أو الفقرة  22م القرار  )1122( 1222أو الفقرة 22
أو الفقــرة  21م ـ الق ـرار  ،)1122( 1222أو الفقــرة  21أو الفقــرة  22م ـ الق ـرار )1122( 1121
أو الفقرة  22أو الفقرة  22م القرار  ،)1122( 1222أو عم هبذا القرار ،أو تعم ابسم ذلل الفر
أو النيا أو يابة عاله أو بتوجيه ماله ،أو تقدم الدعم لنيا لنه أو يتحنم فيه فر أو كيا مدرا امسه
أو تعم ابسم ذلل النيا أو يابة عاله أو بتوجيه ماله؛
 - 11ي ين ييع أعما التحريض على العالف ،وكاهة القائمة على أسا عرقـي أو يـ ،
الــيت تقــوض الس ـ م أو االســتقرار أو األم ـ يف يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ويقــرر أ اجلهــات ،م ـ األف ـرا
والنياانت ،اليت ترتنب ذ األفعا وتشار يف أفعا تقوض الس م أو االستقرار أو األم يف يهوريـة
أفريقي ــا الوس ــطى ،أو تق ــدم ال ــدعم لتل ــل األفع ــا نـ ـ أ تس ــتويف مع ــايري اإل ض ــاع لل ـ ـزاءات املبيال ــة
يف الفقرة  11أع ؛
 - 12يرحد ابلتــدابري الــيت امــذ ا الــدو األعضــاء يف املـ متر الــدويل املعـ الطقــة البحـريات
الن م لتالفيذ املبا رة اإلقليمية ملنافحة االستغ غري القا و للموار الطبيعية ابلةيغة اليت أقر ا إع
لوساكا لعام  ،1121ـا يف ذلـل تعزيـز اسـتيتدام اجلهـات الفاعلـة االقتةـا ية ألةـر بـذ العالايـة الواجبـة
م ـ قبي ـ توجيهــات مالامــة التعــاو والتالميــة يف امليــدا االقتةــا املتعلقــة ببــذ العالايــة الواجبــة لنفالــة
التحلي ابملس ولية يف س س توريد املعا م املالاةه املتضررة م الالـزاعات واملالـاةه الشـديدة اخلطـورة،
ويش ع ييـع ا لـدو  ،وكاهـة و املالطقـة ،علـى مواهـلة إذكـاء الـوعي ابملبـا ئ التوجيهيـة املتعلقـة ببـذ
العالاية الواجبة؛
جلنة اجلزاءات
 - 12يقرر أ والية الل الة تسر فيما يتعلـه ابلتـدابري املفروضـة يف الفقـرتني  22و  22مـ
الق ـرار  )1122( 1212والفق ـرتني  21و  21م ـ الق ـرار  ،)1122( 1222وال ــيت تق ــرر متدي ــد ا هب ــذا
القرار؛
 - 12يؤك د أمهيــة إج ـراء مشــاورات مالتامــة مــع الــدو األعضــاء املعاليــة واملالامــات الدوليــة
واإلقليمي ــة و و اإلقليمي ــة ،س ــب االقتض ــاء ،وال س ــيما ال ــدو اجمل ــاورة و و املالطق ــة ،لنفال ــة التالفي ــذ
النامـ للتـدابري الـيت ُمـد العمـ هبـا يف ـذا القـرار ،ويف ـذا الةـد  ،يشـ ع الل الـةر علـى أ تالاـر ،مـ
و يثما لزم األمر ،يف إجراء زايرات إىل بلدا خيتار ا رئيس الل الة و أو أعضاجت ا؛
 - 12يطلد د إىل الل ال ــة أ ا ــد احل ــاالت ال ــيت ق ــد تش ــن ع ــدم امتث ــا للت ــدابري املتيت ــذة
وجــب الفق ـرات  2و  1و  2و  22أع ـ  ،وأ تقــرر مســار العم ـ املالاســب يف ك ـ الــة علــى ــدة،
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ويطلــب إىل رئــيس الل الــة أ يبلــغ عـ التقــدم الــذ اــرز الل الــة مر ليــا يف عملهــا بشــأ
يف التقارير اليت ستقدم اب تاام إىل اجمللس عم ابلفقرة  22أ ان ؛

ــذ املســألة،

 - 12يشددري إىل ق ـرار عمليــة كيم ـ يل الســماح جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى ابســتاالاس االجتــار
يف املا اخلام م ”املالاةه املمتثِلة“ اليت أُ شا وجب الشرو اليت د ا عمليـة كيمـ يل ،وي ـا
أ عملية كيم يل تعتزم إة ع علس األم والل الة وفريه اخل اء التابع ا وبعثـة األمـم املتحـدة املتناملـة
على قرارا ا ،ويطلب إىل رئيس الفريه العام التابع لعملية كيم يل واملع ابلرهد أ يقوم وراي الةـ ع
الل الـة علـى ـر مسـت دات عمـ فريـه الرهـد التـابع لعمليـة كيمـ يل واملعـ جبمهوريـة أفريقيـا الوســطى،
ــا يف ذلــل أ قـرارات بشــأ املالــاةه ا ـد ة ابعتبار ــا ”مالــاةه ممتثِلــة“ والقـرارات ذات الةــلة ابلت ــارة
يف ززوانت يهورية أفريقيا الوسطى م املا اخلام؛
 - 11ي او املراكز الت ارية الدولية و و املالطقة إىل تو ي املزيـد مـ اليقاـة مـ أجـ عـم
اجلهــو الــيت تبــذ ا ســلطات يهوريــة أفريقيــا الوســطى إلعــا ة إرســاء أســس الت ــارة املشــروعة واالســتفا ة
مـ موار ـا الطبيعيــة؛ ويشـيد جبمهوريــة أفريقيـا الوســطى الماذ ـا تـدابري اهــة لتعزيـز إمنا يــة اقتفـاء أســر
امل ــا م ـ املال ــاةه املمتثل ــة بغ ــرض مال ــع اس ــتيتدام امل ــا لة ــا اجلماع ــات املس ــلحة أو ألغ ـراض زعزع ــة
االستقرار يف يهورية أفريقيا الوسطى؛
 - 12يس د د ددلم ابلتق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ــذ أ رزتـ ـ ــه عملي ـ ـ ــة كيم ـ ـ ـ يل بشـ ـ ــأ مس ـ ـ ــألة ز ـ ـ ــزوانت امل ـ ـ ــا ،
ويش ع العملية على تيسري تسوية ذ املسألة ،ابلتعاو مع سلطات يهورية أفريقيا الوسـطى وابلتشـاور
مع فريه اخل اء؛
فري اخلرباء
 - 21يعددرن اددن يي د ه التــام لفريــه اخل ـ اء املع ـ جبمهوريــة أفريقيــا الوســطى املالشــأ عم ـ
ابلفقرة  22م القرار )1122( 1212؛
 - 22يق ددرر متدي ــد والي ــة فري ــه اخل ـ اء ـ  11ش ــبا ف اير  ،1122ويع ــرب ع ـ اعتزام ــه
مع ــاو ة الالا ــر يف ــذ الوالي ــة وام ــاذ اإلجـ ـراء املالاس ــب فيم ــا يتعل ــه بت دي ــد متدي ــد ا يف موع ــد أقة ــا
 22كــا و الثا يالــاير  ،1122ويطلــب إىل األمــني العــام أ يتيتــذ التــدابري اإل اريــة ال زمــة أبســرع مــا
ن عما لمجراء الذ يتيتذ اجمللس؛
 - 21يقرر أ تشم والية فريه اخل اء املهام التالية:
(أ)

مساعدة الل الة يف تالفيذ الوالية املالوةة هبا على الالحو ا د يف ذا القرار؛

(ب) ي ــع و راس ــة واليـ ـ املعلوم ــات ال ــيت ت ــر مـ ـ ال ــدو و يا ــات األم ــم املتح ــدة املعالي ــة
واملالاما ت اإلقليمية واألةراس املهتمة األ رم بشأ تالفيذ التدابري املقررة يف ذا القرار ،وكاهة االت
ع ـ ــدم االمتث ـ ــا  ،ألغـ ـ ـراض ماله ـ ــا تيس ـ ــري تق ـ ــدمي املس ـ ــاعدة يف ع ـ ــا بال ـ ــاء الق ـ ــدرات ،بال ـ ــاء علـ ـ ـى ةل ـ ــب
الدو األعضاء؛
(ا) موافاة علس األمـ  ،بعـد مالاقشـة األمـر مـع الل الـة ،بتقريـر يف مالتةـف املـدة يف موعـد
أقةا  21متوز يوليه  ،1121وبتقرير نائي حلو  22كا و األو يسم  ،1121ع تالفيذ التدابري
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املفروضــة يف الفق ـرتني  22و  22م ـ الق ـرار  )1122( 1212والفق ـرتني  21و  21م ـ الق ـرار 1222
( ،)1122واليت مت جتديد ا وجب الفقرات  2و  1و  2و  22م ذا القرار؛
تقدمي إ اةات آب ر املست دات إىل الل الة ،وكاهة يف احلاالت املستع لة ،أو كلما
()
رأم الفريه اجة إىل ذلل؛
( ) مساعدة الل الة يف تالقيح وادي املعلومات املتعلقة بقائمة اجلهات م أفرا وكياانت
الــيت أ رجـ الل الــة أمساء ــا عم ـ ابملعــايري الــيت مت جتديــد ا يف الفقـرتني  11و  12أع ـ  ،ــا يف ذلــل
تقدمي معلومات االستدال البيولوجي ومعلومات إضافية لتُـدرا يف املـوجزات السـر ية ألسـباب
م
اإل راا يف القائمة املتا ة للعموم؛
(و) مساعدة الل الة بتزويد ا ابملعلومات املتعلقة ابجلهات م أفرا وكياانت اليت قد تالطبه
عليهــا معــايري اإل راا يف القائمــة املالةــول عليهــا يف الفق ـرتني  11و  12أع ـ  ،ــا يف ذلــل ع ـ ةريــه
تقــدمي ــذ املعلومــات إىل الل الــة ،مــا إ تةــبح متا ــة ،وتضــمني تقــارير الرمسيــة اخلطيــة أمســاء اجلهــات
املمن إ راجها ،واملعلومات املالاسبة لتحديد ا وية ،واملعلومات املهمة بشـأ السـبب الـذ يـ ر إمنا يـة
ا طبامل معايري اإل راا املالةول عليها يف الفقرتني  11و  12أع على الفر أو النيا ؛
(ز) القيام ،ابلتعاو مع بعثة األمم املتحدة املتناملة ،جبمع املعلومات ع أفعا التحريض
علــى العالــف ،وكاهــة القائمــة علــى أســا عرقــي أو ي ـ  ،الــيت تقــوض الس ـ م أو االســتقرار أو األم ـ
يف يهورية أفريقيا الوسطى ،واديد مرتن تلل األفعا وإب غ الل الة بذلل؛
(ح) التعاو مع فريه الرهد املع جبمهورية أفريقيا الوسطى التابع لعملية كيم يل مـ أجـ
عم استاالاس تةدير املا اخلام م يهورية أفريقيا الوسـطى ،وإبـ غ الل الـة إذا كـا اسـتاالاس الت ـارة
ي إىل زعزعة االستقرار يف يهورية أفريقيا الوسطى أو يفيد اجلماعات املسلحة؛
 - 22يهي بفريه اخل اء أ يتعاو بالشا مع سائر أفرقة أو عموعـات اخلـ اء الـيت يالشـاها
علس األم  ،فيما يتعله بتالفيذ الوالية املالوةة بن مالها؛
 - 22يع ددرن ا ددن القلد د بش ــن ــال إزاء التق ــارير ال ــيت تفي ــد أب ش ــبنات االجت ــار غ ــري
املشـروع ال تـزا متــو اجلماعـات املســلحة يف يهوريــة أفريقيـا الوســطى وتــوفر ـا اإلمــدا  ،ويشـ ع الفريــه
على أ يويل ا تماما اها ،يف سيامل تالفيذ واليته ،للبح يف أمر ذ الشبنات؛
 - 22يطل د د إىل فريـ ــه اخل ـ ـ اء العم ـ ـ علـ ــى أ تت ـ ـوافر لديـ ــه اخل ـ ـ ات ال زمـ ــة يف الش ـ ـ و
اجلالســا ية ،وفقــا للفقــرة  2م ـ الق ـرار  ،)1122( 1121ويش ـ ع الفريــه علــى إ راا مســألة االعتبــارات
اجلالسا ية بوهفها مسألة شاملة يف ييع اقيقاته وتقارير ؛
 - 22حيددث يهوريــة أفريقيــا الوســطى والــدو اجملـاورة ــا والــدو األ ــرم األعضــاء يف املـ متر
الــدويل املع ـ الطقــة البح ـريات الن ـ م علــى التعــاو علــى الةــعيد اإلقليمــي للتحقيــه يف أمــر الشــبنات
اإلجراميــة واجلماعــات املســلحة الضــالعة يف اســتغ املـوار الطبيعيــة ــارا القــا و و ريبهــا ،ــا يف ذلــل
الـ ــذ ب واملـ ــا وهـ ــيد األ ي ـ ـاء ال يـ ــة واالجتـ ــار هبـ ــا بطـ ــرمل غـ ــري مشـ ــروعة ،وملنافحـ ــة تلـ ــل الشـ ــبنات
واجلماعات؛

18-01390

13/14

)S/RES/2399 (2018

 - 22حي ددث يي ــع األةـ ـراس ويي ــع ال ــدو األعض ــاء ،واملالام ــات الدولي ــة واإلقليمي ــة و و
اإلقليمية ،على كفالة التعاو مع فريه اخل اء وضما س مة أعضائه؛
 - 21حيددث كددذل ييــع الــدو األعضــاء وييــع ياــات األمــم املتحــدة املعاليــة علــى ضــما
الوهــو م ـ و عــائه ،ال ســيما إىل األشــيتال والواثئــه واملواقــع ،ـ يــتمن فريــه اخل ـ اء م ـ تالفيــذ
الوالية املالوةة به؛
 - 22يطل إىل املمثلة اخلاهة ل مني العام املعالية ابألةفا والال ـزاع املسـلح واملمثلـة اخلاهـة
ل مـ ــني العـ ــام املعاليـ ــة ابلعالـ ــف اجلالسـ ــي يف ـ ــاالت الالـ ـ ـزاع أ تواه ـ ـ إة ـ ـ ع الل الـ ــة علـ ــى املعلومـ ــات
ذات الةلة ،وفقا للفقرة  2م القرار  )1121( 2221والفقرة  2م القرار )1122( 2221؛
اإلبالغ واالستعراض
 - 21يهيد د جبمي ــع ال ــدو  ،وال س ــيما و املالطق ــة وال ــدو ال ــيت يوج ــد هب ــا أف ـرا وكي ــاانت
م املدرجة أمساجت م يف القائمة ،أ تعم بالشا على تالفيذ التدابري الوار ة يف ذا القرار وأ تبلغ الل الة
اب تا ــام ابإلجـ ـراءات ال ــيت تتيت ــذ ا لتالفي ــذ الت ــدابري املفروض ــة يف الفقـ ـرتني  22و  22مـ ـ القـ ـرار 1212
( )1122والفقرتني  21و  21م القرار  ،)1122( 1222واليت مت جتديـد ا يف الفقـرات  2و  1و 2
و  22م ذا القرار؛
 - 22يطل د إىل الل الــة أ تقــدم إىل اجمللــس ،ع ـ ةريــه رئيســها ،تقري ـرا شــفواي وا ــدا يف
السالة على األق  ،يتالاو الة عم أعما الل الة ،ا يف ذلل ابلتزام مع عرض املمث اخلال ل مني
العام جلمهورية أفريقيا الوسطى عـ احلالـة يف يهوريـة أفريقيـا الوسـطى ،سـب االقتضـاء ،ويشـ ع رئـيس
الل الة على تقدمي إ اةات إع مية مالتامة جلميع الدو األعضاء املهتمة؛
 - 21يؤك د أ ــه ســيبقي احلالــة يف يهوريــة أفريقي ــا الوســطى قيــد االســتعراض املســتمر ،وأ ــه
سينو على استعدا الستعراض مدم وجا ة التدابري الوار ة يف ذا القرار ،ا يف ذلـل إمنا يـة تعزيز ـا
بتدابري إ ضافية ،أو تعدي تلل التدابري أو تعليقها أو رفعها يف أ وق سبما تقتضي الضرورة يف ضوء
االستقرار يف البلد واالمتثا أل نام ذا القرار؛
التقدم ا رز و إ
 - 22يطل يف ذا الةد إىل األما ة العامة أ تقـدم إىل علـس األمـ يف غضـو األشـهر
الستة املقبلة قا ةا مرجعية لتقييم تدابري ار توريد األسلحة وفقا للتقدم ا رز يف عملية إهـ ح القطـاع
األمـ  ،ــا يف ذلــل القـوات املســلحة جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى وقـوات األمـ الــدا لي وا تياجا ــا علــى
أسا اخليار  2الوار يف رسالة األمني العام املوجهة إىل رئيس علس األم يف  21متوز يوليه 1122؛
 - 22يقرر أ يبقي املسألة قيد ار الفعلي.
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