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  )٢٠١٣ (٢١٢١القرار 
 / تــشرين األول١٠ املعقــودة يف ٧٠٤٢الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته   

  ٢٠١٣أكتوبر 
   ،إن جملس األمن 
أغــسطس / آب١٤ وبياناتــه الــصحفية املؤرخــة  )٢٠١٣ (٢٠٨٨ إىل قــراره إذ يــشري  
 ٢٠١٣مـــارس / آذار٢٢ و ٢٠١٣مـــارس / آذار٢٥ و ٢٠١٣يـــل أبر/ نيـــسان٢٩ و ٢٠١٣

 ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٤ و   ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ١١ و   ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٠ و
  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٩ و ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٧و 

سـالمتها   التزامه القوي بسيادة مجهورية أفريقيا الوسـطى واسـتقالهلا و  وإذ يعيد تأكيد    
  اإلقليمية ووحدهتا، وإذ يشري إىل أمهية مبدأي حسن اجلوار والتعاون اإلقليمي،

عن بالغ القلـق إزاء احلالـة األمنيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى الـيت خيـيم                    وإذ يعرب     
عليها اهنيار كامل يف القانون والنظام وإزاء غياب سيادة القانون، وإذ يعرب كـذلك عـن بـالغ                  

ا يترتب على انعدام االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى مـن عواقـب يف منطقـة                    انزعاجه مل 
   وإذ يشدد يف هذا الصدد على احلاجة إىل التصدي لذلك سريعا، ما عداها،ووسط أفريقيا 

انتـــهاكات القـــانون اإلنـــساين الـــدويل     إزاء وإذ ال يـــزال يـــساوره شـــديد القلـــق     
الــيت ُترتكــب علــى نطــاق واســع، وخاصــة تلــك الــيت  انتــهاكات حقــوق اإلنــسان وخروقاهتــا و

يف ذلك االنتهاكات واخلروقـات املنطويـة علـى          ترتكبها عناصر منتمية إىل حتالف سيليكا، ومبا      
حـــاالت اإلعـــدام الـــيت تـــتم خـــارج نطـــاق القـــضاء وحـــاالت االختفـــاء القـــسري واالعتقـــال 

 واألطفــال واالغتــصاب وعلــى ممارســة العنــف ضــد النــساء  والتعــذيب واالحتجــاز التعــسفيني 
   ،وجتنيد األطفال واستغالهلم وشّن اهلجمات على املدنيني
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 أن مـــرتكيب هـــذه األعمـــال ال بـــد أن يـــساءلوا مجيعـــاً عنـــها وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  
بعضها يرقى إىل مرتبة اجلرائم مبقتضى نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليــــة                   وأن

يف هــذا الــصــــــدد  يقيــا الوســطى كدولــة طــرف، وإذ يــشري الــذي انــضمت إليــه مجهوريــة أفر 
 / آب٧البيـــان الـــصــــادر عـــن املدعـــــــــي العـــام للمـــــحكمــــــة اجلنائيـــة الدوليــــــــة يف         إىل

  ،٢٠١٣ أغسطس
القرار الذي اختذه جملُس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة         وإذ يالحظ مع التقدير       

قتضاه ُيعّين خبٌري مستقل لألمم املتحدة مـن أجـل رصـد حالـة حقـوق      سبتمرب ومب/ أيلول ٢٥يف  
اإلنــسان يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتقــدمي توصــيات بــشأن تــوفري املــساعدة التقنيــة وبنــاء    

  القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، 
 بسبب التدهور الكبري يف احلالة اإلنسانية وانعدام األمـن          وإذ يعرب عن بالغ انزعاجه      

ي يعوق إيصال املساعدات اإلنسانية، وإزاء انتهاكات القانون اإلنساين الـدويل الـيت زادت              الذ
  من حدة األزمة اإلنسانية املتنامية حمّولةً إياها إىل حالة طوارئ معقدة، 

 إزاء ورود تقــارير تفيــد باســتهداف ممثلــي اجملموعــات اإلثنيــة وإذ يــربز قلقــه الــشديد  
  اقم التوتر بني الطوائف املختلفة،والدينية بأعمال العنف وتف

 إزاء استمرار أنشطة جيش الرب للمقاومـة يف مجهوريـة أفريقيـا             وإذ يعرب عن القلق     
  الوسطى، فيما ُيعزى جزئيا إىل احلالة األمنية السائدة،

 إزاء اخلطـر الـذي    عـن بـالغ القلـق   وإذ يعرب )٢٠١٣ (٢١١٧إىل قـراره  وإذ يشري    
 والنـاجم عـن النقـل غـري املـشروع لألسـلحة         مجهورية أفريقيا الوسطى  يتهدد السالم واألمن يف     

  الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وتكديسها وإساءة استعماهلا على حنو يقوض دعائم االستقرار، 
دة واألطــراف  اهلجمــات الــيت ُتــشن مــستهدفةً مــوظفي األمــم املتحــ وإذ يــدين بــشدة  

 اخلطـواتِ ينبغـي هلـا أن تتخـذ        مجيـع األطـراف      أن   يؤكـد وإذ  الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين،      
الالزمة لضمان سـالمة وأمـن مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية ومـوظفي األمـم املتحـدة واملـوظفني                    

  املرتبطني هبا وإيالَء االحترام حلرمة مواقع األمم املتحدة وكفالة التقّيد هبا،
 )٢٠٠٦ (١٦٧٤ و )٢٠٠٠ (١٢٩٦ و )١٩٩٩ (١٢٦٥ إىل قراراتـــــه إذ يـــــشريو  

قراراتـه   و ،بشأن محاية املدنيني يف الرتاعـات املـسلحة        )٢٠٠٩ (١٨٩٤ و   )٢٠٠٦ (١٧٣٨ و
 ١٩٦٠ و    )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و    )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و    )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و    )٢٠٠٠ (١٣٢٥

ــن    )٢٠١٣ (٢١٠٦ و )٢٠١٠( ــسالم واألمـ ــرأة والـ ــشأن املـ ــه  و،بـ  )٢٠٠٥ (١٦١٢قراراتـ
بـــــــشأن األطفـــــــال والـــــــرتاع  )٢٠١٢ (٢٠٦٨ و )٢٠١١ (١٩٩٨ و )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و
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 ة املعنيـ  ة اخلاص ةتتعاون مع املمثل    باألطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى أن      وإذ يهيب املسلح،  
  ،اصة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع واملمثلة اخلباألطفال والرتاع املسلح

 إىل أن يـــتم ســـريعا تعـــيني رئـــيسٍ جديـــد للتـــشكيلة القطريـــة املخصـــصة  وإذ يتطلـــع  
  جلمهورية أفريقيا الوسطى بلجنة بناء السالم،

ــرر    ــوة    وإذ يكــ ــتخدام القــ ــسلطة باســ ــيليكا علــــى الــ ــالف ســ ــتيالء حتــ ــجبه الســ شــ
  لك من أعمال عنف وهنب،، وملا اقتَرن بذ٢٠١٣مارس /آذار ٢٤ يف

ــدين   ــدمار وإذ يـ ــي و  الـ ــالتراث الطبيعـ ــق بـ ــذي حلـ ــصيد   إذ  الـ ــشطة الـ ــظ أن أنـ يالحـ
 إىل تفــاقم األزمــة يف مــن العوامــل الــيت تــؤدي جتــار بالكائنــات احليــة الربيــة  املــشروع واال غــري

  مجهورية أفريقيا الوسطى، 
بع لالحتــاد األفريقــي  بــالقرار الــذي اختــذه جملــس الــسالم واألمــن التــا وإذ حيــيط علمــا  

 القاضي بتعليق مشاركة مجهورية أفريقيا الوسطى يف كافـة أنـشطة            ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥ يف
االحتـاد األفريقـي، والقـرار الـذي اختذتـه تلـك املنظمــة حبـق قـادة حتـالف سـيليكا الـذين خرقــوا            

  ، بأعماهلم اتفاقات ليربفيل وقّوضوا االستقرار اهلش يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 باجلهود اجلارية اليت يبذهلا كل من اجلماعة االقتصادية لدول وسـط أفريقيـا            وإذ يشيد   

والوسيط التابع هلا فيمـا يتعلـق باألزمـة الـيت تـشهدها مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، عـالوة علـى                       
عـين   وتلك اليت يبذهلا فريق االتصال الـدويل امل        اجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي لتسوية األزمة      

  ، جبمهورية أفريقيا الوسطى
ــابع لالحتــاد األفريقــي يف     وإذ يرحــب   ــالقرار الــذي اختــذه جملــس الــسالم واألمــن الت  ب

 يف مجهوريـة  أفريقيـة  الدوليـة بقيـادة  الـدعم  بعثـة  ” وأذن مبقتـضاه بنـشر   ٢٠١٣يوليـه   /متوز ١٩
تاجات الـيت خلـص    وباالسـتن ،)“بعثـة الـدعم  ”املشار إليها فيمـا بعـد باسـم       (“ أفريقيا الوسطى 

فيما يتعلق بطرائـق إحـالل بعثـة     اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا      إليها االحتاد األفريقي و   
يف مجهورية أفريقيا الوسطى وذلك عقـب االجتمـاع التـشاوري          بعثة توطيد السالم    الدعم حمل   

  ، ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٣ و ٢الذي ُعقد يف أديس أبابا يف 
الن كيغـايل الـصادر عـن وزراء خارجيـة الـدول األعـضاء يف جلنـة                 بإع وإذ حييط علما    

  األمم املتحدة االستشارية الدائمة املسؤولة عن القضايا األمنية يف دول وسط أفريقيا، 
) S/2013/470 (٢٠١٣أغـسطس   / آب ٥ بتقريـر األمـني العـام املـؤرخ          وإذ حييط علما    

  وبتوصياته بشأن مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
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ــا    ــام   وإذ حيــيط علم ــني الع ــالة األم ــول١٦املؤرخــة  برس ــبتمرب / أيل ، )S/2013/557(س
   املكتب املتكامل لبناء السالم، املتعلقة باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأنشطة

 أن الرتاع املسلح واألزمة اللذين تشهدمها مجهورية أفريقيـا الوسـطى            وإذ يؤكد جمددا    
  ، وسط أفريقيا وما عداهايشكالن هتديدا خطريا ينال من االستقرار يف ذلك البلد ويف منطقة

  
  العملية االنتقالية السياسية    

 ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١١يربفيـل املؤرخـة      التفاقات ل  يعرب عن تأييده    - ١  
 وخريطـة الطريـق املنبثقـة عـن مـؤمتر قمـة       ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان  ١٨وإعـــالن إجنمينا املـــــؤرخ    

إجنمينـــا الـــيت يـــوفر مجيعهـــا أساســـا إلجيـــاد تـــسويٍة سياســـية ســـلمية لألزمـــة يف مجهوريـــة          
  الوسطى؛ أفريقيا

ــرر  - ٢   ــد يكـ ــو تأكيـ ــيس الـ ــزر أن رئـ ــع   اء ُيعتـ ــسياسي املوقّـ ــاق الـ ــا لالتفـ رب، وفقـ
 مـن   ٥ليربفيل، رئيَس حكومـة الوحـدة الوطنيـة املكلفـة بتنفيـذ األولويـات احملـددة يف املـادة                     يف

   مجيع األطراف على احترام االتفاق املذكور؛وحيثذلك االتفاق، 
ــة املــشار إليهــا يف الفقــرة   يطالــب   - ٣    أعــاله ١بــسرعِة تنفيــذ االتفاقــات االنتقالي

 شـهرا مـن بـدء    ١٨تقام بعـد  رئاسية وتشريعية حرة تتسم بالرتاهة والشفافية       ٍت  انتخاباجراء  إل
 الـذي دخـل حيـز       ميثـاق العمليـة االنتقاليـة      مـن    ١٠٢الفترة االنتقالية على حنو ما حددته املادة        

  ؛دعا إليه إعالن إجنميناملا  ، ووفقا٢٠١٣أغسطس / آب١٨النفاذ يف 
ــذهلا       إىل األمــني اليطلــب  - ٤   ــيت تب ــة ال ــدعم جلهــود الوســاطة اجلاري ــوفري ال ــام ت ع

اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، بسبل منها املـساعي احلميـدة الـيت يبـذهلا ممثلـه اخلـاص              
  يف مجهورية أفريقيا الوسطى، دعماً لتنفيذ اتفاقات ليربفيل وخريطة طريق إجنمينا؛

بري املناسبة، عند االقتـضاء، ضـد مـن          النظر يف اختاذ التدا    عن استعداده  يعرب  - ٥  
يقومــون بأعمــالٍ تقــّوض الــسالم واالســتقرار واألمــن، مبــن فــيهم منتــهكو االتفاقــات االنتقاليــة 

  ومن يعرقلون العملية االنتقالية ويؤججون العنف؛
على املـسؤولية الرئيـسية الواقعـة علـى عـاتق سـلطات أفريقيـا الوسـطى               يشدد    - ٦  

سكان وكفالة أمن إقليمهـا ووحدتـه، ويؤكـد أن عليهـا واجبـاً ميلـي عليهـا            املتمثلة يف محاية ال   و
ضــمان احتــرام أحكــام القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون   

  الدويل لالجئني؛
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 للجهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيـا          يعرب عن كامل دعمه     - ٧  
غــاي، ويكــرر ) متقاعــد( جهــود املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، الفريــق  الوســطى، مبــا يف ذلــك

  دعوته اجملتمَع الدويل إىل دعم تلك اجلهود؛ 
اجلماعــات املــسلحة بإلقــاء عناصــر حتــالف ســيليكا وســائر  بــأن تقــوم يطالــب  - ٨  

ــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج    وحيثهــاأســلحتها فــورا،   علــى املــشاركة يف ب
  ؛ وإعادة التوطني وإعادة اإلدماجالوطن واإلعادة إىلمج نزع السالح والتسريح برا وأ

  
  والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى    

 بتوصيات األمني العام اليت أوردها يف رسالته املؤرخـة          حييط علما مع التقدير     - ٩  
تعزيــز مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء بــشأن ) S/2013/557 (٢٠١٣ ســبتمرب/ أيلــول١٦

  السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛ 
  :على النحو التايلويعدهلا والية مكتب األمم املتحدة املتكامل زز أن يعيقرر   - ١٠  
  :عم تنفيذ العملية االنتقاليةد  )أ(  

اعدة على إعادة العمـل بالنظـام الدسـتوري مـن خـالل تقـدمي الـدعم                 املس  -      
ــة،      ــذ االنتقاليـ ــات التنفيـ ــسات وآليـ ــة وللمؤسـ ــسياسية اجلاريـ ــة الـ للعمليـ

  واملساعدة يف دعم تنفيذ اتفاقات ليربفيل وخريطة طريق إجنمينا؛
 ، إجراء انتخابـات هبدفتقدمي املساعدة من أجل تنفيذ العملية االنتخابية        -      

  أعاله؛ ٣ا للمشار إليه يف الفقرة وفق
  :دعم منع نشوب الرتاع وتقدمي املساعدة اإلنسانية  )ب(  

بذل املساعي احلميدة وجهود بنـاء الثقـة والتيـسري حتـسباً لنـشوب الـرتاع                  -      
وبقصد منعه والتخفيف من وطأته وتسويته وتسهيل إيـصال املـساعدات           

األمــم املتحــدة  ا ملبــادئ  وفقــ،اإلنــسانية بــشكل آمــن وبقيــادة املــدنيني    
  ؛ة اإلنسانيالتوجيهية املتعلقة باملساعدة

  :دعم حتقيق االستقرار يف احلالة األمنية  )ج(  
دعم حتقيق االسـتقرار يف احلالـة األمنيـة مـن خـالل تقـدمي املـشورة بـشأن                  -      

مبـا يف ذلـك املـسائل    (حوكمة القطاع األمين وإصالحه، وسيادة القـانون      
املقـاتلني،  ، ونـزع سـالح      )ة والعدالة واملؤسسات العقابيـة    املتعلقة بالشرط 

ــسلحة،         مبــن فــيهم مجيــع األطفــال املــرتبطني بــالقوات أو اجلماعــات امل
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إىل هتم  إعـاد هم و  وتـسرحي  هم أو نـزع سـالح     هم وإعـادة إدمـاج    هموتسرحي
أعمـال إزالـة األلغـام      بـشأن   ، و  وإعـادة توطينـهم وإعـادة إدمـاجهم        الوطن

  املتفجرة؛  خملفات احلربفيها التطهري من مبا
  :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  )د(  

لقــانون ا أو انتــهاكات اأو انتــهاكاهتحقــوق اإلنــسان  رصــد خروقــات    -      
ُترتكب يف أي من أحناء مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،           اليت  اإلنساين الدويل   

ــها جــيُش الــرب للمقاومــة، و     املــساعدة يف مبــا يف ذلــك تلــك الــيت يرتكب
 واملـسامهة يف اجلهـود الراميـة إىل         ، فيها وإبـالغ جملـس األمـن هبـا         التحقيق

  منع هذه االنتهاكات واخلروقات؛
ــاء خــصوصا برصــد االنتــهاكات واالعتــداءات الــيت ُترتكــب ضــد      -       االعتن

األطفال وكذلك االنتهاكات املرتكبة ضد النساء مبـا فيهـا مجيـع أشـكال              
ــرتاع املــسلح، و   ــسي يف ســياق ال ــساعدة يف االعنــف اجلن ــا  مل ــق فيه التحقي

وإبالغ جملس األمن هبا، وذلك بسبل منها نـشر املستـشارين املخصـصني             
  لشؤون محاية املرأة وشؤون محاية الطفل؛

املساعدة على تعزيـز قـدرات النظـام القـضائي، مبـا يـشمل آليـات العدالـة               -      
 االنتقاليــة، وتقويــة املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، واملعاونـــة يف      

  جهود املصاحلة الوطنية؛
  :تنسيق جهود األطراف الفاعلة الدولية  )هـ(  

تنسيق جهود األطراف الفاعلة الدولية املشارِكة يف تنفيذ املهـام الـيت يـرد                -      
  أعاله؛ وصفها

 بتوصــية األمــني العــام بــأن يعــزز مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل حيــيط علمــا  - ١١  
 النظـر   يعرب عـن اعتزامـه    الظروف األمنية، ويف هذا الصدد      وجوده امليداين حسبما تسمح به      

، مبــا فيهــا مايــة مــوظفي األمــم املتحــدة ومنــشآهتاتعلقــة حبملا األمــني العــام اتيف اقتراحــبــسرعة 
ــام أن يقـــدم  ويطلـــب إمكانيـــة إنـــشاء قـــوة للحراســـة،   يف معلومـــاٍت مفـــصلة إىل األمـــني العـ

   ؛الصدد هذا
  



S/RES/2121 (2013)  
 

13-50836 7/9 
 

  جيش الرب للمقاومة    
 مجيــع البلــدان واملنظمــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة املعنيــة أن تكثــف  شــدينا  - ١٢  

جهودها وحتسِّن التنسيق فيما بينها من خالل قنوات منها فرقة العمل اإلقليميـة التابعـة لالحتـاد             
مـم املتحـدة اإلقليميـة وذلـك للتـصدي للتهديـد الـذي يـشكله جـيُش                  األفريقي واسـتراتيجية األ   

  الرب للمقاومة؛
  

  حقوق اإلنسان وإيصال املساعدات اإلنسانية    
 االنتــهاكات املــستمرة للقــانون اإلنــساين الــدويل وانتــهاكات      يــدين بــشدة   - ١٣  

 عناصـر حقوق اإلنسان وخروقاهتا الواسعة النطاق اليت ترتكبـها اجلماعـات املـسلحة، وخاصـة                
لــى أن حتــالف ســيليكا وجــيش الــرب للمقاومــة، وتــشكل خطــرا يتهــدد الــسكان، ويــشدد ع    

  مرتكيب هذه االنتهاكات سوف يقّدمون للمحاكمة؛ 
 بــأن تكفــل مجيــع األطــراف يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وخاصــة   يطالــب  - ١٤  

 يف الوقـت املناسـب إىل       هاإيـصالَ واآلمـن دومنـا عوائـق       املعونـة اإلنـسانية      حتالف سـيليكا، مـرورَ    
مـــم املتحـــدة التوجيهيـــة املتعلقـــة  املـــساعدة، وفقـــا ملبـــادئ األ حيتـــاجون إىلناألشــخاص الـــذي 

  ؛باملساعدة اإلنسانية
 حتـالف سـيليكا،      عناصـر  بأن متنـع كـل اجلماعـات املـسلحة، وخاصـة          يطالب    - ١٥  

 لألطفـال الـذين      بأن توفر األطـراف كافـة احلمايـةَ        ويطالب كذلك جتنيَد األطفال واستغالهلم،    
ة واجلماعـات املـسلحة وأن      أطلق سراحهم أو فُـصلوا بـأي طريقـة أخـرى عـن القـوات املـسلح                

 على ضـرورة إيـالء عنايـة خاصـة إىل محايـة مجيـع األطفـال املـرتبطني                   ويشددتعتربهم ضحايا،   
  باجلماعات املسلحة وإطالق سراحهم وإعادة إدماجهم؛

الــرتاع املــسلح يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، مبــا فيهــا    أطــرافبكــل يهيــب   - ١٦  
كـذلك يهيـب بتلـك    ر واضـحة حتظـر العنـَف اجلنـسي و    أن تـصدر أوامـ  عناصر حتالف سيليكا،    

 يف الوقـت املناسـب يف االعتـداءات         تحقيـق القطع وتنفذ التــزاماٍت حمـّددة بـشأن         األطراف أن ت  
يا ، وأن تيـسر لـضحا  )٢٠١٠( ١٩٦٠، مبا يتفق وقرار اجمللـس    اجلناةمساءلة   لاملزعومة من أج  

  العنف اجلنسي الوصول فوراً إىل اخلدمات املتاحة؛ 
  

  إصالح القطاع األمين/نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
ــة وضــع وتنفيــذ بــرامج لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج    يــربز  - ١٧    أمهي

جمهـا يف   اإلعادة إىل الوطن، مبا يف ذلك برامج تشمل عناصر حتالف سيليكا اليت لن جيـري د                أو
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 تـــشمل وضـــع إجـــراءات الفـــرز الـــسليمة، وبـــرامج إلصـــالح القطـــاع األمــين ، قــوات األمـــن 
ــا الوســطى قــوات حمترفــة تتــسم      ويؤكــد ــة أفريقي ــة جلمهوري ضــرورة أن تكــون القــوات األمني

ــه يف          ــوخى تقدمي ــَره املت ــضمِّن تقري ــام أن ي ــنيِ الع ــب إىل األم ــل، ويطل ــالتوازن وحــسن التمثي ب
سمرب تفاصـيل عـن تلـك الـربامج ومقترحـاٍت عـن املـساعدة احملتملـة الـيت                   ديـ /كانون األول  ٣١

  ؛ميكن أن يقدمها مكتب األمم املتحدة املتكامل دعما لتنفيذ الربامج املذكورة
 على أمهية التصدي للنقـل غـري املـشروع لألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                يشدد  - ١٨  

 اســتعماهلا علــى حنــو يقــوض دعــائم اخلفيفــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتكديــسها وإســاءة
   عن استعداده النظر يف السبل املناسبة للتعامل مع هذه املسألة؛ويعرباالستقرار هبا، 

  
   الوسطى أفريقيا يف مجهورية بقيادة أفريقيةالدولية الدعم بعثة مساندة     

 إىل ســرعة تــشكيل بعثــة الــدعم الــيت ســُتعترب مــسامهةً كــربى يف إجيــاد   يتطلــع  - ١٩  
لظــروف املواتيــة لالســتقرار والدميقراطيــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مبــا ميكنــها مــن بــسط   ا

  سلطتها على إقليمها الوطين واالضطالع مبسؤوليتها عن محاية رعاياها املدنيني؛
على املشاركة يف إنـشاء بعثـة   والبلدان األفريقية األخرى  بلدان املنطقة   يشجع  - ٢٠  
ا يف الوقــت املناســب،  هلــ الفعــالل األعــضاء علــى تــوفري الــدعم الــدووكــذلك يــشجع، الــدعم
التعجيـل جبهودمهـا     االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا على          يشجع كما

املبذولة، انطالقا من مشاوراهتما السابقة، من أجل تفعيل االنتقـال مـن بعثـة توطيـد الـسالم يف                   
 إىل األمــني العـام ومكتــب األمــم املتحــدة  ويطلــبة الــدعم، مجهوريـة أفريقيــا الوســطى إىل بعثـ  

املتكامل يف هذا الصدد إرساء آليات التعاون املناسبة باالشتراك مع اجلماعـة االقتـصادية لـدول                
  ؛هذه العمليةوسط أفريقيا واالحتاد األفريقي بغية تسهيل 

 الــيت ٢٠١٣يوليــه / متــوز٢٦ برســالة االحتــاد األفريقــي املؤرخــة  حيــيط علمــا  - ٢١  
  أكدت أمهيةَ توطيد الشراكة مع األمم املتحدة؛ 

 إىل  ويطلب،  الدعمبعثة  ساندة   النظر يف خيارات خمتلفة مل     يعرب عن اعتزامه    - ٢٢  
األمني العام أن يوفر على الفور أخصائيني للتخطيط هبدف مساعدة اجلماعة االقتصادية لـدول              

 مجيــع الــشركاء الثنــائيني املهــتمني واملنظمــات وســط أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي، بالتــشاور مــع
 إىل  وكـذلك يطلـب   عم،  الدولية املعنية، يف جهود التخطيط املشتركة الرامية إىل نشر بعثـة الـد            

 يومـا عقـب اعتمـاد هـذا القـرار بتقريـر كتـايب               ٣٠األمني العام أن يوافيـه يف موعـد ال يتجـاوز            
واجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا  يعــّده، يف ظــل تعــاون وثيــق مــع االحتــاد األفريقــي   
 مـع تـضمني التقريـر خيـارات مفـصلة        الدعموالشركاء املذكورين أعاله، بشأن التخطيط لبعثة       
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 إىل عمليــة حلفــظ الــسالم هالتـوفري الــدعم الــدويل للبعثــة املــذكورة، مبــا يف ذلـك إمكانيــة حتويلــ  
  دان؛تابعة لألمم املتحدة، رهنا بتوافر ظروف مواتية يف املي

  
  التقرير    

 / كـانون األول   ٣١ طلبـه إىل األمـني العـام أن يعـّد تقريـرا ُيقـدم حبلـول                  يكرر  - ٢٣  
يـشمل تقييمـا مفـصال       و )٢٠١٣ (٢٠٨٨ يف قرار اجمللس     عليه وفق املنصوص    ٢٠١٣ديسمرب  

  ؛ وفعاليتهلبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطىمكتب األمم املتحدة املتكامل ألداء 
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٤  

  

http://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)�

	القرار 2121 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7042 المعقودة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2013
	إن مجلس الأمن، 
	إذ يشير إلى قراره 2088 (2013) وبياناته الصحفية المؤرخة 14 آب/أغسطس 2013 و 29 نيسان/أبريل 2013 و 25 آذار/مارس 2013 و 22 آذار/مارس 2013 و 20 آذار/مارس 2013 و 11 كانون الثاني/يناير 2013 و 4 كانون الثاني/يناير 2013 و 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 19 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبدأي حسن الجوار والتعاون الإقليمي،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يخيم عليها انهيار كامل في القانون والنظام وإزاء غياب سيادة القانون، وإذ يعرب كذلك عن بالغ انزعاجه لما يترتب على انعدام الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى من عواقب في منطقة وسط أفريقيا وما عداها، وإذ يشدد في هذا الصدد على الحاجة إلى التصدي لذلك سريعا، 
	وإذ لا يزال يساوره شديد القلق إزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وخروقاتها التي تُرتكب على نطاق واسع، وخاصة تلك التي ترتكبها عناصر منتمية إلى تحالف سيليكا، وبما في ذلك الانتهاكات والخروقات المنطوية على حالات الإعدام التي تتم خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وعلى ممارسة العنف ضد النساء والأطفال والاغتصاب وتجنيد الأطفال واستغلالهم وشنّ الهجمات على المدنيين، 
	وإذ يؤكد من جديد أن مرتكبي هذه الأعمال لا بد أن يساءلوا جميعاً عنها وأن بعضها يرقى إلى مرتبة الجرائم بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـــة الذي انضمت إليه جمهورية أفريقيا الوسطى كدولة طرف، وإذ يشير في هذا الصــــــدد إلى البيان الصــــادر عن المدعــــــي العام للمـــــحكمـــة الجنائية الدوليـــــة في 7 آب/ أغسطس 2013،
	وإذ يلاحظ مع التقدير القرار الذي اتخذه مجلسُ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر وبمقتضاه يُعيّن خبيرٌ مستقل للأمم المتحدة من أجل رصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم توصيات بشأن توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، 
	وإذ يعرب عن بالغ انزعاجه بسبب التدهور الكبير في الحالة الإنسانية وانعدام الأمن الذي يعوق إيصال المساعدات الإنسانية، وإزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي زادت من حدة الأزمة الإنسانية المتنامية محوّلةً إياها إلى حالة طوارئ معقدة، 
	وإذ يبرز قلقه الشديد إزاء ورود تقارير تفيد باستهداف ممثلي المجموعات الإثنية والدينية بأعمال العنف وتفاقم التوتر بين الطوائف المختلفة،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء استمرار أنشطة جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما يُعزى جزئيا إلى الحالة الأمنية السائدة،
	وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الخطر الذي يتهدد السلام والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والناجم عن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو يقوض دعائم الاستقرار، 
	وإذ يدين بشدة الهجمات التي تُشن مستهدفةً موظفي الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنساني، وإذ يؤكد أن جميع الأطراف ينبغي لها أن تتخذ الخطواتِ اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها وإيلاءَ الاحترام لحرمة مواقع الأمم المتحدة وكفالة التقيّد بها،
	وإذ يشير إلى قراراته 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وإذ يهيب بالأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتعاون مع الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع،
	وإذ يتطلع إلى أن يتم سريعا تعيين رئيسٍ جديد للتشكيلة القطرية المخصصة لجمهورية أفريقيا الوسطى بلجنة بناء السلام،
	وإذ يكرر شجبه لاستيلاء تحالف سيليكا على السلطة باستخدام القوة في 24 آذار/مارس 2013، ولما اقترَن بذلك من أعمال عنف ونهب،
	وإذ يدين الدمار الذي لحق بالتراث الطبيعي وإذ يلاحظ أن أنشطة الصيد غير المشروع والاتجار بالكائنات الحية البرية من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
	وإذ يحيط علما بالقرار الذي اتخذه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 25 آذار/مارس 2013 القاضي بتعليق مشاركة جمهورية أفريقيا الوسطى في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي، والقرار الذي اتخذته تلك المنظمة بحق قادة تحالف سيليكا الذين خرقوا بأعمالهم اتفاقات ليبرفيل وقوّضوا الاستقرار الهش في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
	وإذ يشيد بالجهود الجارية التي يبذلها كل من الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والوسيط التابع لها فيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى، علاوة على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة وتلك التي يبذلها فريق الاتصال الدولي المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى، 
	وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 19 تموز/يوليه 2013 وأذن بمقتضاه بنشر ”بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى“ (المشار إليها فيما بعد باسم ”بعثة الدعم“)، وبالاستنتاجات التي خلص إليها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا فيما يتعلق بطرائق إحلال بعثة الدعم محل بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك عقب الاجتماع التشاوري الذي عُقد في أديس أبابا في 2 و 3 أيلول/سبتمبر 2013، 
	وإذ يحيط علما بإعلان كيغالي الصادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المسؤولة عن القضايا الأمنية في دول وسط أفريقيا، 
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ 5 آب/أغسطس 2013 (S/2013/470) وبتوصياته بشأن مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يحيط علما برسالة الأمين العام المؤرخة 16 أيلول/سبتمبر (S/2013/557)، المتعلقة بالحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وأنشطة المكتب المتكامل لبناء السلام، 
	وإذ يؤكد مجددا أن النزاع المسلح والأزمة اللذين تشهدهما جمهورية أفريقيا الوسطى يشكلان تهديدا خطيرا ينال من الاستقرار في ذلك البلد وفي منطقة وسط أفريقيا وما عداها،
	العملية الانتقالية السياسية

	1 - يعرب عن تأييده لاتفاقات ليبرفيل المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2013 وإعـــلان إنجمينا المـــــؤرخ 18 نيسان/أبريل 2013 وخريطة الطريق المنبثقة عن مؤتمر قمة إنجمينا التي يوفر جميعها أساسا لإيجاد تسويةٍ سياسية سلمية للأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
	2 - يكرر تأكيد أن رئيس الوزراء يُعتبر، وفقا للاتفاق السياسي الموقّع في ليبرفيل، رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية المكلفة بتنفيذ الأولويات المحددة في المادة 5 من ذلك الاتفاق، ويحث جميع الأطراف على احترام الاتفاق المذكور؛
	3 - يطالب بسرعةِ تنفيذ الاتفاقات الانتقالية المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه لإجراء انتخاباتٍ رئاسية وتشريعية حرة تتسم بالنزاهة والشفافية تقام بعد 18 شهرا من بدء الفترة الانتقالية على نحو ما حددته المادة 102 من ميثاق العملية الانتقالية الذي دخل حيز النفاذ في 18 آب/أغسطس 2013، ووفقا لما دعا إليه إعلان إنجمينا؛
	4 - يطلب إلى الأمين العام توفير الدعم لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بسبل منها المساعي الحميدة التي يبذلها ممثله الخاص في جمهورية أفريقيا الوسطى، دعماً لتنفيذ اتفاقات ليبرفيل وخريطة طريق إنجمينا؛
	5 - يعرب عن استعداده النظر في اتخاذ التدابير المناسبة، عند الاقتضاء، ضد من يقومون بأعمالٍ تقوّض السلام والاستقرار والأمن، بمن فيهم منتهكو الاتفاقات الانتقالية ومن يعرقلون العملية الانتقالية ويؤججون العنف؛
	6 - يشدد على المسؤولية الرئيسية الواقعة على عاتق سلطات أفريقيا الوسطى والمتمثلة في حماية السكان وكفالة أمن إقليمها ووحدته، ويؤكد أن عليها واجباً يملي عليها ضمان احترام أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛
	7 - يعرب عن كامل دعمه للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك جهود الممثل الخاص للأمين العام، الفريق (متقاعد) غاي، ويكرر دعوته المجتمعَ الدولي إلى دعم تلك الجهود؛ 
	8 - يطالب بأن تقوم عناصر تحالف سيليكا وسائر الجماعات المسلحة بإلقاء أسلحتها فورا، ويحثها على المشاركة في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أو برامج نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج؛
	ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى

	9 - يحيط علما مع التقدير بتوصيات الأمين العام التي أوردها في رسالته المؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 2013 (S/2013/557) بشأن تعزيز مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ 
	10 - يقرر أن يعزز ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل ويعدلها على النحو التالي:
	(أ) دعم تنفيذ العملية الانتقالية:
	- المساعدة على إعادة العمل بالنظام الدستوري من خلال تقديم الدعم للعملية السياسية الجارية وللمؤسسات وآليات التنفيذ الانتقالية، والمساعدة في دعم تنفيذ اتفاقات ليبرفيل وخريطة طريق إنجمينا؛
	- تقديم المساعدة من أجل تنفيذ العملية الانتخابية بهدف إجراء انتخابات، وفقا للمشار إليه في الفقرة 3 أعلاه؛
	(ب) دعم منع نشوب النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية:
	- بذل المساعي الحميدة وجهود بناء الثقة والتيسير تحسباً لنشوب النزاع وبقصد منعه والتخفيف من وطأته وتسويته وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبقيادة المدنيين، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛
	(ج) دعم تحقيق الاستقرار في الحالة الأمنية:
	- دعم تحقيق الاستقرار في الحالة الأمنية من خلال تقديم المشورة بشأن حوكمة القطاع الأمني وإصلاحه، وسيادة القانون (بما في ذلك المسائل المتعلقة بالشرطة والعدالة والمؤسسات العقابية)، ونزع سلاح المقاتلين، بمن فيهم جميع الأطفال المرتبطين بالقوات أو الجماعات المسلحة، وتسريحهم وإعادة إدماجهم أو نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادتهم إلى الوطن وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم، وبشأن أعمال إزالة الألغام بما فيها التطهير من مخلفات الحرب المتفجرة؛
	(د) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها:
	- رصد خروقات حقوق الإنسان أو انتهاكاتها أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي تُرتكب في أي من أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك تلك التي يرتكبها جيشُ الرب للمقاومة، والمساعدة في التحقيق فيها وإبلاغ مجلس الأمن بها، والمساهمة في الجهود الرامية إلى منع هذه الانتهاكات والخروقات؛
	- الاعتناء خصوصا برصد الانتهاكات والاعتداءات التي تُرتكب ضد الأطفال وكذلك الانتهاكات المرتكبة ضد النساء بما فيها جميع أشكال العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح، والمساعدة في التحقيق فيها وإبلاغ مجلس الأمن بها، وذلك بسبل منها نشر المستشارين المخصصين لشؤون حماية المرأة وشؤون حماية الطفل؛
	- المساعدة على تعزيز قدرات النظام القضائي، بما يشمل آليات العدالة الانتقالية، وتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعاونة في جهود المصالحة الوطنية؛
	(هـ) تنسيق جهود الأطراف الفاعلة الدولية:
	- تنسيق جهود الأطراف الفاعلة الدولية المشارِكة في تنفيذ المهام التي يرد وصفها أعلاه؛
	11 - يحيط علما بتوصية الأمين العام بأن يعزز مكتب الأمم المتحدة المتكامل وجوده الميداني حسبما تسمح به الظروف الأمنية، وفي هذا الصدد يعرب عن اعتزامه النظر بسرعة في اقتراحات الأمين العام المتعلقة بحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، بما فيها إمكانية إنشاء قوة للحراسة، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلوماتٍ مفصلة في هذا الصدد؛ 
	جيش الرب للمقاومة

	12 - يناشد جميع البلدان والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية المعنية أن تكثف جهودها وتحسِّن التنسيق فيما بينها من خلال قنوات منها فرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي واستراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية وذلك للتصدي للتهديد الذي يشكله جيشُ الرب للمقاومة؛
	حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية

	13 - يدين بشدة الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وخروقاتها الواسعة النطاق التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وخاصة عناصر تحالف سيليكا وجيش الرب للمقاومة، وتشكل خطرا يتهدد السكان، ويشدد على أن مرتكبي هذه الانتهاكات سوف يقدّمون للمحاكمة؛ 
	14 - يطالب بأن تكفل جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى، وخاصة تحالف سيليكا، مرورَ المعونة الإنسانية الآمن دونما عوائق وإيصالَها في الوقت المناسب إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛
	15 - يطالب بأن تمنع كل الجماعات المسلحة، وخاصة عناصر تحالف سيليكا، تجنيدَ الأطفال واستغلالهم، ويطالب كذلك بأن توفر الأطراف كافة الحمايةَ للأطفال الذين أطلق سراحهم أو فُصلوا بأي طريقة أخرى عن القوات المسلحة والجماعات المسلحة وأن تعتبرهم ضحايا، ويشدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة إلى حماية جميع الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وإطلاق سراحهم وإعادة إدماجهم؛
	16 - يهيب بكل أطراف النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما فيها عناصر تحالف سيليكا، أن تصدر أوامر واضحة تحظر العنفَ الجنسي وكذلك يهيب بتلك الأطراف أن تقطع وتنفذ التـزاماتٍ محدّدة بشأن التحقيق في الوقت المناسب في الاعتداءات المزعومة من أجل مساءلة الجناة، بما يتفق وقرار المجلس 1960 (2010)، وأن تيسر لضحايا العنف الجنسي الوصول فوراً إلى الخدمات المتاحة؛ 
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/إصلاح القطاع الأمني

	17 - يبرز أهمية وضع وتنفيذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أو الإعادة إلى الوطن، بما في ذلك برامج تشمل عناصر تحالف سيليكا التي لن يجري دمجها في قوات الأمن، وبرامج لإصلاح القطاع الأمني تشمل وضع إجراءات الفرز السليمة، ويؤكد ضرورة أن تكون القوات الأمنية لجمهورية أفريقيا الوسطى قوات محترفة تتسم بالتوازن وحسن التمثيل، ويطلب إلى الأمينِ العام أن يضمِّن تقريرَه المتوخى تقديمه في 31 كانون الأول/ديسمبر تفاصيل عن تلك البرامج ومقترحاتٍ عن المساعدة المحتملة التي يمكن أن يقدمها مكتب الأمم المتحدة المتكامل دعما لتنفيذ البرامج المذكورة؛
	18 - يشدد على أهمية التصدي للنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو يقوض دعائم الاستقرار بها، ويعرب عن استعداده النظر في السبل المناسبة للتعامل مع هذه المسألة؛
	مساندة بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى 

	19 - يتطلع إلى سرعة تشكيل بعثة الدعم التي ستُعتبر مساهمةً كبرى في إيجاد الظروف المواتية للاستقرار والديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى بما يمكنها من بسط سلطتها على إقليمها الوطني والاضطلاع بمسؤوليتها عن حماية رعاياها المدنيين؛
	20 - يشجع بلدان المنطقة والبلدان الأفريقية الأخرى على المشاركة في إنشاء بعثة الدعم، وكذلك يشجع الدول الأعضاء على توفير الدعم الفعال لها في الوقت المناسب، كما يشجع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا على التعجيل بجهودهما المبذولة، انطلاقا من مشاوراتهما السابقة، من أجل تفعيل الانتقال من بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بعثة الدعم، ويطلب إلى الأمين العام ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هذا الصدد إرساء آليات التعاون المناسبة بالاشتراك مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي بغية تسهيل هذه العملية؛
	21 - يحيط علما برسالة الاتحاد الأفريقي المؤرخة 26 تموز/يوليه 2013 التي أكدت أهميةَ توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة؛ 
	22 - يعرب عن اعتزامه النظر في خيارات مختلفة لمساندة بعثة الدعم، ويطلب إلى الأمين العام أن يوفر على الفور أخصائيين للتخطيط بهدف مساعدة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي، بالتشاور مع جميع الشركاء الثنائيين المهتمين والمنظمات الدولية المعنية، في جهود التخطيط المشتركة الرامية إلى نشر بعثة الدعم، وكذلك يطلب إلى الأمين العام أن يوافيه في موعد لا يتجاوز 30 يوما عقب اعتماد هذا القرار بتقرير كتابي يعدّه، في ظل تعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والشركاء المذكورين أعلاه، بشأن التخطيط لبعثة الدعم مع تضمين التقرير خيارات مفصلة لتوفير الدعم الدولي للبعثة المذكورة، بما في ذلك إمكانية تحويلها إلى عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، رهنا بتوافر ظروف مواتية في الميدان؛
	التقرير

	23 - يكرر طلبه إلى الأمين العام أن يعدّ تقريرا يُقدم بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013 وفق المنصوص عليه في قرار المجلس 2088 (2013) ويشمل تقييما مفصلا لأداء مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وفعاليته؛
	24 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

