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جلنــجم جملــس األمــن املنالــ ة   ــ   
بال ن  (1122) 1212بالقرار 

    مجهوريجم أفريقيا الوسطى
موجهـجم ىل  ريـيس اللةنـجم مـن      1122آب/أغسـطس   2مذكرة شـوويجم مررةـجم     

الالـــ اليجم لـــد  البعثـــجم الداي ـــجم لل  لحـــجم املتحـــدة لميطاأيـــا الع  ـــى  أيرلنـــدا 
 املتحدة األمم

 
هتدي البعثجم الداي جم لل  لحجم املتحدة لد  األمم املتحدة حتياهتـا ىل  ريـيس جلنـجم جملـس      

،  تتالـر  بـ ن ترفـي  يـر تقريرملـا املقـد    ـ         (1122) 1212األمن املنال ة     بالقرار 
بال ن اخلطوات اليت اختذهتا ححومـجم امل لحـجم املتحـدة     (1122) 1222من القرار  21بالوقرة 

ــرة   ــذ الوقـــ ــرار   42لتنويـــ ــن القـــ ــرت   (1122) 1212مـــ ــرار   21   21 الوقـــ ــن القـــ مـــ
 )اأ ر املرفي(.   (1122) 1222
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ــيس   1122آب/أغســطس  2مرفــي املــذكرة الالــوويجم املررةــجم      املوجهــجم ىل  ري
اللةنجم من البعثجم الداي جم لل  لحـجم املتحـدة لميطاأيـا الع  ـى  أيرلنـدا الالـ اليجم       

 لد  األمم املتحدة  
 

ــجم (1122) 1222   (1122) 1212قـــرارا جملـــس األمـــن     : تقريـــر امل لحـ
 التنويذ املتحدة  ن

 
 اخللويجم القاأوأيجم  

األ ر يب مـن   ُتنوذ قرارات جملس األمـن   القـاأون ايلـل للـد ع األ يفـاال   ا حتـا        
ةــ ع قــرارات  أأ  ــجم اولــس األ ر يب الــيت وــا أشــر قــاأوة مباشــر   كــ    لــجم مــن الــد ع  
األ يفاال.  لد  اولس األ ر يب باإلضافجم ىل  ذلك القدرة  لى القيا   لى حنو مسـتق  باختـاذ   

   ليــات  تــدابأ أ  حتديــد أفــرا  غــأ مــدرج    قــوايم األمــم املتحــدةا ىل  أن ملــذ  التــدابأ 
 اإل راج   القوايم، اليت تتسم با ستق ليجم   تسري ىل   اة  ىلقليم ا حتا  األ ر يب.  

كـاأون   4ح ـرا  لـى األسـلحجم       (1122) 1212 أحدث جملس األمن   قـرار    
، أحــدث جملــس األمــن آليــات لتة يــد  (1122) 1222.    القــرار 1122األ ع/ يســ م 

ا  لحن مل ُتسـتهد  أي جهـات مـن    1122كاأون الثاة/يناير  12األصوع  ح ر السور   
أيار/مــايو، أ رجــا أفــاال فراأســوا بــو ي ي،   21األفــرا  أ  الحياأــات   تلــك املرحلــجم.     

آ  ،  ليوــل يــاكييت   القاي ــجم   ـ  دــذ  التــدابأ أل  ارملــم   تقــوي  الســ     أـور الــدين  
 األمــن  ا ســتقرار   مجهوريــجم أفريقيــا الوســطى.  قــد ا ت ــد ا حتــا  األ ر يب ا  ــر  لــى   

، 1122كـاأون األ ع/ يسـ م    12الصـا ر     CFSP/2013/798 األسلحجم بدايجم بقـرار اولـس  
ــر في ـــ    ــينات  ليـ ــ  حتسـ ــس    أ ةـ ــرار اولـ ــد بقـ ــا ر    CFSP/2014/125ا بعـ  آذار/ 21الصـ

.   رح قرار اولس أييفا تدابأ جت يد األصـوع  ح ـر السـور الـوار ة   قـرار      1122 مارس
 يحـجم   ، ا ت ـد ا حتـا  األ ر يب  1122آذار/مـارس   21.    (1122) 1222جملس األمن 
من أج  تنويذ تدابأ األمم املتحـدة املتعلقـجم ر ـر األسـلحجم  جت يـد       112/1122اولس رقم 

األصوع  ح ر السور من ةـ ع ىل ماجهـا   قـاأون ا حتـا  األ ر يب.  أ قـرت األفـاال الث شـجم        
ةلـس  املدرججم   قاي جم األمم املتحـدة   قـاأون ا حتـا  األ ر يب بصـد ر القـرار التنويـذي لل       

2014/382/CFSP  ح يــــــران/ 12   192/1122 ال يحــــــجم التنويذيــــــجم لل ةلــــــس رقــــــم 
 .  1122 يوأير

 باإلضافجم ىل  قيا  ا حتا  األ ر يب بتنويذ تدابأ األمم املتحدة من ةـ ع ىل ماجهـا      
قــاأون الــد ع األ يفــاال   ا حتــا  األ ر يب، تيفــمل امل لحــجم املتحــدة تالــريعاهتا اخلاصــجم لتنويــذ   
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بأ اجلــ االات في ــا يتعلــي بــاجلرايم ايليــجم املرتحبــجم   امل لحــجم املتحــدة    أقــاليم مــا  راال    تــدا
ــريعاهت    ــا تالــ ــدة أييفــ ــجم املتحــ ــمل امل لحــ ــا.  تيفــ ــجم وــ ــار التابعــ ــجم  البحــ ــجم ملراقبــ ــجم اخلاصــ ا ايليــ

 األسلحجم.   صا رات
يــجم املنصــو   تطبَّــي التالــريعات ايليــجم  لــى اجلــرايم املتعلقــجم باأتــهاكات اجلــ االات املال  

 ليها   لوايح ا حتا  األ ر يب،  ذلك   شـح  لـوايح بـاجل االات املاليـجم.  تيفـمل   ارة ة اأـجم       
صاحبجم اجل لجم ملذ  اللوايح ايليـجم،  ملـل اجلهـجم الـيت أحـدشا الصـك القـاأوة لل  لحـجم املتحـدة          

 . 112/1122  يحجم جملس ا حتا  األ ر يب رقم( لتوفأ التالريمل امل يم ل1122) 422رقم 
 تتــو    ارة األ  ــاع  ا بتحــار  املهــارات املســر ليجم  ــن تنويــذ اليفــواب  الالــاملجم   

القاي جم املور ضجم  لـى الصـعيد الـو ع   لـى صـعيد ا حتـا  األ ر يب بالـ ن تصـدير األسـلحجم          
 غأملا من البيفايمل اخلاضعجم لل راقبجم ألسباب استراتيةيجم  ا جتار دا.  تر  ملـذ  اليفـواب      

حوك قاأوأيــجم لتلوــجم  لــى الصــعيد الــو ع   لــى صــعيد ا حتــا  األ ر يب،   ســي ا أ ــا     صــ
)بصيغتر املعدلجم(،   يحجم ا حتـا  األ ر يب املتعلقـجم با سـتمدا      1112مراقبجم الصا رات لعا  

(،   يحـجم ا حتـا  األ ر يب بالـ ن    212/1119امل   ج ) يحجم اولس )املووضيجم األ ر بيـجم(  
 .  1111(،  أ ا  )مراقبجم( املصا ر املالعجم لعا  2121/1114) يحجم اولس رقم  التعذيب
 تتو  امل لحـجم املتحـدة املسـر ليجم  ـن تنويـذ قـرارات جملـس األمـن   أقـاليم مـا  راال            

البحار التابعجم لل لحجم املتحدة، اليت تقمل ةارج أطاق الو يجم القيفاييجم ل حتـا  األ ر يب.  تنوـذ   
جم  الح نولث تدابأ ح ـر األسـلحجم  جت يـد األصـوع  ح ـر السـور الـوار ة            ارة اخلارجي

بإ ماجها   قاأون أقاليم مـا  راال البحـار مـن     (1122) 1222   (1122) 1212القرارين 
ا  ذلـك باسـتثناال برمـو ا، الـيت تيفـمل تالـريعاهتا       (1122) 2212 ع الصـك القـاأوة رقـم    ة

بالح  مستق  لتطبيي اجل االات اليت يورضها ا حتا  األ ر يب،  جب   ارق، حيث تنوذ ملـذ   
  تالريعات حمليجم ىلضافيجم.   112/1122التدابأ مبوجب  يحجم اولس رقم 

 
 نيجم اي ورة  البيفايمل  األصنا   املسا دة التق  

أن تتمــذ مجيــمل الــد ع  (1122) 1212مــن قــرار   42قــرر جملــس األمــن   الوقــرة  
األ يفاال  لى الوور مـا يلـ   مـن تـدابأ ملنـمل توريـد مجيـمل أأـوا  األسـلحجم  مـا يتصـ  دـا مـن              

بيعهـا وـا أ  أقلـها ىلليهـا بالـح  مباشـر أ  غـأ مباشـر،         أ تدة ىل  مجهوريجم أفريقيا الوسطى أ  
 يالــ   ذلــك األســلحجم  الــذةأة  املركبــات  املعــدات العســحريجم  املعــدات شــبر العســحريجم  
 قطمل غيار ما تقد  ذكر ، اأط قا من أراضيها أ   مملا أ   لى أيـدي ر اياملـا أ  باسـتمدا     

أ املسا دة التقنيجم  التدريب  املسا دة املاليـجم  السون أ  الطايرات اليت ترفمل أ  مها،  منمل توف
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ــلحجم       ــوفأ أي أسـ ــحريجم أ  تـ ــطجم العسـ ــ  باألأالـ ــا يتصـ ــا دة، في ـ ــحاع املسـ ــن أشـ ــا مـ   غأملـ
يتص  دا من أ تدة أ  صياأتها أ  استمدامها، مبا   ذلك توفأ أفرا  املرت قـجم املسـلح     ما أ 

 سواال أكان مصدرملم أراضيها أ   .  
تصـدير األسـلحجم  املعـدات  التحنولوجيـا      1112اقبجم الصا رات لعـا    حي ر أ ا  مر 

العسحريجم األةر  من امل لحجم املتحدة ىل  أي  جهجم، ىل  ىلذا كان التصـدير مرةصـا بـر ةطيـا     
مبوجــب تــرةيح  نحــر الــو ير بــو ارة األ  ــاع  ا بتحــار  املهــارات.  باإلضــافجم ىل  ذلــك،  

ألغـرا  اليفـواب  الـيت تورضـها امل لحـجم      “ حم ـورة  جهـجم  ”تالح  مجهوريجم أفريقيا الوسطى 
املتحــدة  لــى الس ســرة   البيفــايمل العســحريجم.  أتيةــجم لــذلك، حي ــر  لــى أي شــمح مــن    
امل لحجم املتحدة القيا  ب ي فع  يقصـد منـر تع يـ  ىلمـدا  أ  توريـد البيفـايمل العسـحريجم مـن بلـد          

ر ملـذا الوعـ ،   لـذي رـري فيـ   شالث ىل  مجهوريجم أفريقيـا الوسـطى، بصـر  الن ـر  ـن املحـان ا      
 ىلذا أ ِذن لر كتابجم مبقتيفى ترةيح  نحر الو ير.   ىل 

 تقــي م مجيــمل  لبــات ا صــوع  لــى تــراةيح لتصــدير البيفــايمل اخلاضــعجم لل راقبــجم أ     
الس ســرة فيهــا، أ  لتقــدت ةــدمات ذات صــلجم،  لــى أســاس كــ  حالــجم  لــى حــدة   ىل ــار    
املعايأ املوحدة ل حتا  األ ر يب  املعـايأ الو نيـجم للتـرةيح بتصـدير األسـلحجم.    ُي ـنح أي       

 2 أي معيار من املعايأ.   لـى  جـر اخلصـو ، يتنـا ع املعيـار     تعار  منحر ممل  اترةيح ىلذ
 ا لت امات  التعهدات الد ليجم لل  لحجم املتحدة   جماع حتديد األسلحجم.  

 حتتاج أي  ايرة غأ تابعجم لبلد من بلدان ا حتا  األ ر يب تقـو  بـرح ت جتاريـجم ىل      
نقــ ، الــذي يســتطيمل ىللغــاال اإلذن  الامل لحــجم املتحــدة أ  منــها ىل  ىلذن صــريح بــذلك مــن   يــر  

تعليقر أ  تغيأ  حسـب اليفـر رة.  كـذلك ىلذا كاأـا  ـايرة مسـةلجم   ا حتـا  األ ر يب         أ 
تقو  برحلـجم ىل  امل لحـجم املتحـدة أ  منـها، و تقـو  بعـد ذلـك برحلـجم ىل  أقطـجم ةـارج ا حتـا             

اط ا صـوع  لـى ملـذا    األ ر يب، ستحتاج أييفا ىل  ا صوع  لى ىلذن من ملـذا القبيـ .  اشـتر   
اإلذن من   ير النق  ملو مبثابجم  سيلجم ليف ان النةاح   الوفـاال بـالت ا  امل لحـجم املتحـدة بتنويـذ      

 .  (1122) 1212القرار 
جم  لـى توتـيأ أي سـوينجم   ميـا  امل لحــ     2994 يـنح قـاأون امل حـجم التةاريـجم لعـا        

املتحدة.  ىلذا  رق  أي شمح   ليات التوتيأ اليت تقو  دا  كالجم البحريجم  ةوـر السـواح    
   ميناال من مواأئ امل لحجم املتحدة، يتعر  للتوقيف من قب  الالر جم.  

ــجم   ن تــرةيح مناســب جر ــجم       يالــح  تصــدير  اســتأا  البيفــايمل اخلاضــعجم لل راقب
ــا    ــارك  املحــوس لع ــاأون ىل ارة اجل  ــا تالــح  الس ســرة   البيفــايمل    2929  مبقتيفــى ق ا ك 

.  ُيعاقـب  1112العسحريجم   ن ترةيح مناسب جر جم مبقتيفى أ ا  مراقبجم الصا رات لعـا   
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 لــى اجلــر ت  بــا بس ملــدة أقصــاملا  الــر ســنوات   فــمل غرامــجم غــأ حمــد  ة.  تتــو  ملي ــجم    
اذ اليفـواب   التحقيـي     اإليرا ات  اجل ارك التابعجم  حومجم صاحبجم اجل لجم املسر ليجم  ن ىلأو

جم  ــن املقاضــاة   يا أتــهاكات ايت لــجم أ  الوعليــجم. أمــا  ايــرة ا   ــاال امللحيــجم، فتتــو  املســر ل
 حا ت اأتهاك اليفواب .  

 تتيح   ارة األ  اع  ا بتحار  املهـارات لل صـدرين  التةـار  الوسـطاال معلومـات       
 رات مـن ةـ ع صـوحات موقعهـا  لـى      شاملجم  ن اجل االات  اليفواب  املور ضـجم  لـى الصـا   

شـــبحجم اإلأترأـــا،  اإلشـــعارات املوجهـــجم ىل  املصـــدرين،  برأـــامي مـــن ا لقـــات الدراســـيجم   
 الد رات التدريبيجما  ملل تع   أييفا  لى حنو  شيي مـمل ملي ـات التـر يي للتةـارة  الرابطـات      

ا مـن اخلــدمات  التةاريـجم ذات الصـلجم.  تقـد    ارة األ  ـاع  ا بتحـار  املهـارات أييفـا  ـد         
ا ستالـاريجم لع  ـاع التةاريــجم  األفـرا  الــذين يرغبـون   حتديــد مـا ىلذا كاأــا األأالـطجم الــيت       

 ييفطلعون دا ختيفمل ألي أححا  ح ر أ  قيو .  
 

 ح ر السور  
أن تتمـذ مجيـمل الـد ع     (1122) 1222مـن القـرار    21قرر جملـس األمـن   الوقـرة     

مـن   42األ يفاال التدابأ ال  مجم ملنمل األفرا  الذين تع  أفاالملم اللةنجم املنال ة مبوجب الوقـرة  
من  ةوع أراضيها أ   بورملا،  ل ا أأر ليس   ملذ  الوقرة مـا يلـ      (1122) 1212القرار 

  ن متنمل موا نيها من  ةوع أراضيهاا  أي   لجم ب
 تنوذ امل لحجم املتحدة  ناصر تقييد السور املنصو   ليها   جـ االات األمـم املتحـدة     

ـــ    ــب امل ــاال مبوجـ ــد األفـ ــ ع حتديـ ــن ةـ ــا  األ ر يب مـ ــرة   -2ا ة  ا حتـ ــاأون اوةـ ــن قـ ــاال مـ بـ
ىللغـاال أي ىلذن    لـى  2922باال من قـاأون  ـا    -2)بصيغتر املعدلجم(.  تنح املا ة  2922 لعا 

ــجم لعمــم        ــدابأ التقييدي ــاال فيهــا ألي شــمح ةاضــمل للت ــدةوع امل لحــجم املتحــدة أ  البق ــايم ب ق
ــدة.      ــجم املتحـ ــوع امل لحـ ــع مـــن  ةـ ــمل الالـــمح املعـ ــى منـ ــا  األ ر يب،   لـ املتحـــدة أ  ا حتـ
 باإلضافجم ىل  ذلك،  رغم  ـد  اأطبـاق ملـذا ا حـم   ملـذ  ا الـجم، يلغـى أي ىلذن بالبقـاال           

 لحــجم املتحــدة ألي شــمح موجــو  فيهــا بالوعــ ،  مــا مل متنــمل ا لت امــات الد ليــجم امل لحــجم   امل
 املتحدة من القيا  بذلك، تتمذ ةطوات لنق  الالمح املعع ىل  بلد  األصلل.  

  قب ىل راج األفرا  الث شجم من مجهوريجم أفريقيا الوسطى   قاي ـجم املالـ ول  بتـدابأ     
املراقبـجم اخلاصـجم بامل لحـجم املتحـدة باملعلومـات التوصـيليجم  نـهم        ح ر السـور، اسـتح لا قـوايم    

 ليف ان منمل  ةووم امل لحجم املتحدة أ   بورملم من ة وا.  

http://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)


 S/AC.55/2014/26 

 

6/6 14-58705 

 

 جت يد األصوع املاليجم  
األ يفـاال   أن جت د الـد ع  (1122) 1222من القرار  21قرر جملس األمن   الوقرة  

  ن ت ةأ مجيمل األمواع  األصـوع املاليـجم  املـوار  ا قتصـا يجم األةـر  املوجـو ة   أراضـيها        
 اليت متلحها أ  تتححم فيها، بصورة مباشرة أ  غأ مباشرة، اجلهات من األفـرا  أ  الحياأـات   

، أ  اجلهـات  (1122) 1212مـن القـرار    42اليت تع  أفاالملا اللةنجم املنال ة مبوجب الوقـرة  
ــا لتوجيها      ــا أ   فق ــ  بافه ــيت تع  ــات ال ــرا  أ  الحياأ ــن األف ــا    م ــيت متلحه ــات ال ــا، أ  الحياأ هت

تــتححم فيهــا،  قــرر كــذلك أن تحوــ  مجيــمل الــد ع األ يفــاال  ــد  ىلتاحــجم موا نيهــا أ  أي   أ 
مـواع أ  أصـوع ماليـجم أ  مـوار  اقتصـا يجم للةهـات مـن        أفرا  أ  كياأات  اةـ  أراضـيها أي أ  

 األفرا  أ  الحياأات اليت تعينها اللةنجم أ  لوايدهتاا  
  جها   ارة ة اأـجم صـاحبجم اجل لـجم ىلشـعارا ىل  القطـا  املـال بامل لحـجم املتحـدة            

ال ، أبر ت فيـر تـدابأ جت يـد األصـوع ايدشـجم   قـاأون الـد ع األ يفـا        1122آذار/مارس  21
ــم     ــس رقـ ــجم اولـ ــ ع  يحـ ــن ةـ ــا  األ ر يب مـ ــا رة    112/1122  ا حتـ  آذار/ 22الصـ

 .  1122 مارس
، يتيفـ ن تعلي ـات ىل  القطـا  املـال     1122ح يران/يوأير  14 ُ جر ىلشعار آةر    

بامل لحجم املتحدة للتحقي مما ىلذا كاأا أي حسابات أ  أصوع ماليـجم حيـتوهب دـا األفـرا  الث شـجم      
ــدرجو ــم     امل ــس رق ــجم لل ةل ــجم ةاضــعجم ل يحــجم التنويذي ــيت  ــد لا  192/1122ن   القاي  ، ال
ألةذ قاي جم األمم املتحـدة املوضـو جم مبوجـب القـرار      112/1122من  يحجم اولس  2املرفي 
ــذكرة كــذلك  جــوب أ    (1122) 1222 ــار.  اشــتر ا امل ــال    ا  تب ــو  القطــا  امل ن يق

بامل لحجم املتحدة بتة يد أي أصوع ماليجم من ملذا القبي ، ىلذا مـا ُحـد ت بالوعـ   نـد ا أتـهاال      
مــن   ليــات التحقــي املالــار ىلليهــا.  أةــأا، أبــر ت املــذكرة أن  لــى القطــا  املــال بامل لحــجم  

ب ىلبـ     ارة ة اأـجم   املتحدة أن  تنـمل  ـن التعامـ  مـمل األفـرا  املـدرج    القاي ـجم  أأـر رـ         
صــاحبجم اجل لــجم بــ ي معلومــات ذات صــلجم بامتثــاع امل لحــجم املتحــدة الت امــات جت يــد األصــوع  

يتعلي جب هوريجم أفريقيا الوسطى.  ق ـدما   اإلشـعار تواصـي  ا تصـاع املناسـبجم اخلاصـجم        في ا
دة في ــا يتعلــي بــو ارة ة اأــجم صــاحبجم اجل لــجم لتيســأ ا تصــاع بالقطــا  املــال بامل لحــجم املتحــ   

 بالقيفايا  التساؤ ت ذات الصلجم بتنويذ جت يد األصوع.  
 أحدشا   ارة ة اأجم صاحبجم اجل لجم  قوبات جناييـجم في ـا يتعلـي باأتـهاكات جت يـد       

ا   حن أن تحون  قوبـجم ا أتـهاكات   (1122) 422األصوع  ن  ريي الصك القاأوة رقم 
   كليه ا.ا بس ملدة أقصاملا سنتان أ   فمل غرامجم أ
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