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  )٢٠١٧( ٢٣٣٩ القرار    

ــذي     ــن يف جلســته    ال ــس األم ــودة  ٧٨٧٢اختــذه جمل ــاين كــانون ٢٧ يفاملعق  /الث
    ٢٠١٧  يناير

 
 

  ،إن جملس األمن 

ــه الســابقة    إذ يشــري   ــه وبيانات ــا الوســطى، وال   بشــأنإىل قرارات ــة أفريقي ســيما  مجهوري
، )٢٠١٤( ٢١٤٩و  )٢٠١٤( ٢١٣٤و  )٢٠١٣( ٢١٢٧و  )٢٠١٣( ٢١٢١القــــــرارات 

 )٢٠١٥( ٢٢١٧و  )٢٠١٥( ٢٢١٢و  )٢٠١٥( ٢١٩٦و  )٢٠١٤( ٢١٨١ و
 ٢٢٧٢وكــــــــذلك القــــــــرار  ،)٢٠١٦( ٢٣٠١و  )٢٠١٦( ٢٢٦٤و  )٢٠١٦( ٢٢٦٢ و
ــات ا )٢٠١٦( ــه يف  والبيانــــ ــن رئيســــ ــادرة عــــ ــمرب   ١٨لصــــ ــانون األول/ديســــ  ٢٠١٤كــــ
)S/PRST/2014/28ــوبر   ٢٠ ) و  تشــرين ١٦ و) S/PRST/2015/17( ٢٠١٥تشــرين األول/أكت

  )،S/PRST/2016/17( ٢٠١٦/نوفمرب الثاين

بسيادة مجهورية أفريقيـا الوسـطى واسـتقالهلا ووحـدا      التزامه القوي وإذ يعيد تأكيد  
  وسالمة أراضيها، ويشري إىل أمهية مبادئ عدم التدخل وحسن اجلوار والتعاون اإلقليمي،

املسؤولية الرئيسية عن محايـة مجيـع    تتحمليا الوسطى إىل أن مجهورية أفريق وإذ يشري  
السكان املوجودين يف إقليمها من اإلبادة اجلماعية وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم      

  املرتكبة ضد اإلنسانية،

 بـالرغم  هشة، تزال ال الوسطى أفريقيا مجهورية يف األمنية احلالة أن بقلق يالحظ وإذ  
 العناصــر مــن وغريهــا املســلحة للجماعــات املســتمر التواجــد بســبب حتســن، مــن تشــهده ممــا

ــال وبســبب املفســدة، املســلحة ــف أعم ــة، العن ــدرة وضــعف اجلاري ــوات ق ــن ق ــة، األم  الوطني
ــة لســلطة احملــدود والنطــاق ــى الدول ــع عل ــة أراضــي مجي ــا مجهوري  واســتمرار الوســطى، أفريقي
  للنـزاع، اجلذرية األسباب
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ــى أن أي حــل   وإذ يشــدد   ــي     عل ــا الوســطى ينبغ ــة أفريقي ــة يف مجهوري مســتدام لألزم
ــة السياســية، و     أن ــك العملي ــا يف ذل ــد نفســه، مب ــواله البل ــييت ــق   ينبغ ــة لتحقي أن يعطــي األولوي

املصاحلة بني سكان مجهورية أفريقيا الوسطى مـن خـالل عمليـة شـاملة تضـم الرجـال والنسـاء        
يف ذلـك الـذين    ن، مبـ عرقيـة والدينيـة وال  من مجيع املشارب االجتماعية واالقتصـادية والسياسـية  

  شردوا من جراء األزمة،

بتنفيـذ تـدابري شـفافة تشـمل      تعجـل  أن الوسـطى  أفريقيا مجهورية بسلطات وإذ يهيب  
املصـاحلة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مبـا يف ذلــك       حتقيـق االسـتقرار و  إحـالل اجلميـع وتتـيح   

اختاذ خطوات ملموسة إلعادة بسط سلطة الدولة بصورة فعالـة علـى كامـل أراضـي مجهوريـة      
ــاز          ــادة تشــغيل إدارة اجله ــن خــالل إع ــاب م ــن العق ــالت م ــا الوســطى؛ ومكافحــة اإلف أفريقي

 تســريعأحنــاء البلــد؛ و مجيــعيف القضــائي ونظــام العدالــة اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك نظــام الســجون، 
عملية إصالح القوات املسـلحة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وقـوات األمـن الـداخلي مـن أجـل          

 بـــالوالء وتـــدين باملهنيـــة وتتســـم العرقيـــة األصـــول صـــفوفها يف تتعـــددأمنيـــة  أجهـــزةإنشـــاء 
بعمليــة عمليــات اإلصــالح املناســبة للقطــاع األمــين؛ واالضــطالع  بتطبيــق وذلــك للجمهوريـة، 

سالح اجلماعات املسلحة وتسريح أفرادها وإعـادة إدمـاجهم وإعـادم إىل     علنـز وفعالة شاملة
ملاليـة  ا إلدارة فعـال  نظـام  وإنشـاء ؛ السـابق  يف ـا  ارتبطـوا  الذين األطفال ذلك يف مبن ،أوطام

املبكـر  العامة من أجـل تغطيـة املصـاريف املتعلقـة بسـري أعمـال الدولـة وتنفيـذ خطـط اإلنعـاش           
  ،وتنشيط االقتصاد

ــة ســلطات يشــجعوإذ    ــا مجهوري ــة األمــم املتحــدة   مــع بالتعــاون الوســطى، أفريقي بعث
 التابعـة  التـدريب  وبعثةمجهورية أفريقيا الوسطى  املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف

 اجلماعـات  رلعناصـ  متسـاوية  فـرص  مـنح  علـى  الوسـطى،  أفريقيـا  مجهوريـة  يف األورويب لالحتاد
 انتقـاء  عمليـة  إطـار  يف باالكـا،  أنـيت  مليشـيات  أو السـابق  سـيليكا  ائـتالف  مـن  سـواء  املسلحة،

 الوطنيـة،  الـدفاع  وقوات األمن قوات إىل ضمهم بغية للشروط املستوفني املسرحني من عناصر
 مـن  الوسـطى  أفريقيـا  جلمهوريـة  التابعة املسلحة القوات جلنود متساوية فرص إتاحة يكفل ومبا

  املبسطة، التحقق وعملية التسجيل عملية من لالستفادة املقاطعات مجيع

 العرقيـة األمهية اليت تكتسيها إعادة بنـاء جـيش وطـين متعـدد األصـول       على يؤكد وإذ  
 بـه  اضـطلعت  الـذي  بالعمـل  الصـدد  هـذا  يف يقـر  وإذ للجمهوريـة،  بالوالء ويدين باملهنية يتسم
، ويرحــب بعــزم الــدول الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يفلالحتــاد األورويب  التابعــة التــدريب بعثــة

ــوات األمــن       ــدريب ق ــا اإلســهام يف ت ــة لوســط أفريقي األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية والنقدي
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 التابعـة  التـدريب  بعثـة  مـع  وبالتنسيق الوسطى أفريقيا مجهورية لسلطات دعماوالدفاع الوطنية 
  األورويب، لالحتاد

مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى إىل كفالـة اسـتبعاد مـرتكيب انتـهاكات         سـلطات  وإذ يدعو  
القانون الدويل الواجب التطبيق، مبا يف ذلك تلك املرتكبة ضد األطفال والنساء، مـن صـفوف   

  قوات األمن والقوات املسلحة التابعة جلمهورية أفريقيا الوسطى،

تسـامح مطلقـا إزاء االسـتغالل    بـالتزام األمـني العـام بتنفيـذ سياسـة عـدم ال       وإذ يرحب  
واالنتهاك اجلنسيني تنفيذا صارما؛ وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء االدعاءات العديدة الـيت تفيـد   

قيــام أفــراد مــن حفظــة الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى بارتكــاب االســتغالل واالنتــهاك ب
ســامهة بقــوات وبــأفراد شــرطة اجلنســيني، وإذ يشــدد علــى احلاجــة العاجلــة إىل قيــام البلــدان امل 

 يتسـم  حنـو  علـى وبعثة األمم املتحدة املتكاملـة بـالتحقيق علـى وجـه السـرعة يف تلـك احلـاالت        
باملصداقية والشفافية، وحماسبة األشـخاص املسـؤولني عـن هـذه اجلـرائم أو التصـرفات املشـينة،        

عامــل مــع ويشــدد كــذلك علــى ضــرورة منــع جــرائم االســتغالل واالعتــداء وحتســني ســبل الت    
  االدعاءات،  هذه

ــؤرخ     وإذ يرحــب   ــم املتحــدة امل ــام لألم ــر األمــني الع  ٢٠١٦/ســبتمرب أيلول ٢٩بتقري
)S/2016/824 ٢٠١٦( ٢٣٠١) املقدم عمال بالقرار(،  

ــذلوإذ يرحــــب    ــهائي    ككــ ــر النــ ــدة والتقريــ ــف املــ ــتجدات يف منتصــ ــر املســ بتقريــ
)S/2016/1032         لفريـــق اخلـــرباء املعـــين جبمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى املنشـــأ عمـــال بـــالقرار (

ــالقرار   )٢٠١٤( ٢١٣٤واملوســع مبوجــب القــرار   )٢٠١٣( ٢١٢٧ واملمــددة واليتــه عمــال ب
  ، وإذ حييط علما بتوصيات فريق اخلرباء،)٢٠١٦( ٢٢٦٢

مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،     تشـهدمها  اللـذين العنف وعدم االستقرار  وإذ يدين بشدة  
ــهاكات القــانون الــدويل         ــوق اإلنســان وانت ــهاكات وجتــاوزات حق ــدات بــالعنف وانت والتهدي

النساء واألطفال؛ واهلجمات اليت تسـتهدف حفظـة    ضد منها يرتكب مااإلنساين، مبا يف ذلك 
ال اإلنســاين؛ والدوامــة   الســالم التــابعني لألمــم املتحــدة والقــوات الدوليــة والعــاملني يف اــ       

املستمرة من االستفزازات واألعمال االنتقامية اليت تقوم ا اجلماعـات املسـلحة، سـواء داخـل     
مسـلحة  عناصـر  بانغي أو خارجها؛ ومنع وصول املساعدات اإلنسانية، وهـي أعمـال ترتكبـها    

املدنيون وتعيق وصـول  احلالة اإلنسانية العصيبة اليت يواجهها السكان  وال تزال تؤثر سلبا على
  املساعدات اإلنسانية إىل الفئات الضعيفة من السكان،
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املاسـة والضـرورة امللحـة إلـاء اإلفـالت مـن العقـاب يف مجهوريـة          احلاجـة  ؤكدوإذ ي  
إىل  بعضـها أفريقيا الوسطى وتقدمي مرتكيب هـذه األعمـال إىل العدالـة، وهـي أعمـال قـد يصـل        

مرتبة اجلرائم اخلاضـعة لنظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة الـذي تعـد مجهوريـة           
أفريقيــا الوســطى دولــة طرفــا فيــه، وإذ يالحــظ، يف هــذا الصــدد، فــتح املــدعي العــام باحملكمــة    

الطلـب الـذي تقـدمت بـه السـلطات       إثـر حتقيقـا   ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢٤اجلنائية الدوليـة يف  
تبديــه ســلطات  ا، وإذ يرحــب مبــ٢٠١٢عى أــا ارتكبــت منــذ عــام ة بشــأن جــرائم يــدالوطنيــ

  تعاون يف هذا الصدد، منمجهورية أفريقيا الوسطى 

آليــات  تعزيــز، وإذ يؤكــد ضــرورة فعــال وطــين قضــائي نظــام إقامــة أمهيــة وإذ يؤكــد  
أن التـدابري املؤقتـة   املساءلة الوطنية بسـبل عـدة، مـن بينـها املضـي يف تنفيـذ مـذكرة التفـاهم بشـ         

 املتعلـق  ٢٠١٥، والقـانون الصـادر يف حزيران/يونيـه    ٢٠١٤ آب/أغسطس ٧العاجلة املؤرخة 
ــت يف        ب ــيت ارتكب ــق يف اجلــرائم اجلســيمة ال ــوىل التحقي ــة خاصــة تت ــة وطني ــة جنائي إنشــاء حمكم

 يقدمـه  الـذي  الـدعم  استمرار أمهية إىل يشري وإذ، مرتكبيهامجهورية أفريقيا الوسطى ومالحقة 
  ،الوسطى أفريقيا مجهورية سلطات ا تضطلع اليت العملية هلذه الدويل اتمع

على أن كل من ينخرط يف أعمـال تقـوض السـالم أو االسـتقرار أو األمـن       وإذ يشدد  
دد العملية السياسية لتحقيـق االسـتقرار واملصـاحلة أو تعيقهـا،     ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، 

قـد يسـتويف بـذلك معـايري      ،اجم حفظة السالم، أو يدعم تلك األعمـال وستهدف املدنيني وت
  اإلخضاع للجزاءات وفقا ملا يرد يف هذا القرار،

الجتار غري املشروع باملوارد الطبيعيـة، مبـا فيهـا    لإزاء األثر السليب  وإذ يعرب عن قلقه  
اقتصـاد   علـى مشروعة  غري الذهب واملاس واألحياء الربية، وجتارا واستغالهلا وريبها بصورة

ــك األنشــطة للســال       ــذي تشــكله تل ــد املســتمر ال ــه، وإزاء التهدي ــد وتنميت م واالســتقرار يف البل
  مجهورية أفريقيا الوسطى،

مـربيل بشـأن اسـتئناف تصـدير     يبالقرار اإلداري الصادر عـن عمليـة ك   وإذ حييط علما  
فريـق الرصـد    بأعمـال ي املرفـق بـه، و  التنفيذ واإلطاراملاس اخلام من مجهورية أفريقيا الوسطى، 

بـاجلهود اجلبـارة الـيت تبـذهلا      يقـر مهورية أفريقيـا الوسـطى، وإذ   جب عينمربيل وامليالتابع لعملية ك
عـادة إدمـاج مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      إلسلطات مجهورية أفريقيا الوسطى وعمليـة كيمـربيل   

  املنشأة مسبقا، “املمتثلة املناطق”مسؤولة يف جتارة املاس العاملية، من خالل و تدرجييةبصورة 

االستنتاجات اليت خلُص إليها فريق اخلرباء يف تقريـره النـهائي والـيت     وإذ يالحظ بقلق  
تفيد بأن جيش الرب للمقاومة ال يزال نشطا يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وأنه أقـام عالقـات   
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خــرى ويســتدر اإليــرادات مــن اســتغالل املــوارد الطبيعيــة واالجتــار ــا، مــع مجاعــات مســلحة أ
  الربية، لألحياء املشروع غري الصيد ومن واملاس، الذهب ذلك يف  مبا

 ،استمرار النشاط اإلجرامي عـرب احلـدود الوطنيـة يف املنطقـة     وإذ يالحظ بقلق كذلك  
ــا الوســطى     ــة أفريقي ــة يف مجهوري ــوفر قــدويشــدد علــى أن احلال ــد ا  ت ــة لتزاي ــة مواتي  ألنشــطةبيئ

عــرب احلــدود الوطنيــة، مــن قبيــل األنشــطة الــيت تنطــوي علــى االجتــار باألســلحة           ةاإلجراميــ
  واستخدام املرتزقة، كما ميكن أن تشكل أرضية خصبة لنمو شبكات املتطرفني،

يف هذا الصدد مبا ميكن أن يقدمه حظر توريـد األسـلحة الـذي فرضـه الـس       وإذ يقر  
ــاد بطــرق غــري مشــروعة      مــن إســها م مهــم يف مكافحــة نقــل األســلحة ومــا يتصــل ــا مــن عت

بنــاء الســالم بعــد انتــهاء   عمليــاتمجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملنطقــة اــاورة، ويف دعــم    يف
ونـــزع ســـالح املقـــاتلني وتســـرحيهم وإعـــادة إدمـــاجهم، وإصـــالح القطـــاع األمـــين،  ،اعنــــزال

 ٢٢٦٢و )٢٠١٥( ٢٢٢٠و  )٢٠١٣( ٢١٢٧و  )٢٠١٣( ٢١١٧يشــــري إىل قراراتــــه   وإذ
بالغ القلق من املخاطر اليت تتهـدد السـالم واألمـن يف مجهوريـة أفريقيـا       ويعرب عن ،)٢٠١٦(

الوســطى مــن جــراء النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة، وتكديســها     
حنــو يزعــزع االســتقرار، ومــن اســتعمال هــذه األســلحة ضــد املــدنيني    وإســاءة اســتعماهلا علــى

  املسلح،  عانـزاملتضررين من ال

ــد التأكيـــد   ــة  وإذ يعيـ ــى أمهيـ ــذعلـ ــاء   تنفيـ ــدول األعضـ ــع الـ ــواردة يف امجيـ ــدابري الـ لتـ
   )٢٠١٥( ٢١٩٦و  )٢٠١٤( ٢١٣٤و  )٢٠١٣( ٢١٢٧جملــــــــــس األمــــــــــن  قـــــــــرارات 

نفيذا كامال، مبا يف ذلـك االلتـزام بتنفيـذ جـزاءات حمـددة      تالقرار  هذا ويف )٢٠١٦( ٢٢٦٢ و
 ٢١٢٧لقرار األهداف ضد األفراد والكيانات الـذين حتـددهم جلنـة اجلـزاءات املنشـأة عمـال بـا       

  (اللجنة)، )٢٠١٣(

األمهية احلامسة لتنفيذ نظام اجلزاءات بفعالية، مبـا يف ذلـك الـدور الرئيسـي      وإذ يالحظ  
اإلقليميـة يف هـذا    املنظمات اإلقليميـة ودون  وكذلكالذي ميكن أن تضطلع به الدول ااورة، 

ــزاءات      ــام اجلـ ــاون وتنفيـــذ نظـ ــز التعـ ــلة تعزيـ ــة إىل مواصـ الصـــدد، وإذ يشـــجع اجلهـــود الراميـ
  جوانبه،  ميعجب

بأسـفار يف   ونخاضعني للجزاءات يقوم أفراداالتقارير اليت تفيد بأن  وإذ يالحظ بقلق  
 الكيانـات  أومن األفراد  اجلهات، ويشدد على أن عليهماملنطقة انتهاكا حلظر السفر املفروض 

 تســتويف الـيت تقـوم عـن علـم بتيســري سـفر فـرد مـدرج يف القائمـة يف انتــهاك حلظـر السـفر، قـد           
  نظر اللجنة معايري اإلخضاع للجزاءات،  يف
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لجنــة ورئــيس جملــس األمــن مــن أجــل دعــم البــاجلهود الــيت يبــذهلا رئــيس  وإذ يرحــب  
عـن طريـق التعـاون مـع الـدول       )٢٠١٦( ٢٢٦٢ وتعزيز تنفيذ التدابري املفروضة عمال بـالقرار 

األعضاء، وال سيما دول املنطقة، ويرحب يف هـذا الصـدد بسـفر رئـيس اللجنـة وأعضـائها إىل       
  ،٢٠١٦/مايو أيارمجهورية أفريقيا الوسطى يف 

/ الثــاين تشــرين يف بروكســل يف عقــد الــذي الــدويل الــدعم مــؤمتر بنتــائج يرحــب وإذ  
 األعضـاء  الـدول  يشـجع  وإذ املـؤمتر،  هـذا  خـالل  تربعـات  مـن  عنـه  أعلـن  ومبـا ، ٢٠١٦ نوفمرب

 إطـار  يف الـدعم  مـن  املزيـد  حشـد  علـى  كـذلك  ويشـجع  بسـرعة،  التربعـات  هـذه  تسـديد  على
 يف أبابـا  أديـس  يف سـيعقد  الـذي  الوسـطى  أفريقيـا  مجهورية مع للتضامن األفريقي االحتاد مؤمتر
  ،٢٠١٧/فرباير شباط

أن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ال تـزال تشـكل خطـرا يتهـدد السـالم       وإذ يرى  
  واألمن الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
  

  حظر توريد األسلحة

، ٢٠١٨انون الثاين/ينـاير  كـ  ٣١أن تواصل مجيع الدول األعضاء، حىت  يقرر  - ١  
اختاذ التدابري الالزمة ملنع توريد األسلحة ومـا يتصـل ـا مـن عتـاد جبميـع أنواعـه، مبـا يف ذلـك          
األســلحة والــذخائر واملركبــات واملعــدات العســكرية واملعــدات شــبه العســكرية وقطــع الغيــار    

ــا الوســطى، أو بيعهــا هلــا أو    ــة أفريقي نقلــها إليهــا، ســواء   الالزمــة ملــا ســبق ذكــره، إىل مجهوري
بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة، وســواء كــان ذلــك انطالقــا مــن أراضــيها أو عربهــا، أو علــى 

ــد ــة        ي ــدمي املســاعدة التقني ــع تق ــا، وملن ــع أعالمه رعاياهــا، أو باســتخدام ســفن أو طــائرات ترف
رية والتــدريب واملســاعدة املاليــة وغريهــا مــن أشــكال املســاعدة، فيمــا يتصــل باألنشــطة العســك

بتوفري أي أسلحة أو ما يتصـل ـا مـن عتـاد أو صـيانتها أو اسـتخدامها، مبـا يف ذلـك تـوفري           أو
أفراد املرتزقة املسلحني، سواء كان أصلهم من أراضيها أم مل يكـن، ويقـرر كـذلك أال يسـري     

  هذا اإلجراء على ما يلي:

وفرقـة العمـل    اإلمدادات املخصصة حصرا لدعم بعثة األمم املتحدة املتكاملة،  (أ)  
ــية املنتشــرة         ــوات الفرنس ــاد األورويب، والق ــات االحت ــي، وبعث ــاد األفريق ــة لالحت ــة التابع اإلقليمي

  مجهورية أفريقيا الوسطى، أو املوجهة الستخدام تلك األطراف؛  يف

اإلمــدادات مــن املعــدات غــري الفتاكــة وتقــدمي املســاعدة، مبــا يف ذلــك تــوفري       )ب(  
وغري العمليايت لقوات األمن يف مجهورية أفريقيا الوسـطى، ويشـمل   دورات التدريب العمليايت 
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حصرا دعم العملية اليت تضـطلع   ذلك املؤسسات املدنية إلنفاذ القانون التابعة للدولة، املراد ا
اســتعماهلا فيهـا، بالتنســيق مــع بعثــة   ـا مجهوريــة أفريقيــا الوســطى إلصـالح القطــاع األمــين أو  

اللجنـة، ويطلـب إىل البعثـة اإلبـالغ      يوجـه مسـبقا إىل   إلخطـار لـة، ووفقـا   األمم املتحدة املتكام
  الس؛  ، كجزء من تقاريرها املنتظمة إىلعن إسهام هذا االستثناء يف إصالح القطاع األمين

الســودانية إىل مجهوريــة أفريقيــا  اإلمــدادات الــيت جلبتــها القــوات التشــادية أو   (ج)  
ريات الدولية اليت تقـوم ـا القـوة الثالثيـة الـيت أُنشـئت يف       الوسطى الستخدامها حصرا يف الدو

 ،وتتـألف مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد والسـودان        ٢٠١١أيار/مـايو   ٢٣اخلرطوم يف 
دف تعزيز األمن يف املناطق احلدودية املشتركة، بالتعاون مـع بعثـة األمـم املتحـدة، علـى حنـو       

  ؛مسبقاما توافق عليه اللجنة 

ــراد اســتخدامها حصــرا         (د)   ــدات العســكرية غــري الفتاكــة امل ــن املع ــدادات م اإلم
األغراض اإلنسانية أو أغراض احلماية، ومـا يتصـل بـذلك مـن مسـاعدة أو تـدريب تقنـيني،         يف

  على حنو ما توافق عليه اللجنة مسبقا؛

املالبـــس الواقيـــة، مبـــا يف ذلـــك الســـترات الواقيـــة مـــن الرصـــاص واخلـــوذات    )ه(  
، اليت جيلبها بصـفة مؤقتـة إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أفـراد األمـم املتحـدة وممثلـو          العسكرية

وسائط اإلعالم والعاملون يف االني اإلنساين واإلمنائي واألفـراد املرتبطـون ـم، السـتخدامهم     
  الشخصي ال غري؛

اإلمــدادات مــن األســلحة الصــغرية ومــا يتصــل ــا مــن املعــدات األخــرى            (و)  
حصراً لالستخدام يف الدوريات الدولية اليت توفر األمن يف منطقة ـر سـانغا احملميـة     املخصصة

اليت تتشاطرها ثالثة بلدان حلمايتها من الصيد غري املشروع وريب العاج واألسلحة، وغريهـا  
ــة      ــا الوســطى أو لاللتزامــات القانوني مــن األنشــطة املخالفــة للقــوانني الوطنيــة جلمهوريــة أفريقي

  ؛اللجنة  إىل يقدم مسبق إشعار حسب ،ية اليت تتحملها مجهورية أفريقيا الوسطىالدول

اإلمـــدادات مـــن األســـلحة ومـــا يتصـــل ـــا مـــن املعـــدات الفتاكـــة األخـــرى    (ز)  
لقوات أمن مجهورية أفريقيا الوسـطى، مبـا يف ذلـك املؤسسـات املدنيـة إلنفـاذ القـانون         املوجهة
ــة الــيت تضــطلع ــا للدولــة، واملــراد ــا حصــرا د  التابعــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى   عــم العملي

  إلصالح القطاع األمين أو استعماهلا فيها، على حنو ما توافق عليه اللجنة مسبقا؛

ــاد،          (ح)   ــن عت ــا م  ــا يتصــل ــلحة وم ــن األس ــدادات األخــرى م ــات أو اإلم املبيع
  ؛توفري املساعدة أو األفراد، على حنو ما توافق عليه اللجنة مسبقا  أو
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أن يأذن جلميـع الـدول األعضـاء بـأن تقـوم، مـىت ضـبطت أصـنافا حتظـر           يقرر  - ٢  
مــن هــذا القــرار توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تصــديرها، مبصــادرة تلــك األصــناف   ١الفقــرة 

ــها        ــها أو نقل ــا أو ختزين ــدمريها أو إبطــال مفعوهل ــها ت ــها (بوســائل من ــتخلص من وتســجيلها وال
أو دولــة املقصــد لغــرض الــتخلص منــها)، وأن تقــوم مجيــع الــدول     دولــة غــري دولــة املنشــأ  إىل

  األعضاء بذلك، ويقرر كذلك أن تتعاون مجيع الدول األعضاء يف هذه اجلهود؛

إىل القيام، مبسـاعدة مـن بعثـة     الوسطى أفريقيا مجهوريةدعوته سلطات  يكرر  - ٣  
ــدوليني، بالتصــدي لنقــل األ    ــة والشــركاء ال ســلحة الصــغرية واألســلحة  األمــم املتحــدة املتكامل

اخلفيفــة بطــرق غــري مشــروعة ولتكديســها وإســاءة اســتعماهلا علــى حنــو يزعــزع االســتقرار يف    
ــائض مـــن األســـلحة والـــذخرية     ــة مجـــع و/أو تـــدمري الفـ ــا الوســـطى، وبكفالـ ــة أفريقيـ مجهوريـ

الكميات املضبوطة منـها أو مـا ال حيمـل منـها عالمـات وسـم أو مـا يوجـد منـها يف حـوزة            أو
ت بطـرق غـري مشـروعة، ويشـدد كـذلك علـى أمهيـة إدراج هـذه األعمـال ضـمن بـرامج            جها

ــادم       ــاجهم وإعـ ــادة إدمـ ــرحيهم وإعـ ــاتلني وتسـ ــالح املقـ ــزع سـ ــين ونـ ــاع األمـ ــالح القطـ إصـ
  أوطام؛  إىل

ســلطات مجهوريـة أفريقيــا الوسـطى علـى زيــادة قـدرا، بــدعم      يشـجع بقـوة    - ٤  
ائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام، والشـركاء    بعثة األمم املتحدة املتكاملة، ود من

الدوليني اآلخرين، على خـزن وإدارة األسـلحة والـذخائر الـيت توجـد يف حوزـا، مبـا يف ذلـك         
تلك املنقولة إليها من خمزونات بعثة األمم املتحدة املتكاملة، وفقا ألفضـل املمارسـات واملعـايري    

وحـدات القـوات املسـلحة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى والقـوات        الدولية، مع ضمان أن تتلقـى  
ــدريب     ــذخائر الت ــيت تســتلم هــذه األســلحة وال ــة ال ــوايفالداخلي ــى  لل ختضــع أنو ال تمحــيص عل

  ؛كامل  حنو
  

  حظر السفر

، ٢٠١٨كـانون الثاين/ينـاير    ٣١أن تواصل مجيع الدول األعضاء، حىت  يقرر  - ٥  
ــاذ التـــدابري الالزمـــة ملنـــع     ــذين تـــدرج اللجنـــة أمســـاءهم يف قائمـــة اجلـــزاءات       اختـ األفـــراد الـ

أراضيها أو عبورها، على أنـه لـيس يف هـذه الفقـرة مـا يلـزم أي دولـة مبنـع رعاياهـا           دخول من
 وتبــادل التعــاون تعزيــز إىل الوســطى أفريقيــا مجهوريــة حكومــة ويــدعو ،مــن دخــول أراضــيها

  ؛األخرى الدول مع الشأن هذا يف املعلومات

األعضـــاء، حســـب االقتضـــاء ووفقـــا لقوانينـــها الداخليـــة       الـــدول يشـــجع  - ٦  
والصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيـق والوثـائق اإلطاريـة، علـى أن تطلـب مـن شـركات        
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الطــريان العاملــة علــى أراضــيها تقــدمي معلومــات مســبقة عــن املســافرين إىل الســلطات الوطنيــة   
 أراضـيها،  مـن  واملغـادرين  اللجنـة  قائمـة  يف ة أمسـاؤهم جاملدراملعنية دف الكشف عن األفراد 

  مدنية؛ طائرات منت على عبورها أو أراضيها إىل الدخول حياولون الذين األفراد أو

الـدول األعضــاء علـى إبـالغ اللجنـة بــأي مـن حـاالت مغــادرة        أيضـا  يشـجع   - ٧  
أولئــك األفــراد مــن أراضــيها، أو حمــاوالت دخــوهلم إليهــا أو العبــور منــها، وعلــى تبــادل هــذه   
ــداخلي          ــانون ال ــا للق ــة اجلنســية، حســب االقتضــاء ووفق ــة أو دول ــة اإلقام ــع دول ــات م املعلوم

  وااللتزامات الدولية؛

فريقيا الوسطى، يف إطـار تنفيـذها التـدابري احملـددة يف     مجهورية أ سلطات حيث  - ٨  
ــزورة        ٥الفقــرة  ــائق الســفر األخــرى امل ــى أن تكفــل ســحب جــوازات الســفر ووث أعــاله، عل

وجوازات السفر الدبلوماسية امللغاة من التـداول، وفقـاً للقـوانني     ،واملزيفة واملسروقة واملفقودة
ن تتبـادل املعلومـات بشـأن تلـك الوثـائق مـع       واملمارسات الداخلية، يف أسرع وقـت ممكـن، وأ  

  الدول األعضاء عن طريق قاعدة بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛ سائر

ــدول يشــجع  - ٩   ــة، الصــور      ال ــا لتشــريعاا الوطني ــدم، وفق ــى أن تق األعضــاء عل
ددهم اللجنـة،  الفوتوغرافية وغريها من بيانات االستدالل البيولوجي املتعلقة بـاألفراد الـذين حتـ   

حال توافرها، من أجل إدراجها يف النشرات اخلاصة املشتركة بني املنظمـة الدوليـة للشـرطة     يف
  ؛اجلنائية وجملس األمن

  أعاله على احلاالت التالية: ٥أال تسري التدابري املفروضة يف الفقرة  يقرر  - ١٠  

 إنسـانية،  حلاجـة  مـربر  السـفر كل حالة على حدة، أن  يفعندما تقرر اللجنة،   (أ)  
  الدينية؛ املناسك ألداء ذلك يف مبا

  عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا لتنفيذ إجراءات قضائية؛  (ب)  

خيـدم   قـد كل حالة على حدة، أن اإلعفـاء مـن احلظـر     يفاللجنة،  قررعندما ت  (ج)  
ــا الوســطى وبســط االســ        ــة أفريقي ــة يف مجهوري ــق الســالم واملصــاحلة الوطني ــداف حتقي تقرار أه

  املنطقة؛  يف

أن انتــهاكات احلظــر املفــروض علــى الســفر ميكــن أن تقــوض الســالم    يؤكــد  - ١١  
االســتقرار أو األمــن يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ويشــري إىل أن األشــخاص أو الكيانــات   أو

يقومون عن علم بتيسري سفر شخص مـدرج يف القائمـة يف انتـهاك حلظـر السـفر املفـروض        ممن
ويـدعو   ،تعتربهم اللجنة مستوفني ملعايري اإلدراج املنصوص عليها يف هـذا القـرار   نعليه ميكن أ
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ــذ          ــق اخلــرباء بشــأن تنفي ــع فري ــة وم ــع اللجن ــاون م ــدول األعضــاء إىل التع ــع األطــراف وال مجي
  السفر؛  حظر

  
  جتميد األصول

، ٢٠١٨كـانون الثاين/ينـاير    ٣١أن تواصل مجيع الدول األعضاء، حىت  يقرر  - ١٢  
تــأخري، جتميــد مجيــع األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى املوجــودة   ودون 
أراضيها اليت متلكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، جهات من األفـراد   داخل

الكيانات الـيت تـدرج اللجنـة أمساءهـا يف القائمـة، أو كيانـات أو أفـراد يعملـون باسـم تلـك            أو
وفقاً لتوجيهاا، أو كيانات متلكها أو تتحكم فيهـا تلـك اجلهـات، ويقـرر كـذلك      اجلهات أو 

أن تواصل مجيع الدول األعضاء العمل على منع قيام مواطنيها أو أي أفـراد أو كيانـات داخـل    
أراضيها بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من األفراد أو الكيانـات  

  ة أمساءها أو لفائدا؛اليت تدرج اللجن

ــرر  - ١٣   ــرة    يقـ ــة يف الفقـ ــدابري املفروضـ ــري التـ ــوال   ١٢أال تسـ ــى األمـ ــاله علـ أعـ
  األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء املعنية:  أو

أــا ضــرورية لتغطيــة النفقــات األساســية، مبــا يف ذلــك ســداد املبــالغ املتعلقــة      (أ)  
الغذائيــة أو اإلجيــارات أو الرهــون العقاريــة أو األدويــة والعــالج الطــيب أو الضــرائب        بــاملواد 

أقســاط التــأمني ورســوم املرافــق العامــة، أو حصــراً لســداد أتعــاب مهنيــة معقولــة ورد مبــالغ   أو
ــوم      ــة، أو أداء رسـ ــوانني الوطنيـ ــا للقـ ــة وفقـ ــدمات القانونيـ ــدمي اخلـ ــى تقـ ــة علـ ــات املترتبـ النفقـ

ــة املتعلقــة حبفــظ أو تعهــد     تكــاليف خــدمات  أو ــات االعتيادي ــة، للعملي ، وفقــاً للقــوانني الوطني
األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى امدة، بعد إخطار الدولـة املعنيـة اللجنـة    
ــوارد       ــة أو املـ ــول املاليـ ــوال أو األصـ ــذه األمـ ــتخدام هـ ــاء، باسـ ــد االقتضـ ــا اإلذن، عنـ باعتزامهـ

رى، مـا مل تتخــذ اللجنـة قـراراً خبــالف ذلـك يف غضـون مخســة أيـام مـن أيــام        االقتصـادية األخـ  
  اإلخطار؛  العمل اعتبارا من يوم

ــة العضــو       (ب)   ــة نفقــات اســتثنائية، شــريطة أن ختطــر الدول أو أــا ضــرورية لتغطي
  الدول األعضاء املعنية اللجنة بذلك وأن توافق اللجنة عليه؛  أو

ــم     (ج)   ــرهن أو حكـ ــعة لـ ــا خاضـ ــن    أو أـ ــي، وميكـ ــائي أو إداري أو حتكيمـ قضـ
احلالة استخدام األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى لفك ذلك الـرهن   هذه يف
تنفيذ ذلك احلكم، شريطة أن يكون الرهن أو احلكم قد وقع قبل تاريخ اختـاذ هـذا القـرار،     أو
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ات، وأن تكـون  ءقائمـة اجلـزا   وأال يكون لفائدة أي شخص أو كيـان أدرجـت اللجنـة امسـه يف    
  الدولة العضو أو الدول األعضاء املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

لـدول األعضـاء السـماح بـأن تضـاف إىل احلسـابات امـدة        ل جيـوز  هأنـ  يقرر  - ١٤  
أعــاله الفوائــد أو األربــاح األخــرى املســتحقة لتلــك احلســابات        ١٢وفقــا ألحكــام الفقــرة   

وجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت يف وقت سابق للتـاريخ الـذي   املبالغ املستحقة مب أو
أصــبحت فيــه تلــك احلســابات خاضــعة ألحكــام هــذا القــرار، شــريطة أن تظــل تلــك الفوائــد     

  واألرباح واملبالغ األخرى خاضعة هلذه األحكام وجممدة؛

ــرر  - ١٥   ــرة    يق ــذكورة يف الفق ــدابري امل ــع شخصــا أو كي   ١٢أن الت ــاله ال متن ــا أع ان
ــك الشــخص          ــل إدراج اســم ذل ــرم قب ــد أب ــغ مســتحق مبوجــب عق ــع مبل ــن دف مــدرجا امســه م

قائمــة اجلــزاءات، شــريطة تثبــت الــدول املعنيــة مــن أن املبلــغ لــن يســتلمه بطريقــة  الكيـان يف  أو
أعـاله، وبعـد أن ختطـر     ١٢مباشرة شخص أو كيـان مـدرج امسـه وفقـاً للفقـرة       غري مباشرة أو

ة باعتزامهــا دفــع تلــك املبــالغ أو اســتالمها أو اإلذن، عنــد االقتضــاء، برفــع الــدول املعنيــة اللجنــ
األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية األخــرى هلــذا الغــرض، وذلــك  التجميــد عــن األمــوال أو

  عشرة أيام من أيام العمل قبل تاريخ ذلك اإلذن؛
  

  اإلدراجمعايري 

تنطبق على اجلهات من األفـراد   ١٢و  ٥أن التدابري الواردة يف الفقرتني  يقرر  - ١٦  
والكيانــات الــيت تــدرجها اللجنــة باعتبــار أــا ضــالعة يف أعمــال تقــوض الســالم أو االســتقرار    

األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى، أو تقـدم الـدعم لتلـك األعمـال، مبـا فيهـا األعمـال الـيت          أو
  اليت تؤجج أعمال العنف؛دد أو تعرقل عملية حتقيق االستقرار واملصاحلة، أو 

تنطبـق   ١٢و  ٥يف هذا الصـدد أن التـدابري الـواردة يف الفقـرتني      يقرر كذلك  - ١٧  
  أيضا على اجلهات من األفراد والكيانات اليت تدرج اللجنة أمساءها باعتبارها:

ينتــهك احلظــر املفـروض علــى توريــد األســلحة املنصــوص   حنــو علــى تتصـرف   (أ)  
مـن هـذا القـرار، أو تقـوم      ١واملمـدد بـالفقرة    )٢٠١٣( ٢١٢٧القرار من  ٥٤عليه يف الفقرة 

بصورة مباشرة أو غري مباشرة بتوريد األسلحة أو أي عتـاد يتصـل ـا إىل اجلماعـات املسـلحة      
تتلقـى   ا أو نقلـها إليهـا، أو  أو الشبكات اإلجراميـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، أو ببيعهـا هلـ      

أسلحة أو أي عتاد متصل ا أو أي مشورة فنية أو تدريب أو مسـاعدة، مبـا يف ذلـك التمويـل     
الشـبكات   واملساعدة املالية، ممـا لـه صـلة بأعمـال العنـف الـيت تقـوم ـا اجلماعـات املسـلحة أو          

  اإلجرامية يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
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ــيط أل   (ب)   ــالعة يف التخطـ ــوق اإلنســـان      ضـ ــدويل حلقـ ــانون الـ ــال تنتـــهك القـ عمـ
ــة، أو يف     أو القــانون الــدويل اإلنســاين، أو يف توجيــه تلــك األعمــال أو ارتكاــا، حبســب احلال

ــطى،       ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــان يف مجهوريـ ــوق اإلنسـ ــهاكات حلقـ ــاوزات أو انتـ ــكل جتـ ــال تشـ أعمـ
دينيـة، واالعتـداءات    رقيـة أو العتبـارات ع  ذلك استهداف املـدنيني، واالعتـداءات املنفـذة    يف مبا

  على املدارس واملستشفيات، واالختطاف، والتشريد القسري؛

 يف أو واجلنســاين اجلنســي العنــف علــى تنطــوي ألعمــال التخطــيط يف ضــالعة  (ج)  
  الوسطى؛ أفريقيا مجهورية يف ارتكاا أو األعمال تلك توجيه

يف مجهوريــــة أفريقيــــا اع املســــلح نـــــزجتنــــد األطفــــال أو تســــتخدمهم يف ال   (د)  
  الوسطى، يف انتهاك للقانون الدويل الواجب التطبيق؛

تقـــدم الـــدعم إىل اجلماعـــات املســـلحة أو الشـــبكات اإلجراميـــة مـــن خـــالل    )هـ(  
اســتغالل املــوارد الطبيعيــة أو االجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة، مبــا يف ذلــك املــاس والــذهب    

الربيـة، سـواء احنصـر ذلـك داخـل مجهوريـة أفريقيـا        واألحياء الربية، وكذلك منتجات األحيـاء  
  الوسطى أو كان يف اجتاه اخلارج؛

تعيــق إيصــال املســاعدات اإلنســانية إىل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، أو تعيــق     )و(  
  احلصول على املساعدات اإلنسانية أو توزيعها يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

ــات أو يف توجيه    )ز(   ــيط هلجمــ ــالعة يف التخطــ ــذها   ضــ ــها أو تنفيــ ــا أو رعايتــ هــ
بعثات األمم املتحدة أو الوجود األمـين الـدويل مبختلـف أشـكاله، مبـا يف ذلـك بعثـة األمـم          ضد

املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وبعثـات االحتـاد      
  األورويب والعمليات الفرنسية اليت تقدم هلما الدعم؛

 ٣٦وىل قيادة كيان أدرجت اللجنة امسـه يف قائمـة اجلـزاءات عمـال بـالفقرة      تت  )ح(  
 ٢١٩٦مـن القـرار    ١٢أو الفقـرة   ١١ الفقـرة أو  ،)٢٠١٤( ٢١٣٤مـن القـرار    ٣٧أو الفقرة 

أو عمــال ــذا القــرار؛   )٢٠١٦( ٢٢٦٢مــن القــرار  ١٣أو الفقــرة  ١٢أو الفقــرة  ،)٢٠١٥(
مـن القـرار    ٣٧أو الفقـرة   ٣٦تقدم الدعم لفرد أو كيان أدرجت اللجنة امسه عمال بالفقرة  أو

 ١٢، أو الفقــرة )٢٠١٥( ٢١٩٦مــن القــرار  ١٢أو الفقــرة  ١١أو الفقــرة  )٢٠١٤( ٢١٣٤
باسـم ذلـك الفـرد    أو عمال ـذا القـرار، أو تعمـل     ،)٢٠١٦( ٢٢٦٢من القرار  ١٣أو الفقرة 

كيـان   لكيان ميلكه أو يتحكم فيه فـرد أو أو الكيان أو نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو تقدم الدعم 
  أو بتوجيه منه؛  مدرج امسه أو تعمل باسم ذلك الكيان أو نيابة عنه
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بالتـدابري الـيت اختـذا الـدول األعضـاء يف املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة           يرحب  - ١٨  
البحريات الكربى لتنفيذ املبـادرة اإلقليميـة ملكافحـة االسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة         

اجلهـات الفاعلـة    اسـتخدام ، مبـا يف ذلـك تعزيـز    ٢٠١٠بالصيغة اليت أقرها إعالن لوساكا لعـام  
طر بذل العنايـة الواجبـة مـن قبيـل توجيهـات منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          االقتصادية أل

االقتصادي املتعلقة ببذل العناية الواجبـة لكفالـة التحلـي باملسـؤولية يف سالسـل توريـد املعـادن        
شجع مجيـع الـدول، وخباصـة    ياعات واملناطق الشديدة اخلطورة، ونـزمن املناطق املتضررة من ال

  ؛الواجبة العناية ببذل املتعلقة التوجيهية باملبادئ الوعي إذكاء مواصلة، على دول املنطقة
  

  جلنة اجلزاءات

 ٥٤أن والية اللجنة تسري فيمـا يتعلـق بالتـدابري املفروضـة يف الفقـرتني       يقرر  - ١٩  
، والـيت  )٢٠١٤( ٢١٣٤من القـرار   ٣٢و  ٣٠والفقرتني  )٢٠١٣( ٢١٢٧من القرار  ٥٥ و

  تقرر متديدها ذا القرار؛

أمهية إجراء مشاورات منتظمـة مـع الـدول األعضـاء املعنيـة واملنظمـات        يؤكد  - ٢٠  
سيما الـدول اـاورة ودول املنطقـة،    الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب االقتضاء، وال 

دف كفالة التنفيذ الكامل للتدابري اليت مدد العمل ا يف هذا القرار، ويف هذا الصـدد تشـجع   
اللجنــة علــى أن تنظــر، حيثمــا ومــىت لــزم األمــر، يف إجــراء زيــارات إىل بلــدان خيتارهــا رئــيس    

  اللجنة و/أو أعضاؤها؛

وال سيما الـدول اـاورة والـدول األعضـاء يف     مجيع الدول األعضاء،  يشجع  - ٢١  
 علـى  ،اجلماعة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيـا واجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا         

 مجيـع  إلعـادة  القـرار،  هـذا  من ١ بالفقرة عمال واالستثناء، املسبق اإلخطار إجراءات استخدام
 الوســطى أفريقيــا جلمهوريــة التابعــة ســلحةامل القــوات إىل ــا املتصــل والعتــاد األســلحة أنــواع

 املتعلقـــة املســـاعدة أشـــكال مـــن آخـــر شـــكل أي أو التـــدريب أو التقنيـــة املســـاعدة تقـــدمي أو
 أفريقيـا  جلمهوريـة  التابعـة  الوطنيـة  والـدفاع  األمـن  قـوات  ـا  تضـطلع  الـيت  العسكرية باألنشطة
 ٢٨ للفقـرة  وفقـا  الالزمـة  املسـاعدة  تقـدمي  اخلـرباء  فريـق  إىل يطلـب  اإلطار، هذا ويف الوسطى؛

  القرار؛ هذا منطوق من(ب) 

ــدابري      يطلــب  - ٢٢   ــال للت ــد تشــكل عــدم امتث ــيت ق ــة أن حتــدد احلــاالت ال إىل اللجن
أعـاله، وأن تقـرر مسـار العمـل املناسـب يف كـل        ١٢ و ٥ و ٢ و ١املتخذة مبوجب الفقرات 

إىل رئيس اللجنة أن يبلغ عـن التقـدم الـذي حتـرزه اللجنـة مرحليـا يف        ويطلبحالة على حدة، 
  أدناه؛ ٣٧عملها بشأن هذه املسألة، يف التقارير اليت ستقدم بانتظام إىل الس عمال بالفقرة 



S/RES/2339 (2017)

 

14/17 17-01286 

 

بقرار عملية كيمربيل السـماح جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى باسـتئناف       يعترف  - ٢٣  
اليت أُنشئت مبوجب الشـروط الـيت حـددا عمليـة      “طق املمتثلةاملنا”االجتار يف املاس اخلام من 

كيمربيل، ويالحظ أن عملية كيمربيل تعتزم إطالع جملس األمن واللجنـة وفريـق اخلـرباء التـابع     
طلب إىل رئـيس الفريـق العامـل التـابع لعمليـة      ويهلا وبعثة األمم املتحدة املتكاملة على قراراا، 

أن يقــوم دوريـا بتحــديث معلومــات اللجنــة عـن عمــل فريــق الرصــد   كيمـربيل واملعــين بالرصــد  
التابع لعملية كيمربيل واملعين جبمهورية أفريقيا الوسطى، مبا يف ذلك أي قرارات بشأن املنـاطق  

ــا   ــة ”احملــددة باعتباره ــاطق ممتثل ــة     “من ــات مجهوري ــرارات ذات الصــلة بالتجــارة يف خمزون والق
  أفريقيا الوسطى من املاس اخلام؛

املراكز التجاريـة ودول املنطقـة إىل تـوخي املزيـد مـن اليقظـة مـن أجـل          يدعو  - ٢٤  
ــا الوســطى إلعــادة إرســاء أســس التجــارة        ــة أفريقي ــذهلا ســلطات مجهوري ــيت تب دعــم اجلهــود ال
املشروعة واالستفادة من مواردها الطبيعية؛ ويشيد جبمهورية أفريقيـا الوسـطى الختاذهـا تـدابري     

منـع اسـتخدام املـاس لصـاحل      بغـرض ة اقتفاء أثر املـاس مـن املنـاطق املمتثلـة     خاصة لتعزيز إمكاني
  اجلماعات املسلحة أو ألغراض زعزعة االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

عملية كيمربيل على حل مسألة خمزونات املاس بالتعاون مـع سـلطات    يشجع  - ٢٥  
  ء؛  مجهورية أفريقيا الوسطى، وبالتشاور مع فريق اخلربا

  
  فريق اخلرباء

التام لفريق اخلـرباء املعـين جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى املنشـأ        عن تأييدهيعرب   - ٢٦  
  ؛)٢٠١٣( ٢١٢٧من القرار  ٥٩عمال بالفقرة 

، ويعــرب  ٢٠١٨شــباط/فرباير  ٢٨متديــد واليــة فريــق اخلــرباء حــىت      يقــرر  - ٢٧  
اعتزامه معاودة النظر يف هذه الوالية واختاذ اإلجراء املناسـب فيمـا يتعلـق بتجديـد متديـدها       عن

، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري ٢٠١٨كــانون الثاين/ينــاير  ٣١يف موعــد أقصــاه 
  ن دعما لإلجراء الذي يتخذه الس؛اإلدارية الالزمة بأسرع ما ميك

  أن تشمل والية فريق اخلرباء املهام التالية: يقرر  - ٢٨  

  مساعدة اللجنة يف تنفيذ الوالية املنوطة ا على النحو احملدد يف هذا القرار؛  (أ)  

مجع ودراسة وحتليـل املعلومـات الـيت تـرد مـن الـدول وهيئـات األمـم املتحـدة            (ب)  
ــا  ــة واملنظمـ ــررة       املعنيـ ــدابري املقـ ــذ التـ ــأن تنفيـ ــرى بشـ ــة األخـ ــراف املهتمـ ــة واألطـ ت اإلقليميـ
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القرار، وخباصة حاالت عـدم االمتثـال، ألغـراض منـها تيسـري تقـدمي املسـاعدة يف جمـال          هذا يف
  بناء القدرات، بناء على طلب الدول األعضاء؛

ات يف بإحاطـة باملسـتجد   ،اللجنـة  مـع موافاة جملس األمن، بعد مناقشـة األمـر     (ج)  
ــه/متــوز ٣٠ منتصــف املــدة يف موعــد أقصــاه   ــر ــائي حبلــول  ب، و٢٠١٧ يولي كــانون  ٣١تقري

 ٢١٢٧مـن القـرار    ٥٥و  ٥٤ ، عن تنفيذ التدابري املفروضة يف الفقرتني٢٠١٧األول/ديسمرب 
جتديــدها يف الفقــرات  ، والــيت مت)٢٠١٤( ٢١٣٤مــن القــرار  ٣٢و  ٣٠والفقــرتني  )٢٠١٣(
  من هذا القرار؛ ١٢و  ٥و  ٢و  ١

ــاالت      (د)   ــة يف احلــ ــة، وخباصــ ــتجدات إىل اللجنــ ــآخر املســ ــات بــ ــدمي إحاطــ تقــ
  املستعجلة، أو كلما رأى الفريق حاجة إىل ذلك؛

ــيح    )ه(   ــة يف تنقـ ــاعدة اللجنـ ــات  مسـ ــة اجلهـ ــة بقائمـ ــات املتعلقـ ــديث املعلومـ   وحتـ
ــن ــدها يف        مـ ــيت مت جتديـ ــايري الـ ــال باملعـ ــا عمـ ــة أمساءهـ ــت اللجنـ ــيت أدرجـ ــات الـ ــراد وكيانـ   أفـ

أعــاله، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تقــدمي معلومــات االســتدالل البيولــوجي     ١٧ و ١٦الفقــرتني 
  لقائمة املتاحة للعموم؛ومعلومات إضافية لتدرج يف املوجزات السردية ألسباب اإلدراج يف ا

مساعدة اللجنة مبدها باملعلومـات املتعلقـة باجلهـات مـن أفـراد وكيانـات الـيت          (و)  
أعــاله،  ١٧و  ١٦القائمــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني   يفقــد تنطبــق عليهــا معــايري اإلدراج  

تقـاريره  ذلك عن طريق تقدمي هذه املعلومات إىل اللجنة، ما إن تصبح متاحة، وتضـمني   يف مبا
الرمسية اخلطية أمساء اجلهات املمكن إدراجها، واملعلومات املناسبة لتحديد اهلويـة، واملعلومـات   
املهمــــة بشــــأن الســــبب الــــذي يــــربر إمكانيــــة انطبــــاق معــــايري اإلدراج املنصــــوص عليهــــا    

  أعاله على الفرد أو الكيان؛ ١٧و  ١٦  الفقرتني  يف

ــين جبمهو     (ز)   ــق الرصــد املع ــع فري ــاون م ــة    التع ــابع لعملي ــا الوســطى الت ــة أفريقي ري
كيمربيل من أجل دعم اسـتئناف تصـدير املـاس اخلـام مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وإبـالغ          
اللجنـة إذا كــان اسـتئناف التجــارة يــؤدي إىل زعزعـة االســتقرار يف مجهوريـة أفريقيــا الوســطى     

  فيد اجلماعات املسلحة؛ي  أو

ــوا  إىل يطلـــب  - ٢٩   ــة أن تـ ــة العامـ ــايو  ٣٠يف جملـــس األمـــن، حبلـــول  األمانـ أيار/مـ
، خبيــارات لوضــع معــايري مرجعيــة، وذلــك بالتعــاون مــع بعثــة التــدريب التابعــة لالحتــاد  ٢٠١٧

األورويب وسائر الشركاء الناشـطني يف جمـال إصـالح القطـاع األمـين، وبالتشـاور مـع سـلطات         
حيـرز مـن تقـدم يف إصـالح      مجهورية أفريقيا الوسطى، بغية تقييم تدابري حظر األسلحة وفقا ملا

القطاع األمين، مبـا يشـمل القـوات املسـلحة التابعـة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وقـوات األمـن           
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الداخلي وما هلا من احتياجات، ومبعلومـات إضـافية عـن الفريـق العامـل املعـين حبظـر األسـلحة         
بعثــة األمــم  الــذي أوصــى فريــق اخلــرباء بتشــكيله والــذي يزمــع جملــس األمــن إنشــاؤه يف إطــار  

 وإسـهامه  املـوارد  مـن  واحتياجاتـه  عملـه  وسري ومهامه الفريق تشكيل تشمل ،املتحدة املتكاملة
بتنفيذ والية البعثة، باالستناد إىل التجارب املماثلة السابقة يف بعثات حفـظ السـالم    يتعلق فيما

  األخرى التابعة لألمم املتحدة.  

مـع سـائر أفرقـة أو جمموعـات اخلـرباء       بـدأب بفريـق اخلـرباء أن يتعـاون     يهيب  - ٣٠  
  تنفيذ الوالية املنوطة بكل منها؛ب يتعلق فيمااليت ينشئها جملس األمن، 

ــالغ   - ٣١   املشــروع  إزاء التقــارير عــن شــبكات االجتــار غــري   يعــرب عــن القلــق الب
، اإلمــداد هلــا وتــوفرال تــزال متــول اجلماعــات املســلحة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى        الــيت

فريـق اخلـرباء علـى أن يـويل اهتمامـا خاصـا، يف سـياق تنفيـذ واليتـه، للبحـث يف أمـر             ويشجع
  الشبكات؛  هذه

مجهورية أفريقيا الوسطى والدول ااورة هلا والدول األخـرى األعضـاء    حيث  - ٣٢  
يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى على التعـاون علـى الصـعيد اإلقليمـي للتحقيـق      
يف أمر الشبكات اإلجرامية واجلماعات املسـلحة الضـالعة يف اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة خـارج       
القــانون وريبــها، مبــا يف ذلــك الــذهب واملــاس وصــيد األحيــاء الربيــة واالجتــار ــا بطــرق غــري 

  مشروعة، وملكافحة تلك الشبكات واجلماعات؛

نظمـات الدوليـة واإلقليميـة    املومجيع األطراف ومجيـع الـدول األعضـاء،     حيث  - ٣٣  
  ودون اإلقليمية، على كفالة التعاون مع فريق اخلرباء وضمان سالمة أفراده؛

ــة       حيــث كــذلك   - ٣٤   ــم املتحــدة املعني ــات األم ــع هيئ ــدول األعضــاء ومجي ــع ال مجي
إىل األشـخاص والوثـائق واملواقـع، حـىت يـتمكن       سيما الضمان الوصول من دون عائق،  على

  تنفيذ الوالية املنوطة به؛ فريق اخلرباء من

ــال وال     يطلــب  - ٣٥   ــة باألطف ــام املعني ــني الع ــة اخلاصــة لألم ـــزإىل املمثل اع املســلح ن
ــالعنف اجلنســي يف حــاالت ال    ــة ب ـــزواملمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعني ــادل ن اع أن تواصــال تب

 )٢٠١٠( ١٩٦٠مــن القــرار  ٧املعلومــات ذات الصــلة باملوضــوع مــع اللجنــة، وفقــا للفقــرة   
  ؛)٢٠١١( ١٩٩٨من القرار  ٩والفقرة 
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  اإلبالغ واالستعراض

ــا      يهيـــب  - ٣٦   ــد ـ ــيت يوجـ ــدول الـ ــة والـ ــيما دول املنطقـ ــدول، وال سـ ــع الـ جبميـ
املدرجــة أمســاؤهم، أن تعمــل بــدأب علــى تنفيــذ التــدابري الــواردة يف هــذا   وكيانــات مــن  أفــراد

ــرار ــة يف      وأن القـ ــدابري املفروضـ ــذ التـ ــذها لتنفيـ ــيت تتخـ ــاإلجراءات الـ ــام بـ ــة بانتظـ ــغ اللجنـ تبلـ
ــرتني ــرار   ٥٥ و ٥٤ الفق ــن الق ــرتني  )٢٠١٣( ٢١٢٧م ــرار   ٣٢و  ٣٠والفق ــن الق  ٢١٣٤م

  من هذا القرار؛ ١٢و  ٥و  ٢و  ١، واليت مت جتديدها يف الفقرات )٢٠١٤(

إىل اللجنــة أن تقــدم إىل الــس، عــن طريــق رئيســها، تقريــرا شــفويا     يطلــب  - ٣٧  
مـع املمثـل    بـالترافق اللجنة، مبـا يف ذلـك   على األقل، يتناول حالة جممل أعمال  السنة يف واحدا

اخلــاص لألمــني العــام جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى بشــأن احلالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،  
تقـدمي إحاطـات إعالميـة منتظمـة جلميـع الـدول        علـى رئيس اللجنـة   ويشجعحسب االقتضاء، 
  األعضاء املهتمة؛

أنـــه ســـيبقي احلالـــة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى قيـــد االســـتعراض   يؤكـــد  - ٣٨  
املستمر، وأنه سيكون على استعداد الستعراض مـدى وجاهـة التـدابري الـواردة يف هـذا القـرار،       

تعديل تلك التـدابري أو تعليقهـا أو رفعهـا يف أي     إضافية، أو بتدابريمبا يف ذلك إمكانية تعزيزها 
إحـالل االسـتقرار يف البلـد واالمتثـال      حنويف ضوء التقدم احملرز وقت حسبما تقتضي الضرورة 

  ألحكام هذا القرار؛

  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي يقرر  - ٣٩  

  


