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ا تقرير ا نه يي  فري  ا بررا  ا معني بجمهوري  أرريقي  ا وسط  ا ممددة واليت     

 ( 2020)   2536بموجب قرار مجلس األمن  
  

 موجز  
ــتع ا ، دخلي جمهورية ضف يقي  الوســـــــ ا في ضزمة جديدة بعدم  تجدد ا  لقت ل خلل الفت ة قيد االســـــ

، ضنشــــــــــــن ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي ، واو 2020في جميع ضنح   البلد. وفي ك نون األول/ديســــــــــــمب  
ائتلأ جديد يءــــــــــم ضقو  الجم ا ت المســــــــــلحة في البلد، واي الح كة الوطنية ألف يقي  الوســــــــــ ا، والجبهة  

اتب ر، واالتح د من ضجط الســــلم  الشــــعبية لنهءــــة ضف يقي  الوســــ ا، وح كة العودة والم  لبة ب لحقو  ورد اال
(. 15، الفق ة  S/2021/87في جمهورية ضف يقي  الوســــــــ ا، والف ا ن الت بع ن لميليشــــــــي ت ضنتي ب ال   )انظ   

، وخـ    2020كـ نون األول/ديســــــــــــــمب     27وحـ ول ائتلأ الوطنيين من ضجـط الت يي  منع إج ا  انتخـ بـ ت  
مق تلوة املي ت اســـة ية في مح ولة للســـتيل  الا الســـل ة. وبعد فشـــط االئتلأ في الســـي  ة الا ب ن ي  

ك نون الث ني/ين ي ، شـــــــــني القوات المســـــــــلحة ألف يقي  الوســـــــــ ا، لدام من المدرّ بين ال وس والقوات   13في 
 تي يسي   اليه  المتم دون.ال واندية، اجوم  مء دا ف ستولي تدريجي  الا المدن ال ئيسية ال

وقد اســــــــُتهدأ المدنيون بشــــــــةط هي  متن ســــــــب طوال الة األزمة، الا نحو م  وثقه ف يق الخب ا    
ــ رة من القت ل.  ــملي معظم المن طق المتءــــــ المعني بجمهورية ضف يقي  الوســــــــ ا من خلل بعث ت ميدانية شــــــ

ضيدي المق تلين المنتســــــــــــــبين الئتلأ الوطنيين من ضجط  وك ن المدنيون في البداية ادف  ألام ل االلتزاز الا 
الت يي ، وض ـــــبحوا بعد حلة الـــــحية النته   ت الق نون الدولي اينســـــ ني التي ي تتبه  جنود القوات المســـــلحة  

 ألف يقي  الوس ا والمدرّ بون ال وس.

بة للئتلأ وشـملي  واتسـع ن    انته   ت الق نون الدولي اينسـ ني التي ارتتبته  الجم ا ت المنتسـ  
التجنيَد القســـــــــــــ ي لاطف ل، واالاتدا ات الا حفظة الســـــــــــــلم، وضام ل العن  الجنســـــــــــــي، ونهب المنظم ت  
اينســــــــــــــ نـية. وـقد ارُتتـبي تـلة االنتهـ  ـ ت في مـن طق منهـ  مـق طعـة ضوا ـ  الا ـيد مـق تلين بقـي دة ز يم االتحـ د 

ــ ا، الي دارا من ــلم في جمهورية ضف يقي  الوســــــ ــ ، وفي مق طعة امبومو الا يد مق تلين بقي دة ضجط الســــــ ســــــ
 محمد   لح، اءو الجبهة الشعبية لنهءة ضف يقي  الوس ا.

وشــــــملي انته   ت الق نون الدولي اينســــــ ني التي ارتتبه  جنود القوات المســــــلحة ألف يقي  الوســــــ ا   
المدارس، والنهب الا ن      والمدربون ال وس ح الت االســــــــتخدام المف   للقوة، والقتط العشــــــــوائي، واحتلل

 واسع، بم  في حلة نهب المنظم ت اينس نية.

ويتءـــــمن الا التق ي  معلوم ت مفنـــــلة ان ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي  اللي االـــــ لع فيه  
ضنه  لوزيزي  (، لدور محوري. فقد زامCFi.001ال ئيس الســ لق المدرف في ق ئمة الجزا ات، ف انســوا لوزيزي )

ن ت ب لحنـــــــول الا دام كبي  من جه ت ف الة خ رجية، واو م  لم يتحقق، فتمةن من التألي  تلقا الـــــــم 
لين فنـ ئط ائتلأ سـيلية  السـ لق وميليشـي ت ضنتي ب ال  . وامط ق ئدا سـي سـي  واسـة ي  للئتلأ، ب الاتم د  

لوســـــــ ا المدرف في ق ئمة  الا ضاوانه المق بين وب لتع ون الوثيق مع ز يم الجبهة الشـــــــعبية لنهءـــــــة ضف يقي  ا
 (.CFi.002الجزا ات، نور الدين آدم )
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يرس   قي دة الئتلأ الوطنيين من ضجط الت يي ،    لوزيزي ف انسوا   والا ال هم من الجهود التي للله  
ظط الا االئتلأ شـبةة فءـف الـة تعمط فيه  كط جم اة ب سـتقلل كبي  ان هي ا ، بم  في حلة فيم  يتعلق 

من تأمين بعض شــــــــحن ت األســــــــلحة    لوزيزي بأنشــــــــ ة اقتن   األســــــــلحة وتمويله . وفي حين تمةني اشــــــــي ة 
ودان في انته ك لحظ  توريد األســــــلحة، ااتمدت كط جم اة منتســــــبة واللخ ئ  من شــــــبة ت في تشــــــ د والســــــ 

الق نونية  للئتلأ الا احتي طي ته  وط   ايمداد التقليدية. ووا ـــــلي الة الجم ا ت ف   الءـــــ ائب هي 
الا األنشـ ة االقتنـ دية في المق م األول من ضجط توليد ايي ادات. فعلا سـبيط المث ل، وطدت ح كة العودة 

 لبة ب لحقو  ورد االاتب ر نظ م  موازي  هي  ق نوني لف   الء ائب الا ضنش ة التعدين، بم  في حلة والم 
ضنش ة ادة ش ك ت تعمط في ه ب جمهورية ضف يقي  الوس ا. وضد  التقدم اللي ضح زة جنود القوات المسلحة  

ــ ا والمدربين ال وس والقوات ال واندية إلا إرب ك ط   االت  ــت اتيجي ت التمويط التي ألف يقي  الوســـــــــ ج ر واســـــــــ
 تستخدمه  الجم ا ت المنتسبة إلا االئتلأ دون تع يله  تم م .

ــســــ ت الدولة، نفلت حةومة جمهورية   وردا الا الخ   العســــة ي اللي يشــــةله االئتلأ الا مدســ
ــلحة في ــبوقة منل ف   حظ  األســـــ ــت اتيجي ت. فأوال، لوحظي وتي ة هي  مســـــ ا م  ضف يقي  الوســـــــ ا ادة اســـــ

في تلقي شــــــــــــــحـن ت العـت د لـدام قوات ضمن الـدولـة، وبعض اـلة العملـي ت هي  ممتـثط ألحةـ م الحظ    2013
والبعض اآلخ  ينتهةه . ث ني ، تلقا جنود القوات المســــلحة ألف يقي  الوســــ ا دام  ثن ئي  من القوات ال واندية 

 رز في العملي ت العســـة ية لنـــد  والمدربين ال وس. واالـــ لع المدربون ال وس الا وجه الخنـــو  لدور ب 
مق تلي االئتلأ. ث لث ، نفل بعض المســدولين في جمهورية ضف يقي  الوســ ا ضنشــ ة التجنيد الموازي ألاءــ    
من الجم ا ت المســلحة يعملون داخط قوات ضمن الدولة ضو يدامونه ، واو م  قد يءــ  بعملية إ ــل  ق  ض  

 األمن الهشة ض ل.

زمة األمنية، شــهد البلد ضيءــ  طف ة جديدة في التوت  الســي ســي، حيد رفض ادد وب يالــ فة إلا األ 
، بمن فيهم الم شــــح 2020ك نون األول/ديســــمب    27من الم شــــحين في االنتخ ب ت ال ئ ســــية التي ج ت في 

لي ضرك نج توادي ا. وفي الا الســـي   ال -جورف دولوهيلي، االات اأ ب ا دة انتخ ب فوســـت ن   -الث ني ضنيســـي 
ت بعه األزمة الســي ســية العســة ية، امط الشــ ك   ايقليميون والدوليون الا التحفيز الا إج ا  حوار جديد، 
ليد ضن وجه ت النظ  تب يني بشـــــــــأن م  إحا ك ن ينب ي إشـــــــــ اك ق دة ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي . وفي  

ق  القت ل، ضالن ال ئيس ان تدشـــــين تيســـــي  و  من ضجطق دة االئتلأ   مع  الوســـــ    ايقليميون  توا ـــــطحين 
ــية والجه ت الف الة في المجتمع  “حوار جمهوري ” ــي ســ ــ لحة لين الجه ت الف الة الســ ــي  المنــ ي كز الا تيســ

المدني. و لا ج نب اسـت اتيجي ت االتنـ ل العدوانية التي سـلتته  الحةومة و ـورت فيه  الدول المج ورة الا 
نهج المتـب يـنة إلا توت  العلـق ت اـلدللومـ ســـــــــــــــية لين جمهورـية ضف يقـي   ضنهـ  مســــــــــــــدوـلة ان األزمـة، ضدت تـلة ال

 الوس ا وبعض جي انه .

ــ ر ضنشـــ ة ته يب اللاب والم س، واي ضنشـــ ة تح م   وفي الخت م، يتن ول الا التق ي  اســـتم ار انتشـ
الحـ لـة    البلـد من موارد كبي ة وتنشــــــــــــــن الظ وأ المواتيـة لت ور شــــــــــــــبةـ ت إج اميـة مزدا ة ب ض النظ  ان

الســــــــي ســــــــية واألمنية. ويحدد التق ي  الجه ت الف الة الءــــــــ لعة في األنشــــــــ ة هي  المشــــــــ واة، بم  في حلة 
ــية  ــ ح بأنه  ضحد الم ا ز ال ئيسـ ــ  الت مي ون ضيءـ ــ ك ت والتع وني ت التي ال تبلن ان ك مط إنت جه . وتو ـ الشـ

  ا.للتج ر ب لموارد ال بيعية الق دمة من جمهورية ضف يقي  الوس
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 معلوم ت أس سي   -   أوال  
د بموجبــه حظ     (2020)  2536، اتخــل مجلس األمن الق ار  2020تموز/يوليــه    28في   - 1 الــلي مــدم

توريد األســلحة وحظ  الســف  وتجميد األ ــول في جمهورية ضف يقي  الوســ ا، مع بعض االســتثن  ات. وكل   
المجلُس ضيءــ ح ف يق الخب ا  المعني بجمهورية ضف يقي  الوســ ا بموا ــلة مســ ادة لجنة مجلس األمن المنشــأة 

بشــــأن جمهورية ضف يقي  الوســــ ا. وُكل  الف يق بمه م من لينه  جمع معلوم ت  (2013) 2127امل ب لق ار 
ان تنفيل تدالي  الجزا ات الملكورة، وكللة ان األف اد والتي ن ت التي قد تســــــتوفي مع يي  ايدراف في الق ئمة 

والتي ج   تمـدـيداـ  بموجـب ضحةـ م    (2018) 2399من الق ار   22إلا   20المننــــــــــــــو  اليهـ  في الفق ات 
 .(2020) 2507من الق ار  5الفق ة 

ــة يج يه  مع لجنة الج  - 2 زا ات، تق ي اح نه ئي   وُطلب من ف يق الخب ا  ضن يقّدم إلا المجلس، اقب من قشــــــ
، واو ت ريخ  2020ضيلول/ســــــبتمب    1. وي  ي الا التق ي  الفت ة من 2021حزي ان/يونيه   30في مواد ضقنــــــ ة  

، واو ـت ريخ االنتهـ   من النــــــــــــــي هـة، مع الت كيز الا الت ورات  2021ضـي ر/مـ يو   12ـلداـية والـية الف يق، إلا  
 (. S/2021/87)   2021ك نون الث ني/ين ي     27المدة في  التي حدثي بعد  دور تق ي  الف يق ان منتن  

 
 ا تع ون   

 مقــ طعــة من مقــ طعــ ت جمهوريــة ضف يقيــ  الوســــــــــــــ ا   12ســـــــــــــــ ف  الف يق، خلل فت ة واليتــه، إلا   - 3
السـودان، وف نسـ ، والت مي ون. (. وضج   ضيءـ  زي رات رسـمية إلا 1-1)انظ  الخ ي ة في الم فق   16الـــــــــــــــ 

ويوجه الف يق الشــــة  لحةوم ت تلة البلدان الا اســــتقب ل الة الزي رات. وقد ضجلي الســــل  ت التشــــ دية زي رة 
 المق ر إج اؤا  إلا الا البلد في آحار/م رس ألنه  تزامني مع فت ة انتخ لية.   ن من

رســــ لة رســــمية إلا دول ضاءــــ   ومنظم ت دولية  52وخلل الفت ة المشــــمولة ب لتق ي ، بعد الف يق  - 4
 (.2-1رداح )انظ  الم فق  20وكي ن ت خ  ة. ولم يتلق سو  

ووا ــــــــــــــط الف يق تـب دل المعلومـ ت مع ضف ـقة الخب ا  ضو هي اـ  من ايـ  ت الخب ا  ضنشــــــــــــــأاـ  مجلس   - 5
ودان، وف يق الخب ا  المعني األمن، وال ســـــــيم  ف يق الخب ا  المعني لليبي ، وف يق الخب ا  المعني بجنوب الســـــــ 

 ب لسودان، وكللة ف يق الخب ا  المعني بجمهورية التون و الديمق اطية.

ــتق ار في جمهورية ضف يقي   - 6 ويشــــة  الف يق بعثة األمم المتحدة المتت ملة المتعددة األبع د لتحقيق االســ
 الوس ا الا دامه  وتع ونه  المتوا لين.

 
 ا منهجي   

ق إلا الـــــــم ن االمتث ل للمع يي  التي ضو ـــــــا له  الف يق الع مط هي  ال ســـــــمي الت بع  يســـــــعا الف ي  - 7
  2006ك نون األول/ديسمب    22لمجلس األمن والمعني ب لمس ئط الع مة المتعلقة ب لجزا ات في تق ي ة المدرخ 

ــف فية، فهو ينوي  ، الم فق(. ول ن كS/2006/997)انظ    ني ه ية الف يق ضن يبدي ض ب  قدر ممةن من الشــــــ
دة لهوية المنــــــــــ در في الح الت التي يمةن ضن يددي فيه  التشــــــــــ  ان اويته  إلا  حجب المعلوم ت المحدّ 
ــط إليه   تع يض ســــــلمته  ضو ســــــلمة هي ا  لمخ ط  هي  مقبولة. وق م الف يق ب لتثبي من النت ئج التي تو ــــ

 لتحقق من  حة المعلوم ت ب الستع نة بمن در مستقلة وموثو  له .ان ط يق ا

https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2006/997
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والف يق ملتزم لنفس القدر بأالا درج ت ايننـــــــ أ وقد ســـــــعا ج ادا إلا إطلض األط اأ، حيثم    - 8
ــتع   الة  ــ رات إليه ، وحلة لتي تسـ ــمن إشـ ــب  وممةن ، الا ضي معلوم ت في التق ي  قد تتءـ   ن حلة من سـ

 اليه  وت د اليه  في هءون فت ة زمنية محددة. المعلوم ت وتعّلق

ويحـــ فل الف يق الا اســــــــــــــتقلليـــة املـــه في مواجهـــة ضي جهود ت مي إلا االنتقـــ   من حيـــ دة  - 9
ــي ت  ضو ــتنت ج ت وتو ــ ــوي ة بمظه  المتحيز. وقد وافق الف يق الا نّذ الا التق ي  وم  ورد فيه من اســ تنــ

 الف يق إلا رئيس مجلس األمن.لتوافق اآلرا ، قبط ضن يحيله منسق 
  

 ايتالف ا وطنيين من أجل ا تغيير  -  ث ني   
، ضنشــــن ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي ، واو ائتلأ 2020في منتنــــ  ك نون األول/ديســــمب   - 10

جديد يءــــــــم ضقو  الجم ا ت المســــــــلحة في البلد، واي الح كة الوطنية ألف يقي  الوســــــــ ا، والجبهة الشــــــــعبية  
ضف يقي  الوســــــــــــ ا، وح كة العودة والم  لبة ب لحقو  ورد االاتب ر، واالتح د من ضجط الســــــــــــلم في  لنهءــــــــــــة  

(. وفي  15، الفق ة  S/2021/87جمهورية ضف يقي  الوســـــــ ا، والف ا ن الت بع ن لميليشـــــــي ت ضنتي ب ال   )انظ  
المســـــــــلحة الموقعة الا ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي  بســـــــــ اة في جميع  وقي الحق، تقدمي الجم ا ت

ضنحـــ   البلـــد، إح تح كــي من قوااــداــ  في مقـــ طعـــ ت نــ نــ  ه يبيزي، وضوا ــ ، ونــ نــ  مــ مبي ي، وكوتو العليـــ ، 
ة لندي، وُضوا م نحو المق طع ت الجنوبية والمدينة المســــــــــــــتهدفة ب ن ي. و ــــــــــــــدت بعثة األمم المتحد - وُضوا م

المتت ملة المتعددة األبع د لتحقيق االســتق ار في جمهورية ضف يقي  الوســ ا وجنود من القوات المســلحة ألف يقي  
  ك نون الث ني/   13( اجوم  الا الع  ــمة في 64الوســ ا، والمدربون ال وس والقوات ال واندية )انظ  الفق ة 

الوســــ ا، لدام من المدربين ال وس والقوات . وفي وقي الحق، شــــني القوات المســــلحة ألف يقي  2021ين ي   
ال واندية، اجوم  مءــــــــــــــ دا انتزاي فيه تدريجي  المدن ال ئيســــــــــــــية من قبءــــــــــــــة المتم دين، مثط لوالي وبوار 
وبواســــــــــــــ ن وا وـب مـب ري، لتن ائتلأ الوطنيين من ضجـط الت يي  كـ ن في حـ الت كثي ة ينســــــــــــــحـب قـبط الهجوم 

 ضجط تجنب النزاض. من

لا الف ض معلوم ت مفنـلة ان ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي : ضادافه وهيةله وط يقة ويتءـمن ا - 11
 امله وضس ليب اقتن ئه لاسلحة وتمويله ، فءل ان انته   ته للق نون الدولي اينس ني.

 
 هيكل ايتالف ا وطنيين من أجل ا تغيير وطريق  عمل  -  أ ف 

 ايتالف أق م  ررانسوا بوزيزي بوعود ر رغ    

ــتورية اللي  - 12 ــوا لوزيزي، الا نحو م  ض دة ضف اد من محي ه، الا الم بق ار المحةمة الدسـ   ن ف انسـ
)انظ    2020ك نون األول/ديســـــمب    3يقءـــــي ب ب  ل ت شـــــحه قبط ضي م قليلة من ايالن ال ســـــمي انه في 

S/2021/87 ــط لوزيزي إلا ك ه  19-17، الفق ات ــمب  في زي رة  1ب ندورو في   -(. وو ـ ك نون األول/ديسـ
رســــــــــــــمـية من ضجـط تقـديم اـلدام لحمـلة م شــــــــــــــحي حزـبه كوا ـن  كوا للنتخـ ـب ت الب لمـ نـية، لتـنه كـ ن في الواقع 

ا فيم  بعد للئتلأ وتجنيدام وتنظيمهم. يخو  جولة للتنــ ل بأاءــ   الجم ا ت المســلحة، اللين انءــمو 
، ســـ ف  لوزيزي إلا ك لو وب ت ن  فو وك مب  وت  )مق طعة ضوا م(، حيد  1-2والا النحو المفنـــط في الم فق  

،  S/2021/87ك نون األول/ديســــــــــــمب  االجتم ض اللي ضنشــــــــــــن خلله االئتلأ رســــــــــــمي  )انظ   15اقد في 
(. وادد األاءـــ   المدســـســـون للئتلأ، من خلل لي نهم، ب ســـتخدام القوة للســـتيل  الا الســـل ة  15 الفق ة

https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2021/87
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، الم فق  S/2019/145ونددوا ب التف   الســــي ســــي للســــلم والمنــــ لحة في جمهورية ضف يقي  الوســــ ا )انظ  
 (.9-2، الم فق S/2021/87 و

ووفق  للشــــــه دات التي تم جمعه  من ضاءــــــ   ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي ، ك ني اســــــت اتيجية  - 13
ــوا   ــلحة بأنه يحظا لدف انسـ ــية. ضوال، ضخب  ق دة الجم ا ت المسـ ــتند إلا ثلثة واود رئيسـ ام لوزيزي للتجنيد تسـ

وبعض البلدان المج ورة. وينظ  العديد من األشــــــــــــــخ   في جمهورية ضف يقي  الوســــــــــــــ ا إلا النزاض    “ال  ب”
ــ ئط ايالم  في ــع وســــ ــ ة الا ن    واســــ للدام الا ضنه ح ب ب لوك لة لين القو  الع لمية، واو خ  ب تنشــــ

ــي ســـــيون في تنـــــ يح تهم، ســـــوا ــ ئط التوا ـــــط االجتم اي، وكللة الســـ   ك نوا من المع رالـــــة  الم بواة ووســـ
فعــ لــة في إقنــ ض ممثلي الجمــ اــ ت   “الح ب البــ ردة الجــديــدة”الحةومــة. وفي حلــة الســــــــــــــيــ  ، كــ نــي حجــة   ضو

 . واداا لوزيزي “النفوح ال وسـي”المسـلحة اللين ااتقدوا ضنهم سـيحنـلون ب لفعط الا الدام الخ رجي لمواجهة 
ضيءـــــ  ضن ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي  لن يحنـــــط الا الدام التبي  إال بعد ضن يثبي قدراته ويســـــتولي  
الا بـ ن ي  لـللـة، ليس لوســــــــــــــع االئتلأ االاتمـ د آنـلاك إال الا مـ  يملتـه ضاءـــــــــــــــ ؤة من قـدرات. ووفقـ  

فـــ رهـــة. فعلا ال  هم من ضن لوزيزي تمةن  للتحقيقـــ ت التي ضج ااـــ  الف يق، كـــ نـــي اداـــ  ات لوزيزي واودا 
الحنـــول الا شـــحن ت  ـــ ي ة من العت د العســـة ي ان لق  من شـــبة ت االتج ر التي تعمط في المن قة   من

 (، لم يحنط االئتلأ ضلداح الا الدام اللي قدم الم ن ت بشأنه.32-30)انظ  الفق ات 

ق دة الجم ا ت المســــــــلحة  وتعهد لوزيزي بأنه، بمج د ضن يتســــــــلم الســــــــل ة، ســــــــيلبي جميع م  لب ت   - 14
ب لحنــول الا رتب ومن  ــب اســة ية في إدارة جمهورية ضف يقي  الوســ ا. وب يالــ فة إلا حلة، واد بمنح 
الحنـــــــ نة لق دة الجم ا ت المســـــــلحة ومق تليه ، بم  في حلة الحنـــــــ نة من الملحقة القءـــــــ ئية في الوالي ت 

 القء ئية الدولية.

لســــــــــــــلم في جمهوريـة ضف يقيــ  الوســــــــــــــ ا، والح كـة الوطنيــة ألف يقيــ  وكـ ن قـ دة االتحــ د من ضجـط ا - 15
الوســـــــ ا، وح كة العودة والم  لبة ب لحقو  ورد االاتب ر، والجبهة الشـــــــعبية لنهءـــــــة ضف يقي  الوســـــــ ا، وام 

( ونور CFi.014تحديدا الي داراس ، ومحمد الخ تم، والف دان المدرج ن في ق ئمة الجزا ات  ب س  ديقي )
(، الا التوالي، مقتنعين بأن ت يي  الســــــــــــل ة من شــــــــــــأنه ضن يخدم مخ   تهم ويحمي CFi.002م )الدين آد

مواقفهم. والا نحو مــ  ض ــدة آدم والخــ تم للف يق، وض ــدة كــللــة ممثلو ح كــة العودة والم ــ لبــة بــ لحقو  ورد 
ضن حةومـة ال ئيس، االاتـب ر واالتحـ د من ضجـط الســــــــــــــلم في جمهورـية ضف يقـي  الوســــــــــــــ ا، فـقد كـ نوا يعتـقدون  

توادي ا، لم تتن مســــتعدة لتنفيل اتف   الســــلم وضن ال ئيس ك ن في المق لط يةســــب الوقي لمه جمتهم بعد إا دة 
 انتخ به.

لوزيزي ضيءـــــ ح من العلق ت الت ريخية لين ضاءـــــ   الجم ا ت المســـــلحة واشـــــي ته ف انســـــوا  واســـــتف د  - 16
 .2-2في الم فق ضجط توطيد االئتلأ الا النحو المفنط  من
 

 ررانسوا بوزيزي كزعيم سي سي وعسكري اليتالف ا وطنيين من أجل ا تغيير   

الا النحو اللي ض دة للف يق الخ تم وآدم والعديد من ضاءـــــــــــــ   الجم ا ت المســـــــــــــلحة، ك ن الهدأ   - 17
 ال ئيسي الئتلأ الوطنيين من ضجط الت يي  او السي  ة الا ب ن ي وازل ال ئيس.

شب  /فب اي  يدكد تعيين ف انسوا لوزيزي منسق    18،  در لي ن مدرخ 2021ضوائط آحار/م رس وفي  - 18
(. وض ـدت الوثيقـة ضيءـــــــــــــــ ح الـدور القيـ دي الـلي  3-2اـ مـ  الئتلأ الوطنيين من ضجـط الت يي  )انظ  الم فق  
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يتعلق لدور ف انسـوا  فتن يءـ لع به منل إنشـ   االئتلأ، سـوا  الا النـعيد السـي سـي ضو العسـة ي. ف يم   م 
لوزيزي السـي سـي، ض دت منـ در من االئتلأ ومنـ در من المخ ل ات ضنه ك ن يحدد التوجه ت االسـت اتيجية  

ف انســـيس لوزيزي وآدم. وضشـــ رت تلة  -للئتلأ ب لتنســـيق مع ثلة من مع ونيه األق بين، بمن فيهم النه جون 
ئيســي  في ســي   مب درات الوســ طة ايقليمية )انظ  الفق ات  المنــ در إلا ضن ف انســوا لوزيزي ك ن يددي دورا ر 

(، ووافق الا مءــــــــــــــمون جميع البيــ نــ ت العــ مــة للئتلأ. وحنـــــــــــــــط لوزيزي، في دورة كز يم  122-126
ضوديس تي ، اللي  ــــ      -ســــي ســــي، الا دام ادد من ضاءــــ   حزبه الســــي ســــي كوا ن  كوا، وال ســــيم  جون 

ــ  الا األخي ، واو 4-2لله ت االئتلأ )انظ  الم فق   ــ . وقد نشـ ــي ف لوزان  ، وكلام  مق ة في ف نسـ ( وسـ
المتحدث ب سـم االئتلأ في ضوروب  وضب   ر  ـ لون، المتحدث ب سـم االئتلأ في ضف يقي  ومق ة تشـ د، وجه ت  

 نظ  االئتلأ الا شبة ت التوا ط االجتم اي.

مع الف يق شــــه دات من ضاءــــ   في ح كة العودة ف انســــوا لوزيزي، جلوفيم  يتعلق ب لدور العســــة ي  - 19
ــة ضف يقي  الوســـ ا   ــعبية لنهءـ ــ ا والجبهة الشـ والم  لبة ب لحقو  ورد االاتب ر والح كة الوطنية ألف يقي  الوسـ
ــ لق في اياداد للعملي ت  ــ ة لل ئيس الســـــــ ــ ركة المب شـــــــ ــلحة الت بعة ألنتي ب ال   تدكد المشـــــــ والجم ا ت المســـــــ

ــة ية للئتلأ و  ــيقه  وقي دته ، بم  في حلة الهجوم الا ب ن ي في العســـــــ ك نون الث ني/ين ي . وتلقا   13تنســـــــ
الف يق تأ يدات بأن لوزيزي نســـق األنشـــ ة من خلل مح دث ت ا ت ية مع ق دة الجم ا ت المســـلحة وزام ئه  

ــي ت ضنتي ب ال   والح كة الوطنية ألف ي  ــ   من مليشــ ــبيط المث ل، ضف د ضاءــ قي  الوســــ ا بأن المحليين. فعلا ســ
ــتيل  مب شــــــــ ة الا مدينة لوك  في مق طعة ضوا م، والتقدم الا ال  يق ال اب ة لين لوك   لوزيزي ضم ام ب الســــــ

 .2020وبوه ن ولو ودام را في النن  الث ني من ك نون األول/ديسمب  
 

 ايتالف يسوده غي ب ا تنظيم وانعدام ا ثق  وا تن رس   

 والمن لح واألاداأ خليط من الجم ا ت المسلحة    
ــتعدا لوالــــــع الجبهة   -   20 ــ   ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي ، ك ن نور الدين آدم  ــــــ يح ح ومســــ بعد إنشــــ

. وضوالـــح للف يق ضن لوزيزي ك ن ب ســـت  اته ضن يءـــمن  ( 1) الشـــعبية لنهءـــة ضف يقي  الوســـ ا في م كز االئتلأ 
تعــــ ونهمــــ  يســـــــــــــتنــــد  اتفقــــ  الا ضن  الز يمين  البلــــد وضن  يســـــــــــــما  وحــــدة  إلا شـــــــــــــ و  مــــ   ني وبي”      “اتفــــ   

 (. وض د ضن الق ارات السي سية للئتلأ ك ن يتخلا  او وبوزيزي. 26- 24، الفق ات  S/2015/936 )انظ  

ليد ضن الفنــــيط العســــة ي للجبهة الشــــعبية لنهءــــة ضف يقي  الوســــ ا لم يندمج ميداني  اندم ج  ك مل  - 21
 ـ لح في مق طعتي كوتو العلي  وامبومو )انظ   “م م ”في االئتلأ. فب سـتثن   مشـ ركة ان  ـ  بقي دة محمد  

زب دي، اللي وّقع لي ن   ـــــــــــــ لح   “الجن ال”(، لم تقم الجبهة بأي املي ت اســـــــــــــة ية. ولم يشـــــــــــــ رك  41الفق ة 
 ـ مـب  وـت  لـن   الا تعليمـ ت آدم، ولم يعط ضوام  للمقـ تلين الخـ الــــــــــــــعين لقـي دـته. وض ـد اـدد من قـ دة مـن طق  
الجبهة الشــــــعبية لنهءــــــة ضف يقي  الوســــــ ا في مق طعتي ن ن  ه يبيزي وضوا م ضن  ــــــ لح زب دي ك ن رئيســــــهم  

أن االئتلأ. والا نحو م  ض دة ضاءــ   الجم ا ت المســلحة  المب شــ ، لتنه لم يوجه لهم ضلداح ضي تعليم ت بشــ 
من الح كة الوطنية ألف يقي  الوســ ا والجبهة الشــعبية لنهءــة ضف يقي  الوســ ا، وكللة ق دة المجتمع المحلي  
من ن ن  ه يبيزي، يمةن تفسـي  موق  زب دي بيي ب تقديم الدام اللوجسـتي له ضو لمق تليه. وُيعز  موقفه ضيء ح  

ضن ف انســـــــــوا لوزيزي، الا نحو م  ض دته منـــــــــ در من االئتلأ، اّين الخ تم رئيســـــــــ  ألرك ن االئتلأ. إلا 
_________________ 

 (1) Mathieu Olivier, “Noureddine Adam: ‘Rien n’empêche d’imaginer François Bozizé à la tête de la CPC’”, 

Jeune Afrique, 19 January 2021. 
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ونتيجة لللة، ك ن زب دي، واو اءــو في جم اة المســي ية الع قية، مت ددا في المشــ ركة في املية ك ن من 
 ات ابد هللا حســـــــين شـــــــأنه  تعزيز مة نة جم اة الســـــــلم ت من خلل الخ تم. ورفض الف د الخ الـــــــع للجزا

(CFi.012الوطني   مجلس(، رهم ضنه ق ئد العننــ  العســة ي في الجبهة الشــعبية لنهءــة ضف يقي  الوســ ا )ال
(، وح ل  5-2للدف ض واألمن(،  ــ احة االنءــم م إلا ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي  ضيءــ ح )انظ  الم فق  

ــ  الجبهة في مق طعتي ب من ي ب ن  ــ ركة ان  ــــــ  وران وف   ه  في االئتلأ. ليد ضنه ك ن ان ك  حلة دون مشــــــ
( اللي االــــــ لع لدور نشــــــط في جهود CFi.007اســــــتثن   واحد او الف د الخ الــــــع للجزا ات ا رون ه ي )

 (.31االئتلأ للحنول الا األسلحة واللخي ة في السودان )انظ  الفق ة 

فس داخلهـ  واـدم قـدرة الخـ تم الا ضمـ  الح كـة الوطنيـة ألف يقيـ  الوســــــــــــــ ا، فقـد ضدت مظـ ا  التنـ  - 22
،  S/2019/930مم رســــة ســــل ته الت ملة الا المق تلين، الا نحو م  ضوردة الف يق في تق ي ة الســــ لق )انظ  

. ونفل (، إلا إالـــــــــع أ قدرة الجم اة المســـــــــلحة بشـــــــــةط كبي  الا المشـــــــــ ركة في العملي ت23-20الفق ات  
من محيط الخ تم مخ   تهم الخ  ـــــــــة من خلل اتنـــــــــ الت مع ســـــــــي ســـــــــيين من ب ن ي. ووفق    “الجن االت”

ــ   من الح كة الوطنية ألف يقي  الوســـــــــــــ ا، ففي دام را، قبط ضي م من اجوم  ك نون الث ني/ين ي ،   13ألاءـــــــــــ
ــ   من الح كة الا ضحد  ــ تلي  لتزوي   “الجن االت”قبض ضاءـــــ ــيين  واو يســـــــتخدم ا تف  ســـــ ــتشـــــــ رين رئ ســـــ د مســـــ

 بمعلوم ت و حداثي ت نظ م تحديد المواقع الع لمي.

ولم يمتثط االتح د من ضجط السـلم في جمهورية ضف يقي  الوسـ ا ضو ح كة العودة والم  لبة ب لحقو   - 23
ح د ورد االاتب ر تم م  للتسـلسـط القي دي في االئتلأ. فعلا سـبيط المث ل، ض دت منـ در سـ ية ضن ز يم االت 

ــ ، اخت ر ضن يتنــــــ أ في تع ر  مع تعليم ت  من ضجط الســــــلم في جمهورية ضف يقي  الوســــــ ا، الي داراســــ
ف انســـــــــــوا لوزيزي وضن يع ي األولوية ألحد ضاداأ االتح د، وادف ه ال ويط األجط المتمثط في الســـــــــــي  ة الا 

لح كـة الوطنـية لنهءــــــــــــــة ضف يقـي  ال  يق ال اب ـة لين ـب ن ـ ســــــــــــــو وزيميو وضوبو، إح ضم  مقـ تلـيه ـلدام جمـ اـة ا
الوسـ ا بقي دة محمد  ـ لح في السـي  ة الا ب ن  سـو )مق طعة امبومو(. والا نحو م  ض دة بعض ضاءـ    
ح كـة العودة والم ـ لبـة بـ لحقو  ورد االاتبـ ر، فـ ن مـ  ورد ان وفـ ة الز يم الخـ الــــــــــــــع للجزا ات وقـ ئـد اـلة 

ضســـف  ان ارتب ك داخط  ـــفوفه    2020نون األول/ديســـمب   ك   18الح كة،  ب س  ـــديقي، ضثن   القت ل في 
 وضالع  فع لية تسلسط قي دته .

وكـ ن ـتأثي  جمـ اـ ت مليشـــــــــــــــي ت ضنتي ـب ال ـ ، التي تفتق  للـتدرـيب الا القـت ل والعـت د، محـدوداح جـداح  - 24
ين خلل القتـ ل. والوة الا حلـة، الم الف يق من انـ  ــــــــــــــ  من ميليشــــــــــــــيـ ت ضنتي ـب ال ـ  وضاءــــــــــــــ   آخ  

ــأنه  ضن تتيح لهم القت ل  في ــلحة ضو حخي ة ك ن من شــــــــــ ــبب ادم تلقي ضســــــــــ االئتلأ ضن التوت ات ظه ت بســــــــــ
جم ا ت في ائتلأ ســــيلية  الســــ لق ضفءــــط تســــليح  وتدريب ح. ويعز  ني ب المق تلين من ميليشــــي ت ضنتي   مع

ب ن ي تسـمح لمق تلي ائتلأ  إح ك ن من المفت   ضن يتسـببوا في حوادث في –ب ال   ضيءـ ح في اجوم ب ن ي  
إلا انعدام الثقة لين الجه ت الف الة الســي ســية المشــ ركة   -الوطنيين من ضجط الت يي  ب لدخول إلا الع  ــمة  

 في االئتلأ.
 

 دور ك يم مية سوا   
خلل تحقيقـ ت الف يق بشـــــــــــــــأن هيةـط االئتلأ، جمع معلومـ ت ان دور ك يم ميةـ ســــــــــــــوا، رئيس  - 25

،  S/2018/1119و   40، الفق ة S/2019/930لق والم شـــــــــــــح للنتخ ب ت ال ئ ســـــــــــــية )انظ  الب لم ن الســـــــــــــ 
 (.33 الفق ة

https://undocs.org/ar/S/2019/930
https://undocs.org/ar/S/2019/930
https://undocs.org/ar/S/2018/1119
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الســـــــــ لق وضف اد م تب ون  ، ض د للف يق ضاءـــــــــ   ائتلأ ســـــــــيلية   2020وفي وقي ســـــــــ لق من ا م  - 26
للقي م بعمط اســـــة ي  مية ســـــوا ك ن يدفع الجم ا ت المســـــلحة واألشـــــخ   من محيط ف انســـــوا لوزيزي  ضن به

لعزل ال ئيس من الســل ة. وفي اآلونة األخي ة، ضوالــح ضاءــ   من الح كة الوطنية ألف يقي  الوســ ا والجبهة  
الشــــعبية لنهءــــة ضف يقي  الوســــ ا، وكللة بعض الجه ت الف الة الســــي ســــية، ضن مية ســــوا شــــ رك في اياداد 

ق مع لوزيزي ومحي ـه، وكـللـة نور الـدين آدم والي كـ نون الثـ ني/ينـ ي  بـ لتنســــــــــــــي   13لمحـ ولـة االنقلب في  
ــ ، وادد من   ــه دات التي تتفق فيم    “الجن االت”داراســـــ في الح كة الوطنية ألف يقي  الوســـــــ ا. ووفق  لتلة الشـــــ

لينه  وتتمتع ب لمنــــــداقية، ك ن مية ســــــوا يأمط في رئ ســــــة حةومة انتق لية إحا نجح االنقلب بقي دة االئتلأ. 
ــط االن  ــ  بجلب التعزيزات وبعد فشــــــــ ــ   االئتلأ، إقن ض داراســــــــ ــوا، وفق  للعديد من ضاءــــــــ قلب، ح ول مية ســــــــ

وموا لة الهجوم. وضفيد ضنه اتنط لوسيط يقن ض الم تزقة السودانيين بعبور الحدود وحم ية داراس  وقواته ضثن   
 ، لط وق م بسحب قواته.تقدمهم نحو ب ن ي. وضش رت المن در نفسه  إلا ضن داراس  لم يقتنع ورفض التقدم

وك ن انعدام الثقة لين مية ســــــوا و ف انســــــوا لوزيزي ا مل مســــــ ام  في رفض مليشــــــي ت ضنتي ب ال     - 27
(. وك ن لوزيزي  24ك نون الـث ني/يـن ي  )انظ  الفق ة   13التي تتخـل من ب ن ي مق ا لهـ  المشــــــــــــــ ركة في اجوم 

لوزيزي. وفي يوم الهجوم، واجه م  ســــــــــــيم موكوم ضحَد   ومحي ه الا اقتن ض بأن مية ســــــــــــوا ك ن يح ول خي نة
 مع وني مية سوا لتلة الشةوك في اتن ل ا تفي.

ــوا  فيم  يتعلق  - 28 ــوا الف يق بأنه لم يدد ضي دور في ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي ، ســـ وضللن مية ســـ
 د ضن ضنشأ الا األخي  االئتلأ. ب نش ئه ضو في املي ته العسة ية، وضنه ق ع االتن ل ب ف انسوا لوزيزي بمج

ك نون الث ني/ين ي ، لتنه ضشـــــــ ر إلا ضنه لم يةن   13وض د ضن محيط لوزيزي ضلقا اليه ب للوم في فشـــــــط اجوم 
 ضلداح ينوي االستيل  الا السل ة ب لقوة.

 
شااا ون ا لوجساااتي ت ري ايتالف ا وطنيين من أجل ا تغييرا  طلع ت كريرة  م  تجساااد عل    -  ب   

 ض ا واقعأر 
الم الف يق من منـــــــــــــــ در مق بـة من قيــ دة ائتلأ الوطنيين من ضجـط الت يي  ضنـه خلل االجتمــ ض   - 29

(، نوقش نهج ثلثي المحـ ور فيمـ  يتعلق بشــــــــــــــدون  12التـأســــــــــــــيســــــــــــــي للئتلأ في كـ مبـ  وتـ  )انظ  الفق ة 
اموا به من ضســــــلحة وحخ ئ  اللوجســــــتي ت. فأوال، ن قش ممثلو الجم ا ت المســــــلحة الموقعة م  يمةن ضن يســــــ 

ومعدات وان  ــــــ  مســــــلحة. والا ال هم من ضن االئتلأ ضق م  ــــــلت االتنــــــ ل والتنســــــيق لين الجم ا ت  
واززا ، ف ن الشــه دات التي ُجمعي من منــ در من الجم ا ت المســلحة تشــي  إلا ضنه، من الن حية العملية، 

 ا ت المنتســــبة إلا االئتلأ. ث ني ، كشــــفي منــــ در لم يةن ان ك تب دل يلك  لاســــلحة ضو اللخي ة لين الجم
من الجمــ اــ ت المســــــــــــــلحــة ضن ف انســــــــــــــوا لوزيزي قــدم الــــــــــــــمــ نــ ت بــأن قيــ دة االئتلأ قــد نظمــي ايمــداد 

ف انســــــــــــــيس لوزيزي في المقـ م األول    -والـلخي ة والـدام اللوجســــــــــــــتي، لتنســــــــــــــيق من النـه جون   بـ ألســــــــــــــلحـة
در من القوات المســــــــلحة ألف يقي  الوســــــــ ا ومن قوات األمن (. وضخي ا، ضلل ي منــــــــ 32-30الفق ات   )انظ 

الداخلي الف يَق بأن ف انســوا لوزيزي والنه ك ن  يتوقع ن انشــق   ادد كبي  من ضف اد القوات المســلحة للنءــم م 
إلا االئتلأ، وك ن  يعتقدان ضن حلة ســـــــــــــيتيح للئتلأ إمة نية الحنـــــــــــــول الا كمية كبي ة من األســـــــــــــلحة  

(، فـلـلة لم يوـلد 63والا ال هم من حـدوث اـدد كبي  من حـ الت االنشــــــــــــــقـ   والف ار )انظ  الفق ة واـللخـ ئ . 
 المستو  المتوقع من الدام الم دي.
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 شحن ت األسلح  وا ذ  ير وا تررع ت وا مشتري ت بتنسي  من ايتالف ا وطنيين من أجل ا تغيير   

ف انســيس لوزيزي املي ت اقتن   االئتلأ لاســلحة   - ق د ال ئيس الســ لق، ف انســوا لوزيزي، والنه جون   -   30
ف انســـــيس لوزيزي في ك نون   - واللخي ة. ووفق  لمنـــــ در محلية ومنـــــ در من الجم ا ت المســـــلحة، انتقط جون  

لين ادد من المدن في ال  ب، بم  في حلة لوك ران  ، وكووي، وبوزوم، وبوســـــــــــــيمتيلي    2020األول/ديســـــــــــــمب   
وكــ هــ  بــ نــدورو )مقــ طعــة نــ نــ  ه يبيزي(، ومــ ركونــدا )مقــ طعــة ضواــ م(، مســـــــــــــتخــدمــ    لنــدي(،   - )مقــ طعــة ضواــ م  

ســي رة والدة البيءــ   من ط از ميتســوبيشــي ب جي و ضو شــ حنته النــ ي ة البيءــ   من ط از تويوت  ا يل س  إم  
 در محلية  من ضجط نقط األســــلحة واللخي ة والتخ يط لنقله  واياداد له مع ادد من المتدخلين. وضوالــــحي منــــ 

ممثل إلا م ركوندا لتسـليم مبلن   2021ومنـ در من الجم ا ت المسـلحة ضنه ضرسـط في نه ية ك نون الث ني/ين ي   
زامبي   -  إلا موّرد تشـــــ دي مق لط املية نقط ألســـــلحة  ـــــ ي ة وحخ ئ  ُضرســـــلي إلا مدينة يوروب  ب لق ب من لن 

ــ ف  جون  دراجة ن رية. وفي نه ية   18)مق طعة ضوا م( ب ســـــــــتخدام  ــب  /فب اي ، ســـــــ ف انســـــــــيس لوزيزي إلا    - شـــــــ
م ركوندا الســــتلم شــــحنة ث نية، شــــملي، وفق  لعدة منــــ در، ســــلح  كبي  الحجم، واو مدفع رشــــ   من  ي ر  

ملم. وض دت منـــ در ضنه ســـ ف  ضيءـــ ، في الفت ة نفســـه  تق يب ، إلا ســـيدو الوســـ ا،    14,5ملم ضو  ي ر   12,7
 شحنة إال فية ض ب  من األراالي التش دية لم تنط في نه ية الم  أ. مق طعة ضوا م، الستلم  في 

ف انســـــيس لوزيزي ضيءـــــ  ب لتنســـــيق الوثيق  -من الجم ا ت المســـــلحة، امط جون  اءـــــ  ووفق  أل - 31
الف دين الخ الــــــعين للجزا ات وق ئدي الجبهة الشــــــعبية لنهءــــــة ضف يقي  الوســــــ ا، نور الدين آدم وا رون  مع

ــلي  م شـــــــحن ت من األســـــــلحة واللخي ة من الســـــــودان، ب ســـــــتخدام ال  يق ال اب ة لين تيســـــــي ه ي، لت تيب تســـــ
وسيةيةيدي )مق طعة ف   ه ( ونديلي )مق طعة ب من ي ب ن وران(. وو لي ضول شحنة إلا نديلي في منتن  

  2021ك نون الث ني/ين ي    13. ووفق  لمنــ در متعددة، و ــلي شــحنة ث نية في  2020  نون األول/ديســمب  
شــــ حنة  ــــ ي ة يملته  تج ر ســــودانيون، بمن فيهم شــــخنــــ ن اّ فهم  الســــة ن المحليون  14ق فلة تءــــم  في

بأنهم  ميســــ ان مع وف ن في ضنشــــ ة االتج ر ب ألســــلحة من الســــودان. واند الو ــــول إلا نديلي، منع ا رون  
ف انســــــــــــــيس لوزيزي    -هــ ي محــ والت قوات األمن الــداخلي لتفتيش الم كبــ ت وتم نقــط الشــــــــــــــحنــة إلا جون  

ــ در محلية ضخ     في ــلحة ومنـ ــ در من الجم ا ت المسـ ــ در مق بة من االئتلأ ومنـ ــ ن وا. وض دت منـ لوسـ
ــمن حخي ة في المق م األول، لتن ابد هللا  ضنه ك ن من ــب  /فب اي ، تتءـــــ ــحنة ث لثة في شـــــ ــول شـــــ المتوقع و ـــــ

ــل21الفق ة  حســــــــين )انظ  حة ألف يقي  الوســــــــ ا. وظط ط يق  ( اات   ط يقه ، ب لتنســــــــيق مع القوات المســــــ
 االتج ر ب ألسلحة واللخ ئ ، اللي يعتب  ب لن األامية، م لق  منل حلة الحين ضم م االئتلأ.

ــ دي. وضف دت   - 32 ــ ف  إلا م ركوندا للق   ف د تشــــ ــوا لوزيزي ســــ وفي آحار/م رس، ضف دت تق ري  ضن ف انســــ
ــ در بأنه تلقا وادا ب لحنـــول الا  مجهزة بأســـلحة وحخي ة ومق تلين. واقب اجتم ض   شـــ حنة  ـــ ي ة 20منـ

الا الج نب التشـ دي من الحدود، تسـلم االئتلأ شـ حنة  ـ ي ة تحمط ضسـلحة  ـ ي ة وحخ ئ ، ُنقلي، حسـب  
 من در الف يق، اب  نه  ن ن  ب ري . هي  ضن التمية ك ني ضدنا مم  توقعه لوزيزي.

 
 مي ت كريرة من األسلح  و حدي ت  عترض لع دة اإلمداد رقدان ا جم ع ت ا مسلح  ا منتسب   اليتالف ك   

اسـتنفدت الجم ا ت المسـلحة المنتسـبة للئتلأ مخزونه  من األسـلحة واللخي ة بةمي ت كبي ة خلل   - 33
ــ  من قوااـدة  كبي اح من المقـ تلين. واألداا من حلـة ضن بعض اـلة الجمـ اـ ت ُط د ضيءــــــــــــ القـت ل وفقـدت اـددا ح

لمحة ا مة ام  اســـــــــــتخدمه كط اننـــــــــــ   6-2  اتج ر معينة. ويتءـــــــــــمن الم فق  وانق عي  ـــــــــــلته ب   
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ان    ائتلأ الوطنيين من ضجط الت يي  في القت ل من حيد اللوجستي ت ومستواة الح لي للتسلح وقدرته  من
 الا إا دة ايمداد.

 
 ا تغيير واألسلح  وطرق اال ج ر  مح  ع م  عن ا جم ع ت ا مسلح  ا منتسب  اليتالف ا وطنيين من أجل    

 المس رات األس سية المستخدمة وس ئط النقط األ ن أ مستو  التسلح جم ا ت االئتلأ
ــتو   جم ا ت ضنتي ب ال        ــ يط   مسـ الـ

 تسلحمن ال
ضســــــــــلحة ح فية، وبعض 
البـن د  الهجومـية، واـدد 
ــ لـــــــط   الـقـنـــــ مـن  ــدود  مـحـــــ

 ق حف ت  واريخو 

ــدام في  ســــــــــــــي ا الا األقـ
 المق م األول

 بعض الدراج ت الن رية

 تسقةمتنواة  هي  م

الــوطــنــيـــــــة   ــة  الــحــ كـــــ
 ألف يقي  الوس ا

 بأس ال مســتو  
 التسلحمن  به

ق حف ت  و لن د  اجومية،  
 قن لط   روخيةو قن لط، 

 ،الدراج ت الن رية

 ادد محدود من الم كب ت

 سيدو الوس ا، م ركوندا

الـــــــــعـــــــــودة   حـــــــــ كـــــــــة 
ــ لحقو    بــ ــة  ــ لبــ والم ــ

 ورد االاتب ر

 اـ ل  مســــــــــــــتو  
 تسلح  ال من

ق حف ت  و لن د  اجومية،  
ــنــــــــ لــــــــط،   ــنــــــــ لــــــــط  و قــــــ قــــــ
ربم  ضل  م و  ــــــــ روخية،  

ادد و مءــــــ دة للدب ب ت، 
ــدافــع   ــمـــــ ال مــن  ــدود  مــحـــــ

 ال ش شة

 سي ا الا األقدام

 الدراج ت الن رية

ــة  ال ــ  في حلـ ــ ت، بمـ م كبـ
بعض الم كبـــ ت المجهزة 

 ب ألسلحة

طــول   اــلــا  ــددة  مــتــعـــــ طــ   
ــ د والت مي ون،   الحدود مع تشــ
ــ ،  ــ رانـــ ـــــ لـــوكـــــ مـــن  ــ لـــقـــ ب  بـــــ

  وط   ن ــ ونــداي، ليســــــــــــــون،  
ط    ضخ    ــة  حلــــ في  ــ   بمــــ  ،

 الت ح ل ال اوي 

ضجـــــــط   مــن  ــ د  االتــحـــــ
الســــــلم في جمهورية 

 ضف يقي  الوس ا

 اـ ل  مســــــــــــــتو  
 من التسلح

لن د  اجومية، وق حف ت  
ــة  حلـــ في  ــ   بمـــ ــط،  ــ لـــ قنـــ
ــة،  ــط متنقلـ ــ لـ ــ ت قنـ ــ حفـ قـ
وقن لط  ــ روخية، وادد 
ــدافــع   ــمـــــ ال مــن  ــدود  مــحـــــ

 ال ش شة

 سي ا الا األقدام

 الدراج ت الن رية

ــة  ال ــ  في حلـ ــ ت، بمـ م كبـ
بعض الم كبـــ ت المجهزة 

 ب ألسلحة

ــونــــ ــــو   الــــتــ ــهــــوريـــــــة  جــــمــ مــــن 
ـموبـــــــ ي/ اــب     الـــــــدـيـمـق اطـيـــــــة 

ــ تيم ، ومن  ــودان    ســ جنوب الســ
والــــمــــحــــور   بـــــــ مــــبــــوتــــي  اــــبــــ  
ومـــن   الشــــــــــــــــ قـــي،  الـــجـــنـــوبـــي 

واندج   ض   ســـــــــــ م الســـــــــــودان اب   
وفــ  ــ هــ ، وتــدفقــ ت ض ـــــــــــــ   
اـلـت حـــــــ ل   طـ    اــب   حـجـمـــــــ  

 ال اوي من السودان وتش د 

ــة  الشــــــــــــــعبيــــ ــة  الجبهــــ
ــ    ضفـ ـيقـيـــــ ـلـنهءــــــــــــــــــــة 
ــ ركة   الوســــــــ ا  مشــــــ

 محدودة[

 اـ ل  مســــــــــــــتو  
 التسلح من

لن د  اجومية، وق حف ت  
في   ــ   بمـــ ــط،  ــ لـــ ــة قنـــ حلـــ

ــة،  ــط متنقلـ ــ لـ ــ ت قنـ ــ حفـ قـ
وقنــــ لــــط  ـــــــــــــــــ روخيــــة،  

 ومدافع رش شة

 الدراج ت الن رية

ــة  ال ــ  في حلـ ــ ت، بمـ م كبـ
بعض الم كبـــ ت المجهزة 

 ب ألسلحة

طــ     اــبــ   ــودان  الســـــــــــــ مــن 
من تشـ د اب  سـيدو  و ف   ه ، 

 ضخ    وط    الوس ا،
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دورة جديدة من االنته ك ت ا جسيم     بداي ا  االيتالفمق  لو    به االبتزاز ا تي يقوم   عملي ت -  جيم 
  لق نون ا دو ي اإلنس ني

ضث  إنســــــــــــ ني مأســــــــــــ وي. والا النحو المبين ب لتفنــــــــــــيط  االئتلألتجدد القت ل بعد إنشــــــــــــ      ن - 34
  األشـــــــه مثط التشـــــــ د واألمن ال لائي خلل فت ة   اينســـــــ نية األوالـــــــ ض  مدشـــــــ ات  تداورت ،7-2الم فق   في

جميع  ضلد  نفســـــه،  الوقي وفي. 2021نيســـــ ن/ضل يط   إلا 2020األول/ديســـــمب    ون ك ن من   الممتدة  الخمســـــة
الف الة المســــلحة تج ال ت م  للق نون الدولي اينســــ ني. وارتفع ادد الحوادث الــــد الع ملين في المج ل  الجه ت  

ــه ي   ــ ه شــــ ــ ني إلا م  متوســــ ــمب     الممتدة  الفت ة   في ح دث    57اينســــ م رس / وآحار   2020لين ك نون األول/ديســــ
 .( 2) ح دث  في األشه  األربعة الس بقة 35مق رنة بمتوسط قدرة  2021

 
 زي دة ري انته ك ت حقوق اإلنس ن    وازيه  ا مق  لين     جمع ت   

انفـت حـ    االئتلأ إلا(، ضـلدت الجمـ اـ ت المنتســـــــــــــــبة  12ايالن األول لتـ مـب  وـت  )انظ  الفق ة  في - 35
ــ ني. ومع حلة،     حقو    نتهةوا، وا“األمور الا ح له ” االئتلأمق تلو  ضبقانحو احت ام الق نون الدولي اينســـــــــ

 انءــــموا  إالــــ فيين  مق تلين  لو ــــول  المن طق بعض في مواقعهم  واززوا اينســــ ني، الدولي  والق نون  ســــ ناين 
 .االئتلأاآلن تنتسب إلا  ض بحي س بق  من فسة مسلحة جم ا ت من

مــ مبي ي، التي زاراــ  الف يق في شــــــــــــــبــ  /فب اي  وآحار/مــ رس، ف  نحو   -  نــ نــ   مقــ طعــةلوار    وفي - 36
والقوات المســـــلحة   االئتلأ  ليندارت   التي العنيفة  المواجه ت ضاق ب فيشـــــخذ مدقت  من دي رام   12 500

ــ نية، قُ  ــ در إنســـــ ــلحة ضثن    تطألف يقي  الوســـــــ ا في ك نون الث ني/ين ي . ووفق  لمنـــــ جندي ن من القوات المســـــ
 ، من لينهم ثلثة ضطف ل.  مدني  بج و  17ك نون الث ني/ين ي ، وض ــــــيب  9  و 7المواجه ت التي وقعي يومي  

م رسيط ندالي وشقيقيه    “الجن ال”تحي قي دة  “ضنتي ب ال  ”وتع ظمي ضيء  مة نة الجم اة المحلية لميليشي ت 
ح كة العودة والم  لبة ب لحقو     منإل اهيم وســــــيلف ن ضدامو ندالي مع و ــــــول مق تلين في ك نون الث ني/ين ي   

اينســــــــــــ ن والق نون الدولي  حقو    انته ك. ووا ــــــــــــلي الجم ات ن ادة  وضوف  تدريب   ضفءــــــــــــطورد االاتب ر ام  
(، دون خوأ من ضام ل انتق مية تقت فه  الجم ا ت  98الفق ة   ،S/2016/694)انظ     البلدة تلةاينســ ني في 

ندالي وجم اته    “الجن ال”األخ  . فعلا ســــــــبيط المث ل، ووفق  لشــــــــه دات الســــــــة ن المحليين والءــــــــح ي ، قتط  
في كـ نون الـث ني/يـن ي  راايين وســــــــــــــ قوا مـ شــــــــــــــيتهمـ ، واحتجزوا واـللوا ضف ادا    “ضنتي ـب ال ـ ”ميليشـــــــــــــــي ت   من
  مح فظ ت  في  العودة  ح كة  مق تلي انتش ر ضيء في مق طعة ت وبية ن  مدة تفو  ضسبواين. وشهد ق ادتهم  في

  ارتتبهــ    التي  الجنســــــــــــــي  العن   ضامـ للنـدي زيـ دة موازيـة في    -  مـ مبي ي وضواـ م  -  ونـ نـ   كـ ديي  -  مـ مبي ي 
(. 22الفق ة    ،S/2021/312)انظ  ضيءــــ     خ    لوجه  للخ   مع الــــون  الن زحين  ضن  لوحل حيد  مق تلوا ،

ــبيط المث ل، تحدث الف يق في   ــمب    -  ن ن   مق طعةفعلا ســــــــ إلا ثلث   2020م مبي ي في ك نون األول/ديســــــــ
 ح كة العودة. إلا  ينتمون الح ي  العن  الجنسي اللي ارتتبه مق تلون يعتقد ضنهم  من ن زح ت

 

_________________ 

 (2) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Central African Republic”, Situation 

Report database :متـ   الا الموقع التـ لي ،https://reports.unocha.org/en/country/car/    ضيـ ر/مـ يو  3)تم االطلض اليـه في
2021.) 

https://undocs.org/ar/S/2016/694
https://undocs.org/ar/S/2021/312
https://reports.unocha.org/en/country/car/
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 ب مب ري    لق م  اال ح د من أجل ا سالم ري جمهوري  أرريقي  ا وسط  نظ م عدا   موازي  ب ستبدام ا عنف ري   

ن ضجــط الســــــــــــــلم م  االتحــ د  مقــ تلي(، بــأن  ضوا ــ   مقــ طعــة)  بــ مبــ ري   في  بعثــ تــه  ضثنــ    الف يق،  ُضلل ن - 37
 ضوا   مق طعتيب ال   من   -لميليشـي ت ضنتي    ت بعون  إالـ فيون   ون مق تل  ينـحبهمجمهورية ضف يقي  الوسـ ا   في

ــنواوكوتو العلي    ــ  الا الهجوم اللي  والدرك والشـــ طة  المق طعةإدارة    مب ني الا اجوم   شـ ونهبوا . وضد  ضيءـ
 ينآخ    11ه مدني ن )ضحدام  ق  ـــــــــــ ( وض ـــــــــــيب واللي قتط في  ،2020ك نون األول/ديســـــــــــمب    21وقع في 

ــع أ    ،بج و  ــي دةفي  الثقةإلا إالـــــــ الي   نوايّ   .( 3) ضوا    مق طعةالق نون لد  المواطنين في جميع ضنح     ســـــــ
، إدارة موازية هي  ق نونية، بم  في حلة قوة شـ طة  ب مب ري  في كعو داراسـ ، ز يم االتح د من ضجط السـلم، 

  شــــــــب  /فب اي   1في  محلية،  لشــــــــه دات ووفق .  المدنيين  الــــــــدوتعليب    قتط وضام ل  تعســــــــ ية  ب اتق التق مي  
  ضرســـــــــــــله  ف قة يد  الاالا ســـــــــــــبيط المث ل، ضطلق الن ر الا مدني في منزله بعد ضن ق وم االاتق ل  ،2021

ــ  نهايّ   “مفو  شـــــــ طة”  للتعليب  الف قةنفس   تهضحد الءـــــــح ي  ااتقل تع  ين ي ،  /الث ني ك نون  وفي .داراســـــ
يدي ة االتح د من ضجط الســـلم. وشـــهد الف يق ضث ا مم ثل الا إمة نية اللجو  إلا القءـــ      “ســـجن”في  وتوفي

 في مدن ضخ   مثط ب ن  سو وبوس ن وا. االئتلأفي ضاق ب الهجم ت التي شنه  
 

ا تي  فتقر ل     االيتالف ا ع ملين ري ا مج ل اإلنساااااا ني من قجرل ا جم ع ت ا منتسااااااب  ل     اسااااااتهداف  
 ا قدرات ا لوجستي  

ــهمي - 38 ــ لة ضســــــــــ ــتية    القدرات  الــــــــــ ــه م  قوي  33إلا  29)انظ  الفق ات   االئتلأ  انداللوجســــــــــ ( إســــــــــ
لمنظم ت اينســـــــ نية، وفي  انته   ت الق نون الدولي اينســـــــ ني الواســـــــعة الن   ، بســـــــبط منه  اســـــــتهداأ ا في

وهي ا  من األ ــــــــــول الملموســــــــــة الموجودة    معداته  الاوكللة    م كب ته ،ضجط االســــــــــتيل  الا   منال  لب 
 االئتلأمة تبه . وضد  الا االســــــتهداأ مقت ن  لزي دة األنشــــــ ة التي ق مي له  الجم ا ت المنتســــــبة إلا  في

والقدرة الا تلبية االحتي ج ت المتزايدة )الا النحو المفنط  المس ادات اينس نية   إين لإلا تقليذ إمة نية 
ــ در محلية للف يق ضن مق تلي 7-2 الم فق في ــبيط المث ل، ض دت منــ ــتهدفوا  االئتلأ(. فعلا ســ  منظمتيناســ

ضيءـ   االئتلأمق تلو  اسـتهدأشـب  /فب اي ، وسـُ قي ضشـي   من لينه  سـي رة. و  24لوسـ ن وا في   إنسـ نيتين في
 ،ك نون األول/ديســــــمب ، وكللة في ب ن  ســــــو 27في    ب ندورو،  وك ه  لوار فيامط منظم ت إنســــــ نية ضم  ن  

 .( 4) (41  نون الث ني/ين ي  )انظ  الفق ة  3 في
 

 األطف ل   عل    مستمرة   االيتالف ا ق نون ا دو ي اإلنس ني ا تي ير كره     انته ك ت   أثر   

. فـقد تع   اـدد من الـمدارس التي تســـــــــــــتخـدم االئتلأ   يقت فـه    التي  األاـم ل  من األطـف ل  تءـــــــــــــ ر  - 39
(. 2020ك نون األول/ديســـــــمب    27في يوم االنتخ ب ت )  االئتلأ  م ا ز اقت اض للهجوم والنهب من قبط مق تلي  

الحل الف يق   ،8-2كمــ  او مفنـــــــــــــــط في الم فق    ،2021وفي الفت ة لين كــ نون الثــ ني/ينــ ي  وآحار/مــ رس  
المنتســــــــــــــبــة إلا   ال ئيســــــــــــــيــة  الجمــ اــ تاحتلل مــدارس في جميع ضنحــ   البلــد من ق بــط جميع  ض ــد حــ الت  ضو

األطفـ ل، تلقا الف يق تقـ ري  تفـيد ـبأن االتحـ د من ضجـط الســــــــــــــلم، بقـي دة الي   لتجنـيد. وفيمـ  يتعلق  االئتلأ

_________________ 

 .2021ك نون الث ني/ين ي   27تق ي  س ي،  (3) 

 (4) International Committee of the Red Cross (ICRC), “Central African Republic: ICRC condemns attack on 

its Bouar office and calls for humanitarian workers to be respected”, 28 December 2020. 
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  2020األول/ديسـمب    ط ئفة الفوالني، وال سـيم  في إيبي في ك نون   من للُقنـ  القسـ ي   تجنيدالداراسـ ، وا ـط  
 .2021وفي ضييب ندو في آحار/م رس 

 
 ا سالم   حفظ    عل    رت ك    هجم ت   شن   

لم تتن مســـــتهدفة، فقد    المتت ملة  البعثة العلنية التي يزام فيه  ضن  االئتلأ ال هم من تنـــــ يح ت  الا  - 40
 تأ د ســــــبعة من حفظة الســــــلم في ضقط من شــــــه  واحد. وكم   قتلوا  االئتلأ تلقا الف يق تق ري  تفيد بأن مق تلي  

ــ لح )انظ  الفق ة   ( الن ر الا دورية 41خلل التحقيق ت التي ضج اا  الف يق، ضطلق مق تلون تحي قي دة محمد  ـ
 ي  مم  ضســــــف  ان مقتط ف دين من حفظة الســــــلم اند جســــــ  مب ري )الا ك نون الث ني/ين   18ت بعة للبعثة في  

ــو، بمح فظة مبومو(. وفي   17بعد   الســــــــــلم  حفل   ضف اد   ضحد   تط ك نون الث ني/ين ي ، قُ   15كيلومت ا ه ب ب ن  ســــــــ
  (، لينمـ  قـتط ف د آخ  قـبط يومين خلل ضوا ـ    مقـ طعـة )   ه يمـ ري   من   ـب لق ب   الوطنيين   تحـ ل    مقـ تلي   ضـيدي   الا 

ــنه   ــ لق، ب ن ي. وفي وقي   الا  الئتلأ اجوم شـ ــيبوت )   25في   سـ   مق طعة ك نون األول/ديســـمب ، ا جم، في سـ
  واوجم  ـوب ب ن ي مف زة ت بعة للقوات المسـلحة ألف يقي  الوسـ ا.  زحفون اللين ك نوا ي   االئتلأ (، مق تلو  يمو 

معلوم ت  9- 2الم فق    تءــــــــــمن ن. وي الســــــــــلم، توفي ثلثة منهم وج   اثن    حفظة  من   ضف اد   الح دث   في  ضيءــــــــــ  
 .السلم   حفظة  له   تع   إال فية ان جميع ح الت االاتدا ات والتهديدات التي 

 
 ا نط ق   واسع    و شريد   نهب   عملي ت ا  مرومو   مق طع    

ــة ضف يقي   مبومو،  مق طعة في - 41 ــعبية لنهءـ ــ لح، ز يم الجبهة الشـ ــ در محلية، ك ن محمد  ـ وفق  لمنـ
الللين   الهجومين  في  ال ئيســيين الءــ لعين(، من لين  9-3الم فق   ،S/2020/662الوســ ا من نزا و )انظ   

ــنهم   ــو في   االئتلأشـ ــمب    ك نون  31الا ب  وم  وب ن  سـ   2021ك نون الث ني/ين ي    3 و  2020األول/ديسـ
هيندرو المنتمي إلا االتح د من ضجط    “الجن ال”لن   الا تعليم ت نور الدين آدم. وقد تلقا الدام من    ،تب ا 

(، وحســين دامبوشــ ، ق ئد الجبهة الشــعبية لنهءــة ضف يقي  الوســ ا  7-4الم فق    ،S/2021/87الســلم )انظ  
ــوكوميتي،  91إلا   89الفق ات    ،S/2019/930من ل ي  )انظ    ــي ت  ق ئد واو(، وب يف ت ســـــــــــ محلي لميليشـــــــــــ

ــتهدأ مق تلو  “ب ال   ضنتي” ــ ت الدولة من قبيط ق ادة القوات   االئتلأمن ب  وم . واســـ ــســـ ــ لح مدســـ بقي دة  ـــ
المسـلحة ألف يقي  الوسـ ا، والدرك، وم ا ز الشـ طة، والسـجون في ب ن  سـو. وفي وقي الحق، ق موا بعملي ت 

. وضق موا ضيءـــــــ  مدينةنهب الا ن    واســـــــع للمنظم ت اينســـــــ نية ولبعض التج ر من الق  ض الخ   في ال
 التون و جمهوريةالا الســة ن، الا ســبيط المث ل، اند معب  النه  المددي إلا نق   تفتيش لف   الــ ائب  

 وفق  لم  حك ته من در إنس نية. االئتلأ،قوات  و ول اندمدني  15 000من  ض ث  ف  حيدالديمق اطية 
 

 ا كررى   ا مدن   من   ا مسلح    ا جم ع ت   طرد   عند   جنسي   عنف   حوادث   وقوع   عن   أنب     

اينســــ ن   لحقو    انته   تمحمد  ــــ لح ومجمواة مق تليه في ارتت ب  تم د لمنــــ در محلية،  وفق  - 42
ــ ني كيلومت ا ان ـب ن ـ ســــــــــــــو(  15بعـد م ـ درتهم ـب ن ـ ســــــــــــــو إلا نـي  ـ ري )التي تبعـد    والقـ نون الـدولي اينســــــــــــ

. وفي  منسـوبة إلا  ـ لحح لة زواف قسـ ي   ، وك ن من لين تلة االنته   ت2021الث ني/ين ي       نون  17 في
آحار/م رس، ووفق  لمنـــــــ در محلية متعددة، وقع ح دث ن منفنـــــــلن من حوادث العن  الجنســـــــي تع   له  

ــواحي مدينة ضيبي   ــلم في الــ ــح ي  متعددون الا ضيدي مق تلي االتح د من ضجط الســ ضوا  . وجمع    بمح فظةالــ
  العن  ــ   انســح ب مع  لتزامنينســ ن والق نون الدولي اينســ ني الف يق شــه دات مم ثلة ان انته   ت حقو  ا

(،  ــ لح بقي دةواالتح د من ضجط الســلم والجبهة الشــعبية لنهءــة ضف يقي  الوســ ا ) العودة  ح كة إلا  المنتمية
 (.10-2من المدن ال ئيسية )انظ  الم فق  “ضنتي ب ال  ”وميليشي ت  

https://undocs.org/ar/S/2020/662
https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2019/930
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 االعتب ر  ورد   ب  حقوق   وا مط  ب    ا عودة  حرك   مث ل ا  االيتالف   ا موارد ا طريعي   تمويل    سبير  -  دال 

وتمويط   االئتلأيعث  الف يق الا ضدلة تفيد لوالـــــــــع خ ة محددة لجمع األموال دام  ينشـــــــــ    لم - 43
ــبيط المث ل  ــيط ط ائق التمويط، الا ســــــــ ــيس - ن و ج  لتتلي املي ته. والا ال هم من مح والت تبســــــــ   ف انســــــــ

 الــــــم ن  ان  مســــــدولة  فيه شــــــبةة مفتةة ك ني كط جم اة مســــــلحة   االئتلأالدور، ظط   لهلا ب لقي م  لوزيزي 
ــتق ارا  ــ دية  األنشــــ ة اال  المف والــــة  الءــــ ائب  اســــتخدام  المســــلحة  الجم ا ت  ووا ــــلي. الم لي  اســ   االقتنــ
ــ (   )التعدين ــ ســـ ــعة  المن طق  في  والنهبضســـ ــي  ته   الخ الـــ ــ ا   املي ته  لدام لســـ ــلحة )انظ  الفق ات    وشـــ األســـ

 الا الف ض النت ئج التي جمعه  الف يق بشأن ح كة العودة.  ويتءمن(. 33إلا  29
 

 ط بع  رسمي    االيتالف اكتس ب    قرل   

ــ ةلد     قبط - 44 ــلحة في  االئتلأ،  ضنشـــــ م مبي ي  - ن ن  مق طعتيك ني ح كة العودة ضقو  جم اة مســـــ
الا األنشــ ة المتنــلة ب لم شــية    “ف   الــ ائب”. ووا ــلي إدرار ايي ادات ان ط يق  ك دييي  -  وم مبي ي 

( وزادت تدريجي  ســـــي  ته  الا ق  ض اللاب  135 ة الفق  ،S/2018/1119الا نحو م  ســـــبق توثيقه )انظ  
 اللي ض بح مندرا م كزي  للدخط.

 
 الء ائب   ف     

 المعلوم ت التي تلق ا  الف يق ضن الجم اة تســــــــــــي   الا م ا ز إنت ف اللاب ال ئيســــــــــــية في  ضثبتي - 45
مبوكو. وضلل ـي   -  ومبيلض  مقـ طعـة  في  الـلاـب  تعـدينضالة، وضنهـ  كثي ا مـ  تعمـط في    المـلكورتين  المقـ طعتين

 ادة سل  ت ضمنية وتعدينية الف يق ضنه من الخ   اليه  ضن تزور المن طق الخ العة لسي  ة ح كة العودة.

ــ ادا، بمن فيهم ن قلون وام ل من جم وام ل  20الف يق مق للت مع ض ث  من   وضج    - 46   منجميون شــــــــــ
  وفيه زا  - وضم دا وديللوكو  وب ب وا وي لوكي  ونيم ضّب   حول  التعدين مواقع  في يعملون   مع دن  وج معو ح فيون 

 لء يبية لح كة العودة.المم رس ت ا  لفهمب ل ة  ضامية  رواي تهم تتتسيمع الت مي ون. و  يةادة من طق حدود

ــبو ية الا الجه ت الف الة في مج ل التعدين.  العودة ح كةا م، ف الـــــــــــي    وبوجه - 47 ــ ائب ضســـــــــ الـــــــــ
 ا مطمن    لبويتف وت مســتو  الءــ ائب من جهة إلا ضخ  ، تبع  لم كزا  و ي اداته . فعلا ســبيط المث ل، يُ 

ُي لـــب    لينمـــ   ،دوالرا(  46)  األف يقيـــة  يـــةالمـــ ل  الجمـــ اـــة  ف نتـــ ت  من  25  000دفع مبلن قـــدرة    ح في  منـــ جم
دوالرا(. ووفقــ  لعــدد   65)  األف يقيــة  المــ ليــة  الجمــ اــة  ف نتــ ت  من  35  000  قــدرة  مبلن  دفع  معــ دن  جــ مع من
  الجم اة ف نت ت من 40 000الا م لتي األحوا  دفع مبلن يت او  لين   العودة ح كةالشــهود، ف الــي   من

دوالرا( حســــــــــب حجم   458)  األف يقية الم لية الجم اة ف نت ت من 250  000 ودوالرا(  74)  األف يقية الم لية
الحو . ولم يتمةن الف يق من تقدي  مجموض المبلن اللي كســــــــــــبته الجم اة من الءــــــــــــ ائب. واســــــــــــتن دا إلا 

قدر    ي،ك ديي  -  م مبي ي   بمق طعةفي محيط ييدي ي    تقع التيشـــــه دات ســـــتة شـــــهود املوا في مواقع التعدين  
م  ينــــــــــط إلا   ،2020في ا م    تدر، ك نيالمف والــــــــــة الا ام ل المن جم الح فيين  الءــــــــــ ائبالف يق ضن 

النشـــــ   في حروته(   يةون   اندم دوالر( شـــــه ي  ) 18 000)  األف يقية الم لية الجم اة ف نت ت منمليين   10
 .فقط  ييدي ي  حول الت ئنة المواقع في

ــ    واتبع - 48 ــ ائب من ان  ـ ــيط الءـ ــلحة الا  العودة  ح كةتحنـ ــ  مسـ ــط ان  ـ ــخ . إح تنـ نظ م  راسـ
واحد    وج ب    مســــلحة ان  ــــ  ثلثة ان يقط ال  مم   نهم يتأل  كط ف يق م  ،دراج ت ن رية وتنقســــم إلا ف يقين

https://undocs.org/ar/S/2018/1119


 S/2021/569 

 

18/190 21-06676 

 

او المســــــــدول ان جمع ضموال الءــــــــ ائب وتســــــــجيله  في ح ســــــــوب محمول. وضلل ي منــــــــ در اديدة الف يق 
تحدثي حنـــــــــ ا مع منســـــــــقي مواقع التعدين اللين ضجب وا الا تيســـــــــي  العلقة لين الجم اة   العودة ةح ك ضن

ــ در، ك ني قي دة  الم ت م لتف  ـــيط نظ م  الا العودة ح كةالمســـلحة والع ملين في المواقع. ووفق  لنفس المنـ
  نســبة  بجمعضيءــ   العودة  ح كةتحنــيط الءــ ائب الا. وبنــ أ النظ  ان ضموال الءــ ائب، ق مي ان  ــ  

ضن يدكد م  إحا ك ني الة المم رســـــة ق ئمة في جميع مواقع التعدين التي  للف يق يتســـــن  ولماينت ف.  من م وية
ولتن خمســـــــة من ام ل المن جم في مواقع التعدين حول ضّب  ضخب وا الف يق  ،ضم ال العودة  ح كةتســـــــي   اليه   

ــم   ــلحة امل  من لين  العودة كةح  في الم ئة من إنت جهم مع   25ضن اليهم تق ســــــ . وك ن لد  الجم اة المســــــ
 ام ل المن جم اللين يت بعون املية اينت ف ويبل ون ضف ادا .

 
 االاتب ر   ورد   ب لحقو    والم  لبة   العودة   ح كة   إلا   الء ائب   تدفع   الخ     الق  ض   من   ف الة   جه ت   

 تدفع العودة ح كةتســــي   اليه     التي  المن قةالف يق معلوم ت تفيد بأن الشــــ ك ت الع ملة في   تلقا - 49
. وضوالـحي ادة منـ در للف يق ضن الشـ ك ت اخت رت التع ون مع الجم ا ت المسـلحة  “الـ ائب ضمنية”ب نتظ م  

ــتثم رات الة الشـــــــــ ك ت. وجمع الف يق شـــــــــه دات تدكد  ـــــــــ أ شـــــــــ كة   نظ ا لعجز الحةومة ان حم ية اســـــــ
Industrie minière de Centrafrique    يـــــ لوكيــــــه في  وضبـــــّ    -  ضومبيل  بمقــــــ طعــــــةمـــــدفواـــــ ت  مبوكو 

ــ كتي67إلا  65الفق ات    ،S/2021/87 )انظ  ــ  ضن شــــ ــ در ضيءــــ  Société minière(. وحك ت ادة منــــ

Thien Pao و HW-Lepo ا ت المسلحة.تدفع ن مب لن للجم  

الف يق قد ضللن في وقي ســــــ لق ان ح الت التزاز تتع   له  شــــــ ك ت التعدين في من قة ضّب    وك ن - 50
  الح الت(. وقد ضظه ت التحقيق ت التي ضج اا  الف يق مدخ ا ضن  103 و  102الفق ت ن    ،S/2018/729)انظ   

 ض بحي مم رسة ش ئعة. 2018في ا م  المو وفة المعزولة

القوات المسـلحة ألف يقي  الوسـ ا المةلفة بحم ية الشـ ك ت، وكللة المنـ در   ان  ـ   من الف يُق   وُضللن  - 51
وضحد كب ر مسدولي التعدين    2020في ا م   Industrie Minière de Centrafriqueالتي املي لد  ش كة  

زارت مواقعه  م تين ضو ثلث م ات في الشــــه . وفي كط زي رة، تلقي   العودة  ح كة  ــــ  من في الدولة، بأن ان  
متن ضربع دراج ت ن رية  الا  العودة  ح كة ال ع م والوقود والم ل من الشــــ ك ت. وو ــــلي ان  ــــ    العودة   ح كة 

قي مليوني ف نة تل  العودة   ح كة . وضلل ي ادة منـ در الف يق ضن مسـلحون يمت ي كط واحدة منه  ضربعة ان  ـ  
 زي رة.  دوالر( من الش ك ت في كط  3  700)  األف يقية  الم لية  الجم اة  ف نت ت  من 

نحو م  ض دته ســــــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســــــ ا، وتمشــــــي  مع المم رســــــة الشــــــ ئعة في البلد  والا - 52
ــلحة  القوات جنود ف ن،  (5-7الم فق    ،S/2018/729)انظ   ــ ك ت لد   يعينون   الوســــــــ ا ألف يقي   المســــــ   شــــــ
 همفي   بمن شـهود، ادة مع  مق للت إلا واسـتن دا.  المسـلحة الجم ا ت  مءـ يق ت  لمنع طلبه  الا  لن    التعدين

ان  ـــــــــــ  القوات المســـــــــــلحة ألف يقي  الوســـــــــــ ا، ض د الف يق ضن الة المم رســـــــــــة لم توق  ضنشـــــــــــ ة االلتزاز 
ــهـ   التي  ــ كة العودة  ح كـة تمـ رســــــــــــ ــبـيط المـث ل، حـيد كـ ن ـلد  شــــــــــــ . ففي ق ـية المي )ق ب ضبـّ (، الا ســــــــــــ

Industrie minière de Centrafrique    ــ جم مقـــ تلو ــةموقع تعـــدين، اـ ــد جنود ال  العودة  ح كـ قوات  ضحـ
وســــلبوة ســــلحه ومخ زن حخي ته ودراجته الن رية   2020المســــلحة ألف يقي  الوســــ ا في تشــــ ين األول/ض توب  

  خ رفلعن  ــ  القوات المســلحة المعينين لد  الة الشــ كة بحمط ضســلحتهم  العودة ح كةوملبســه. ولم تســمح 
من االجتم ض  العودة  ح كةبمنع مق تلي   مب ني الش كة إال اند م افقة الموظفين األج نب. ولم يسمح لهم ضيء 

https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2018/729
https://undocs.org/ar/S/2018/729
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  “العقيد ”مع مسدولي الش كة. وضلل ي ان    القوات المسلحة ألف يقي  الوس ا الف يق ضنهم تلقوا تعليم ت من 
 في المن قة. العودة ح كةجب يط، ق ئد 

جمهورية ضف يقي  الوســــ ا و لا   جيش إنشــــ    و ا دةالف يق اســــتنت ج ته إلا ممثلي وزارة الدف ض   وقدم - 53
 الة  يتلقوا لم  بأنهم الف يق  الوزارةضســـــــــــــم ؤا  ضثن   التحقيق ت التي ضج اا . وضللن ممثلو    تالشـــــــــــــ ك ت التي حُ 

 .التعدين عمواق في المنتش ين الوس ا ألف يقي  المسلحة القوات الب   من المعلوم ت

 Thien Paoالتعدين    شـــــــ كة ممثط  ضنت  ،2021اجتم ض ُاقد مع الف يق في نيســـــــ ن/ضل يط    وخلل - 54
. واات أ بأن الشـــ كة تع الـــي للمءـــ يقة اندم  ك ن يح ســـه  رج ل الدرك، العودة  ح كةدفع مب لن لعن  ـــ  

ولتنه دفع بأنه منل و ــول ان  ــ  القوات المســلحة ألف يقي  الوســ ا، قبط ا مين حســبم  ُضفيد، لم يتع الــوا 
وشـــــــ كة   Industrie Minière de Centrafrique. ولم ت د شـــــــ كة العودة ح كةمن ج نب    تدخلتألي 

HW-Lepo طلب ت الف يق مواف ته بمعلوم ت. الا 
 

 االيتالف لنش      عقب   

ــمب   االئتلألدض   اندم  - 55 ــة ية في منتنــــ  ك نون األول/ديســ ــن املي ته العســ ــتهُدفي  ،2020شــ   اســ
  ك نون األول/ديســمب  14 و 13بمه جمة الشــ ك ت في ي لوكي يومي   االئتلأ. وبدض  وُنهبي  التعدين  شــ ك ت
اداي، الا ســـــــبيط المث ل،   Thien Paoوانتقط بعد حلة إلا من طق تعدين ضخ  . فشـــــــ كة التعدين    2020

خس ت معدات تبلن   ،2020ك نون األول/ديسمب   20ضنه خلل الهجم ت الا موقعيه  الت ئنين حول ضّب  في  
(. 11-2 ( )انظ  الم فقمليون دوالر  18)  األف يقيــة  المــ ليــة  الجمــ اــة  ف نتــ ت  منلليين    10قيمتهــ  زاــ    

ضجب  ش كة    االئتلأول ن تعلر الا الف يق تأ يد قيمة المعدات المس وقة ضثن   الهجم ت، فب مة نه تأ يد ضن 
  األف يقيــة  المــ ليــة  الجمــ اــة  ف نتــ ت  منمليين    10ضي    كبي ،  مــ ليالا دفع مبلن    Thien Paoالتعــدين  

دوالر( انــد    1  900)  األف يقيــة  المــ ليــة  الجمــ اــة  ف نتــ ت  منموقع التعــدين، ومليون    فيدوالر(    18  000)
موظف  ضجنبي  تح ول   24في ب لوا، في الوقي اللي ك ني فيه الق فلة التي تءـــــــــم   للئتلأنق ة تفتيش ت بعة 

 لوالي )الت مي ون(. - الف ار إلا ه روا

 جمهورية في  بســـــ اة  انتشـــــ تالملكورة ضالة الا الشـــــ ك ت  االاتدا ات ضنب   ضنال هم من   والا - 56
 إلا اســــــــــــــتم ت  فـقدالعـديد من الجهـ ت الـف اـلة في مجـ ل التعـدين بم ـ درة المواقع،   وضقنعـي  الوســــــــــــــ ا ضف يقـي 

ــلة العودة لح كةالف  ــــــة   ضت  شــــــ ك ت، مم   ضو  ضف اد إم  له   يقوم التيالتعدين    ضنشــــــ ة م  حد إدرار    لموا ــــ
ــلوا ابور الحدود إلا   المع دنضللن ادة ج معي ايي ادات. و  ممن يوجد مق ام في الت مي ون الف يق بأنهم وا ـــ

الفت ة. وفي    تلةيف الـون اليهم الءـ ائب خلل   يزالوا لم العودة ح كةجمهورية ضف يقي  الوسـ ا وضن ان  ـ  
ضنهم قــ درون الا التجــ رة    ضج   الف يق مقــ للت مع تجــ ر من لوار ض ــدوا  ،2021ضوائــط كــ نون الثــ ني/ينــ ي   

ــ ئقي   - ن ن  مق طعةفي مواقع التعدين في   ــ  مق للت مع ســــ ــ ن/ضل يط، ضج   الف يق ضيءــــ م مبي ي. وفي نيســــ
ب لوا وه روا لوالي اللين ض دوا ضنهم نقلوا بءـــــــــــــ ئع إلا   لينســـــــــــــي رات األج ة في ليلوكو الا ال  يق ال اب ة  

اليهم ال ائب. وضللن    “ضنتي ب ال  ”وميليشي ت  العودة  ح كةان      مواقع تعدين في نيم وب لوا وضّب ، وف الي
  وا ــــلوا في ك نون   ضنهم الف يقَ الوســــ ا المقيمين في الت مي ون   ضف يقي  جمهورية را ي ادٌد من اللج ين من  

الث ني/ين ي  ابور الحدود للعمط في مواقع التعدين الموجودة في محيط ييدي ي وندون وري حيد دفعوا رســـوم  
ــ  من    ح كة( التي احتلته   ك ديي -  م مبي ي   مق طعة. وضللن ام ل المن جم في ه مبوال )العودة  ح كةلعن  ــــــــ

  تهم.الف يق ضيء  بأنهم وا لوا ضنش 2020في ك نون األول/ديسمب   العودة
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  الف يق ضن األج نب اللين يعملون ب لشــــ ا ة مع تع ونية التعدين في ي لوكي وا ــــلوا، في ك نون  وض د - 57
يســـــــــــــي   الا  االئتلأالعمط في ي لوكي اندم  ك ن   ،2021وك نون الث ني/ين ي    2020األول/ديســـــــــــــمب  

ــ در حةومية الف يق ضن ضويفيو مبي يندة، مدي  التع ــ ته  المن قة. وضلل ي منــــــ ــلة ضنشــــــ  ونية، تمةن من موا ــــــ
ــ ـلة موجهـة إلا وزي  المـن جم   . وفي نيســــــــــــــ ن /ضل ـيط، ضق للئتلأبســـــــــــــــبب دامـه المـ لي  مبي يـندة في رســــــــــــ

 نيســ ن/ضل يط، ضوالــح 29. وفي ب الئتلأوالجيولوجي  بأنه ضحد ضق رب ف انســوا لوزيزي، لتنه نفا ضي  ــلة له 
ألن ان  ــــــــــــ   العودة ح كةفي ي لوكي بعد الهجوم اللي شــــــــــــنته  في رســــــــــــ لة إلا الف يق، ضنه بقي    مبي يندة،

الجم اة المســـــــلحة نهبي م كبتين من م كب ته، وضن ســـــــف رة شـــــــ ك ئه األج نب ننـــــــحته ب لبق   ان ك إلا  من
 يتحسن الوالع. ضن

ــة ية   وبعد - 58 ــمب   للئتلألد  العملي ت العســ ــ   تتت  لم ،2020في ك نون األول/ديســ  ح كةان  ــ
 ال ئيســــــــــــــية المح ور  طول الا جديدة مواقع ب حتلل، “ضنتي ب ال  ”ب لتع ون مع مق تلي ميليشــــــــــــــي ت  العودة،

ضيءـــــ  في من طق جديدة مثط لوار وه مبوال. وقد ضجب  حلة الجم اة المســـــلحة الا   انتشـــــ ت و نم   ،فحســـــب
 العودة   كةحبعض العن  ـــــــــــــ  من مواقع التعدين. ووفق  للتحقيق ت التي ضج اا  الف يق، والـــــــــــــعي   ســـــــــــــحب

ــت اتيجية تجنيد في مخيم ت اللج ين في الت مي ون للحف ر الا قدرته    ــ ائب جب ية الااســــــ لينم  ك ن   الءــــــ
 مق تلوا  المحنتون ينتش ون الا طول خط المواجهة.

 
 االيتالف   ضد   ا مض د   هجوم ا    منذ   ا ح صل   ا تحول   

ــ   ُضط دين ي ،  /الث ني  ك نون  نه ية في - 59 ــية، من لينه  لوار  العودة ح كةان  ـــــــــ من ادة مدن رئيســـــــــ
وه مبوال، بســــــبب الءــــــ ط اللي تع الــــــوا له من القوات المســــــلحة ألف يقي  الوســــــ ا والمدربين ال وس. ولجأ 

وضلل ي ادة   .( 5) إلا األده ل، ضو رحلوا ب تج ة الحدود مع الت مي ون ضو اب وا   العودة  ح كةبعض ان  ـــــــــ  
لم تقم إال لت اجع تتتيةي، وضن الا االنســــح ب لم يمنع الجم اة   العودة ح كةمنــــ در ضمنية الف يق ضيءــــ  ضن 

 من موا لة ف   الء ائب.

ــبيط المث ل، و ـــــط  8 وفي - 60 إلا رومدي،   العودة  ح كةمق تل من مق تلي   45نيســـــ ن/ضل يط، الا ســـ
دوالرا(    37ف يقيـــة )ف نتـــ ت الجمـــ اـــة المـــ ليـــة األ  من  20  000ضبـــّ  حيـــد طلبوا    منبـــ لق ب    تقعواي ق يـــة  

يســي  ون في نيســ ن/ضل يط الا  يزالوا لم العودة ح كةح في. وض د الف يق ضن ان  ــ   يا مط منجم  ط من
ــدوالن كبي ان في ق  ض التعدين الف يق ضن وجود   ــ موقع التعدين في المي ب لق ب من ضّب . وضللن مســــــــ  ان  ــــــــ

 ضوائــط  في  الموقع  انــد  التوق   من  والجيولوجيــ جم  في المي منع وفــدا رســــــــــــــميــ  من وزارة المنــ   العودة  ح كــة
 .االئتلأ ااتدا ات من المتء رة  التعدين مواقع لزي رة جولة ضثن  ضل يط  /نيس ن

التي توجد الا ال  يق المددي إلا ادة مواقع لتعدين    نيســــ ن/ضل يط، زار الف يق دومبيةي  10 وفي - 61
  المتم كزون القوات المسـلحة ألف يقي  الوسـ ا   ن ان  ـ ُ للَ اللاب حول مبينن وندون وري وب   ري وييدي ي. وضَ 

لم ينفتوا يـدخلون   العودة  ح كـةبـأن انـ  ــــــــــــــ  من    من المواقع الف يقَ   القـ دمون في دومبيةي وامـ ل المنـ جم  
 ع الء ائب.المواقع لجم

_________________ 

ــ ن/ضل ـيط   (5)  جمهورـية ضف يقـي  ، ضج   ف يق الخب ا  المعني بجمهورـية ضف يقـي  الوســــــــــــــ ا مـق للت مع ثلـثة الج ين من  2021في نيســــــــــــ
لوالي ك نوا يجمعون الءــــــــــــ ائب   - لوالي ض دوا ضنهم شــــــــــــ ادوا ضحي ن  ان  ــــــــــــ  من ح كة العودة في ه روا - الوســــــــــــ ا في ه روا

جمهورية ضف يقي  الوســــ ا. وتلقا الف يق معلوم ت تفيد بأن ان  ــــ  الح كة اب وا الحدود بأســــلحتهم، ولتن لم يةن لوســــعه تأ يد  في
 قي كت بة الا التق ي .الة المعلوم ت و 
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 م ا ز  في لهم قوااد ضق موا ال وس  والمدربين الوسـ ا ألف يقي   المسـلحة القوات جنود ضن  الف يق وض د - 62
  ح رت  التي  المن طق في يتم  ضن  ينب ي  التعدين  ضنشـــــــــ ة ر ـــــــــد  ضن الف يق وي   . البلد في  ال ئيســـــــــية  التعدين
 .االئتلأ نفوح من مدخ ا

  
 ا وطني    واألمن   ا در ع   وقوات   األسلح     وريد  حظر  -  ث  ث   

 وا ذ  ير األسلح   وإدارة  األمن  قط ع  ري  ا ح صل   ا تطورات -  أ ف 

  ا عسااااااكري   ا موقع   من   واالنسااااااح ب   واالنشااااااق ق    ا عسااااااكري     ا بدم   من   ا فرار   ح الت ا  األمني   األزم    
 وا معدات   وا ذ  ير   األسلح    من   ا حكومي    ا مبزون ت   رقدان   من   بذ ك   ير بط  وم  

ادد كبي  من ان  ــ  القوات المســلحة   انســحب، االئتلأســي   مح ولة االنقلب التي ق م له   في - 63
ــقوا ضو العســــــــة ية  الخدمة  من ف وا ضو مواقعهم، منألف يقي  الوســــــــ ا وقوات األمن الداخلي  الجيش    ان انشــــــ

سـ دا   1-3الم فق  ويتءـمن.  البلد ضنح   يعجم في مبثوثة مواقع في االئتلأ   ـفوأ إلا  االنءـم م  ب   
 فقدانمفنـــل لتي ية تأثي  حلة الا القوات المســـلحة ألف يقي  الوســـ ا والشـــ طة والدرك وم  ي تبط لللة من 

 لاسلحة واللخ ئ  والمعدات التي ال يزال مني ا  مجهوال إلا حد كبي .
 

 االيتالف   ضد   ا موجه  قوات ا در ع واألمن ا وطني  ل   ج نب ا مدربين ا روس وا قوات ا رواندي ا ا عملي ت    نشر   

ادم االســـــتق ار في الفت ة التي ســـــبقي  لمواجهةمنهم     مح ولةح   رواندا  وجمهورية  ال وســـــي  االتح د ق م - 64
 ب تف ق ت امل  الوس ا ضف يقي  جمهورية اإل األمنية  المس ادة ب سدا   ،2020انتخ ب ت ك نون األول/ديسمب  

ك نون األول/ديســــمب ، ضللن االتح د ال وســــي لجنة الجزا ات   21الحةومتين المعنيتين. وفي    لين ُضل ميثن ئية  
مدرب هي  مســلح لدام املية تدريب قوات المشــ ة والقوات اآللية الت بعة للقوات المســلحة   300بأنه ســي ســط 

توفي  األمن في الفت ة التي تســــــــــــبق االنتخ ب ت وضثن  ا . وفي الت ريخ نفســــــــــــه،    لمجألف يقي  الوســــــــــــ ا في 
 الســــــلم  حفظة دام لهدأبأســــــلحة متت ملة   جهزةضخ  ت جمهورية رواندا اللجنة لنشــــــ  كتيبة مشــــــ ة واحدة م

ــون  اللين  ال وانديين ــ ادةو   لهجم ت،  يتع الــــــ ــ ا   مســــــ ــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســــــ ــم ن  الاســــــ  تنظيمالــــــ
ق مي القوات المسـلحة    ، الحين   حلة   ومنل .  2020ك نون األول/ديسـمب     27االنتخ ب ت المق ر إج اؤا  سـلمي  في  

 .االئتلأ   مة فحة  ب    ألف يقي  الوس ا، لدام من مدربين روس وقوات رواندية، بعملي ت ميدانية  
 

 اال ح د ا روسي ري ا عملي ت ا عسكري  واستبدام األسلح  وا معدات   من   ن ا ق دمي   ا مدربين   دور   

ــة ية التي نفلته     ضللن - 65 ــ ركوا في العملي ت العســ ــ ين لم يشــ ــي الف يق بأن مدربيه المنتشــ االتح د ال وســ
ز : تدريب طلب القوات المســلحة في م كيليالقوات المســلحة ألف يقي  الوســ ا، وضن دورام يقتنــ  الا م   

وتدريب الشــــــ طة والدرك  ونقط ضف اد القوات المســــــلحة ألف يقي  الوســــــ ا إلا   لوب ي،  بمق طعةلي ن و للتدريب  
من طق العملي ت  وتزويدام ب لمســـــــ ادة االســـــــتشـــــــ رية في تخ يط العملي ت  ودام القوات المســـــــلحة ألف يقي  

ــ ل اللخ ئ  واألهلية والم   وال ــتية يينــــ ــ ادة الا تنظيم ايجل   الوســــــ ا من الن حية اللوجســــ وقود  والمســــ
األولية ألف اد القوات المســــلحة ألف يقي  الوســــ ا الج حا ضثن   العملي ت العســــة ية.   ايســــع ف ت  تقديمال بي و 

ــية، وقد جندتهم وزارة الدف ض   ــية ال وســ ــق المدربين ال وس الف يق بأن جميع المدربين يحملون الجنســ وضللن منســ
من راب ة تءـم ضسـ سـ  الـب ط  اسـة يين سـ بقين تسـما اتح د الءـب   لامن الدولي  الت بعة للتح د ال وسـي

 متن الا(. وض د ضن ادال  األف اد و ـــــلوا إلا جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا بنـــــفة رســـــمية 2-3)انظ  الم فق  
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مه  قد التي التق ري  في ُح   لم ط ئ ات اســـــة ية ت بعة للتح د ال وســـــي ولم توظفهم شـــــ كة خ  ـــــة، خلف  
 وســـــــ ئط منلحقو  اينســـــــ ن وادد  المتحدة األمم لمفوالـــــــيةالع مط المعني ب ســـــــتخدام الم تزقة الت بع   الف يق

األمنية المب شــــ ة إلا ال ئيس ورئيس  الحم يةاللين قدموا    األشــــخ  وض د الممثط نفســــه ضيءــــ  ضن   .( 6) ايالم
 الوزرا  وادد من وزرا  الحةومة ام ضيء  مدربون روس يعملون في إط ر نفس التسلسط القي دي.

ــ د ال وســــــــــــــي ضللن    والا - 66   المـــدربين الـــلين تم نشــــــــــــــ ام في كـــ نون   بـــأن  اللجنـــةال هم من ضن االتحـ
ق  ي ن  وتلقا شـــــه دات تفيد بأن المدربين ال وس  لن يةونوا مســـــلحين، فقد الحل الف ي   2020األول/ديســـــمب  

اللين يدامون املي ت القوات المسلحة ألف يقي  الوس ا ويوف ون الحم ية األمنية المب ش ة لمسدولي جمهورية 
(. وض د ممثلو االتح د ال وســـــي في جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا  3-3ضف يقي  الوســـــ ا مســـــلحون )انظ  الم فق  

إطل  الن ر اليهم،   اند  لل دضنفســـهم واســـتخدموا تلة األســـلحة حنـــ ا    ان  للدف ضمســـلحين المدربين ك نوا   ضن
 و ا دة الدف ض  وزارةوالحظوا ضن األســـلحة واللخ ئ  المســـتخدمة منـــدرا  مخزون ت قدمه  االتح د ال وســـي إلا  

 الا ضن الف يق ويلحل  .البلد لهلااحتي ج ت قوات األمن الت بعة  لتلبية الوســ ا ضف يقي  جمهورية جيش إنشــ  
تشــــــــــــــ ين  31في   اللجـنةتوادي ا خ ـي  إلا    ال ئيس قـدمهـ   التي  النهـ ئي  المســــــــــــــتعمـط اللتزامـ ت  خ قـ  يشــــــــــــــةـط

في ســـــــي   األســـــــلحة واللخ ئ  المع ية التي نقله  االتح د ال وســـــــي إلا جمهورية ضف يقي    2018األول/ض توب   
  جيش إنشـــ   و ا دةاليه  وزي  الدف ض   عالنه ئي وقّ  للمســـتعمط وشـــه دة  ،2019 و  2018الوســـ ا في ا مي  

ــي   م  ُضللن انه من م كب ت مدراة    2020تشــــــــــ ين األول/ض توب    2في   الوســــــــــ ا ضف يقي  جمهورية في ســــــــ
 .2020وضسلحة ُنقلي إلا جمهورية ضف يقي  الوس ا في تش ين األول/ض توب  

ســدولين المحليين، والقوات المســلحة ألف يقي  الوســ ا، الف يق شــه دات من ادد كبي  من الم  وجمع - 67
وقوات األمن الــداخلي، ومنـــــــــــــــ در الا مســــــــــــــتو  المجتمع المحلي في مواقع متعــددة في جمهوريــة ضف يقيــ  

ــ ة للمدربين ال وس في العملي ت القت لية  ــ ركة النشـــــ   كثي ون   والحل  الميدانية،الوســـــــ ا، اللين الحظوا المشـــــ
 ـــــوب مختل  المدن  ُقدم   تزح   واي  الوســـــ ا ألف يقي   المســـــلحة  القوات  يســـــبقون   نواك  م   ه لب  ضنهم  منهم

 إلا رتبهم تنط  الوس اوالق   اوال  ان اللح   له . والحل ان    والب   من القوات المسلحة ألف يقي  
  يمةن   االتن ل وضن  تم م ، مستقلة بنورة  يعملون   ال وس  المدربين ضن  النش ة العملي ت  من طق في اقيد  رتبة
 . تيتلقون تدريب   ك نواضنهم  لحظواي  لم  وضنهم األحي ن، بعض في  عب   يةون  ضن

 الااالتح د ال وســـــي   شـــــدد ،ال وس  المدربين منســـــق ض د وكم  الف يق،  مع رســـــمية  م اســـــلت وفي - 68
ــ ا للن  ادد المدربين   ضن ــ ن/ضل يط    18مدرب  حتا  532في جمهورية ضف يقي  الوســــــــ يتج وز  ولم 2021نيســــــــ
ضن الف يق الحل ضن منـــــ در متعددة   ليدمدرب ، بم  ضن المدربين ك نوا يتن وبون داخط البلد وخ رجه.   550 قط

ــ  شـــه دات متعددة  2 100 و  800قدرت الا ال قم بأنه ضالا بةثي ، إح يت او  لين   مدرب. وتلقا الف يق ضيءـ
لوســ ا مف دا  ضن من لين المدربين المنتشــ ين  من منــ در محلية ومنــ در ت بعة للقوات المســلحة ألف يقي  ا

ــورية وبلدان ضخ   )انظ   يعّ فون   اضف اد ــهم بأنهم من را ي  ليبي  والجمهورية الع بية الســـــــــــ  4-3الم فق   ضنفســـــــــــ
 (.109والفق ة 

 
_________________ 

 (6) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “CAR: experts alarmed by 

Government’s use of “Russian trainers”, close contacts with UN peacekeepers”, 31 March 2021; Luke 

Harding and Jason Burke, “Russian mercenaries behind human rights abuses in CAR, say UN experts”, The 

Guardian, 30 March 2021; and Gaël Grilhot, “En Centrafrique, les mercenaires russes accusés d’exactions”, 

Le Monde, 5 April 2021. 
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 االيتالف   ضد   عملي ت   أثن    روس   ومدربين   ا وسط    ألرريقي    ا مسلح    ا قوات   قجرل   من   وذ  ير   أسلح    مص درة   

ــ دروا ضســــــــلحة    الميدانيون جنود القوات المســــــــلحة ألف يقي  الوســــــــ ا والمدربون ال وس  ض د - 69 ضنهم  ــــــ
  خلل  ومن(. 5-3ضثـن   املـي ت اســــــــــــــة ـية ـق موا لهـ  في مواقع متعـددة )انظ  الم فق  االئتلأوحخـ ئ  من  

واجتم ا ت رســـــمية ُاقدت   ،2021شـــــب  /فب اي    8وجهي إلا حةومة جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا في    رســـــ لة
المنــــــــ در لهدأ تحليط  العت د ب ر المســــــــدولين الحةوميين واألمنيين، ســــــــعا الف يق إلا الو ــــــــول إلا  مع

  المســـــــلحة  الجم ا ت مختل  إلا مشـــــــ واة  هي  بنـــــــورة  ته يبه   يج ي  يتم  التيوتعقب األســـــــلحة واللخ ئ  
 .المن درة واللخ ئ  األسلحة  لتفتيش ايحن  بعد يتلق لم الف يق ضن  ليد.  للئتلأ الت بعة

 
 2021أسلح  وذ  ير وعت د عسكري ري ب نغي ري أي ر/م يو    مص درة   

ــة تــ بعــة    ج ائمقمع  الم كزي لمةتــب  الضيــ ر/مــ يو، احتجز    10  في - 70 ق ع ال   ، واو وحــدة خــ  ـــــــــــــ
(. 6-3لعســــــة ي )انظ  الم فق للشــــــ طة، مواطن  ف نســــــي  بحوزته كمية كبي ة من األســــــلحة واللخ ئ  والعت د ا

الح دث اللي  حلةجمهورية ضف يقي  الوســــــ ا ل لب معلوم ت ان   ســــــل  ترســــــ لة إلا   توجيهويعتزم الف يق  
 .التق ي  الاوقع وقي إاداد 

 
 ا وسط    ألرريقي    ا مسلح    ا قوات   و جنيد    دريب   

لمحة ا مة ان الت ورات المتعلقة لتدريب القوات المســلحة ألف يقي  الوســ ا   7-3الم فق    يتءــمن - 71
 والتجنيد لف ئدته .

 
 حوادث عدم امتث ل ا دول األعض    حظر  وريد األسلح  وانته ك  ه     -  ب   

 وريد األسلح   عملي ت  سليم األسلح  وا ذ  ير ا تي  نفذه  ا دول األعض   بم  يمثل عدم امتث ل  حظر    
 أو انته ك     

يشــــــــي  الف يق ضنه تلقا، خلل الفت ة المشــــــــمولة ب لتق ي ، تق ري  وضدلة من منــــــــ در موثوقة متعددة  - 72
 املي ت تسليم ضسلحة وحخ ئ  في م  ر ب ن ي مبوكو الدولي. ان

ــ ي     25و    24و    23وفي   - 73 ــ ني/ينـ ــ نون الثـ ــ ئ ة من ط از ضنتونوأ مســــــــــــــج2021كـ ــ مـــي طـ لـــة  ، قـ
)ج   ت يي ة ربم  إلا  ST-ALM  ســـــــــــ بق ( و  ST-ATM)  7709الســـــــــــودان، وتحمط رقمي التســـــــــــجيط   في

(، ُتشــــ له  القوات الجوية الســــودانية، ل حلت إلا م  ر ب ن ي مبوكو الدولي. وضلل ي منــــ در ســــ ية 7710
حة ألف يقي  الوســ ا  الف يق بأن تلة ال حلت الجوية ســلمي ضســلحة وحخ ئ  وات دا اســة ي  إلا القوات المســل

التي ك ن رئيس ضرك نه  ح الــــــــــــــ ا في الم  ر ضثن   اثنتين الا األقط من املي ت التســــــــــــــليم الملكورة. وتلقا 
الف يق ضيءـ  من منـدر سـ ي نسـخة من شـه دة مسـتعمط نه ئي تحمط توقيع وزي  الدف ض و ا دة إنشـ   جيش  

تشــــــ ين   8، توالــــــح تف  ــــــيط شــــــ ا  ضســــــلحة في  2021ك نون الث ني/ين ي    8جمهورية ضف يقي  الوســــــ ا في  
ــة    2020  ض توب  األول/ ــســ من قبط مشــــت  هي  مدرف في ق ئمة الجزا ات واي ة التنــــنيع الح بي، واي مدســ

(. ويبدو ضن توقيي الشـ ا  يوافق توقيي ال حلت الخ  ـة  8-3دف ض تدي ا  الدولة في السـودان )انظ  الم فق 
ــه هي  ــأن العت د اللي تم تف ي ه من تلة ال حلت.  المجدولة الملكورة ضالة، وشــ ــ ية بشــ ــ در ســ  دات من منــ

ــ    ــتعمط النه ئي ضن المنتج ت المدرجة اي للســـتخدام الحنـــ ي لوزارة الدف ض و ا دة إنشـ وحك ت شـــه دة المسـ
ــدســـ ت   ــبق ، مثط كمية كبي ة من المسـ ــلحة واللخ ئ  التي تت لب إخ  را مسـ ــمط إمدادات من األسـ الجيش، وتشـ
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ــ شـــ ت الثقيلة من  ي ر وبن د ــ شـــ ت القنـــي ة، وال شـ ــنيةوأ الهجومية، وال شـ ملم،  14,5ملم و    12,7  كلشـ
وق حف ت القن لط اليدوية. وقد تءــــــــمني ضيءــــــــ  ض ــــــــن ف  تقتءــــــــي الحنــــــــول الا اســــــــتثن   من اللجنة، مثط 

  SPG-9لندقية من ط از   1  000ملم، و  107ق حف ت النــــــــــــــواريخ المتعددة المواســــــــــــــي  من  ي ر  من 20
ــ دة للدروض من  ي ر  ــ دة للدب ب ت/مءــــــــ ملم، مم  يمثط انته    محتمل لحظ  توريد   73اديمة االرتداد مءــــــــ

األسـلحة. وضخي ا، تءـمني كمية كبي ة من اللخي ة م  بقة لاسـلحة المدرجة. وقد اتنـط الف يق ب لسـودان طلب  
 ي إاداد الا التق ي .لمعلوم ت بشأن تلة ال حلت الجوية، ولتنه لم يتلق ردا حتا وق

وتلقا الف يق معلومـ ت ان ثلث املـي ت تســـــــــــــليم ضخ   تشـــــــــــــةـط حـ الت اـدم امتـث ل مشـــــــــــــتـبه فـيه   - 74
 . تقديم إخ  ر مسبق( ضو انته ك محتمط لحظ  توريد األسلحة، ران  لتأ يد  ي ر األسلحة واللخ ئ  المعنية )ادم 

 مســــــــــــــجلتــ ن في كــ زاخســــــــــــــتــ ن تحملن رقمي التســــــــــــــجيــط  Ilyushinوقــ مــي طــ ئ تــ ن من ط از   - 75
UP-I7652    وUP-I7646 اسـتأج تهم  شـ كة ،Jenis Air  وتملتهم  شـ كةSpace Cargo   في ايم رات

كـ نون    19الـدولي، إح و ــــــــــــــلـي إليـه ال ـ ئ ة األولا في    الع بيـة المتحـدة، ل حلت إلا م ـ ر بـ ن ي مبوكو
ك نون  22، لينم  ح ي فيه الث نية في 2020ك نون األول/ديســــــمب    21وه درته في    2020األول/ديســــــمب  
(. وقد ضلل ي منـــــــ در الف يَق لنزول ضف اد  9-3وه درته في نفس اليوم )انظ  الم فق   2020األول/ديســـــــمب  

ســة ية من تلة ال  ئ تين. ويلحل الف يق ضن  ــلحية ال  ئ تين لل ي ان انتهي، اســة يين وتف ين معدات ا
وضلل ـي إدارة  (.  10-3)انظ  الم فق  2020تشــــــــــــــ ين الـث ني/نوفمب    24تموز/يولـيه و  19الا التوالي، في 

ضنهي   قد   Space Cargoوشــ كة   Jenis Airال ي ان في ك زاخســت ن الف يق بأن اقد اييج ر المب م لين شــ كة 
ــب هة ك ني ت  ي لوح ت التســـجيط الحةومية وضن الشـــ رات ك ني  2020ك نون األول/ديســـمب     4منل  ، وضن النـ

ضن جميع  Jenis Airـقد ضزيـلي، وضن ال ـ ئ تين كـ نـت  ـقد ضاـيدـت  إلا مـ لتهمـ . والوة الا حـلة، ض ـدت شـــــــــــــ كـة 
. وبللة ضلل ي 2020 تموز/يوليه   7 در في   الموظفين ك نوا قد ُمنحوا إج زة هي  مدفواة األج  لن   الا ضم  

ضن تنفـل ال حلت المـلكورة ضالة. وج     Jenis Airشـــــــــــــ كـة ال ي ان الف يق ضـنه لم يةن من الممةن لشـــــــــــــ كـة 
وايم رات الع بية المتحدة طلب  لمعلوم ت بشــــأن الة ال حلت الجوية، ولتن   Space Cargoاالتنــــ ل بشــــ كة 

تعهد الا التق ي . ويلحل الف يق ضن إدارة ال ي ان في ك زاخســـــــت ن ضل ي شـــــــه دة  لم ي د ضي رد حتا وقي إاداد 
استن دا إلا معلوم ت واردة من مجلس    2021 فب اي   شب  /   1في    Jenis Airالخ  ة بش كة   الخدم ت الجوية 

ــأن اــدم االمتثــ ل لاحةــ م المتعلقــة بحظ  توريــد األســـــــــــــلحــة المف و  الا ليبيــ  بموجــب الق   ار  األمن بشـــــــــــــ
 (. 11- 3)انظ  الم فق  ( 2020)   2509بني ته الممددة بموجب الق ار   ( 2011)  1970

 737 ئ ت  لوينن  ، نفلت ط2021ك نون الث ني/ين ي    1 و  2020ك نون األول/ديســــــــــــــمب   31وفي  - 76
، تدي ام ،  9S-AVVو  9S-AGDمســـــــجلت ن في جمهورية التون و الديمق اطية تحي ال قمين   727وبوينن  

الدولي. وضلل ي  ، رحلتين إلا م  ر ب ن ي مبوكوServe Air Congoو   Gomairالا التوالي، شــــــــــــ كت   
ــلحة الخ يفة،   ــ ي ة واألسـ ــلحة النـ ــلمي اددا كبي ا من األسـ ــ ية الف يق بأن تلة ال حلت الجوية سـ ــ در سـ منـ

ملم تت لب إخ  را    14,5و ـــــن ديق اللخي ة، وق حف ت القن لط النـــــ روخية، وضربع رشـــــ شـــــ ت ثقيلة من  ي ر 
اســــــــــتثن   من اللجنة، وضن مســــــــــدولين ملم تســــــــــتلزم الحنــــــــــول الا  120مســــــــــبق ، وقلائ  ا ون من  ي ر  

ــليم. واتنــــــــط الف يق  من ســــــــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســــــــ ا ك نوا ح الــــــــ ين في الم  ر ضثن   املية التســــــ
طلب  لمعلوم ت بشــأن الة  Serve Air Congoو   Gomairبســل  ت جمهورية ضف يقي  الوســ ا، وشــ كتي  

 ا التق ي .ال حلت الجوية، ولتن لم ي د ضي رد حتا وقي إاداد ال

 .2021 ك نون الث ني/ين ي   27تف  يط املية تسليم ضخ   من التون و في    12-3ويع   الم فق   - 77

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2509(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2509(2020)
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وقد ا   الف يق الة الح الت الا ســــــــــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســــــــــ ا التي ضشــــــــــ رت إلا ضنه   - 78
 ستنظ  في المسألة.

 
ا وطني  عدم امتث ل أو انته ك  محتملين  لحظر  يشااااااااكل  قديم ا دعم ا رري وا جوي  قوات ا در ع واألمن    

 ا مفروض عل   وريد األسلح  

وفق  لمنــ در متعددة موثوقة، ُقدم خلل الفت ة المشــمولة ب لتق ي  قدر كبي  من الدام الب ي والجوي  - 79
نه   م كبة ضرالـــــية، وســـــبع ط ئ ات اليةوبت ، من لي  78إلا جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا، شـــــمط م  ال يقط ان  

 ادة ط ئ ات امودية اسة ية، وط ئ ت ن   ي ت ن.

والحل الف يق تســــليح بعض الم كب ت الب ية المســــلممة واســــتخدامه  في املي ت اســــة ية وتلقا ضدلة   - 80
ــ در الا حلة )انظ  الم فق   ــه دات من ادد كبي  من المنــــــ ــ  13-3فوتوه افية وشــــــ (. والحل الف يق ضيءــــــ

ليةوبت  المســـــــتخدمة في جمهورية ضف يقي  الوســـــــ ا، إم  تحمط ضرق م تســـــــجيط  وجود ادد كبي  من ط ئ ات اله
تـ بعـة لهـلا البلـد ضو ال تحمـط ضي ضرقـ م، وكـ ن بعءــــــــــــــهـ  مجهزا بـأســــــــــــــلحـة، وتلقا ضدلـة فوتوه افيـة الا حلـة 

 (.14-3الم فق  )انظ 

مهورية و ــــــــلت  إلا ج Antonov An-28وضخي ا، الحل الف يق ضن ط ئ تين  ــــــــ ي تين من ط از   - 81
ضف يقي  الوســـــــ ا وك نت  ُتشـــــــ ملن داخله  خلل الفت ة المشـــــــمولة ب لتق ي ، أله ا  من لينه  املي ت تســـــــليم 
ط ضف اد ُيعتقد ضنهم محتجزون  ــة ية، وَنقح ــتية إلا المن طق التي ك ني تج ي فيه  املي ت اســـــــــ إمدادات لوجســـــــــ

وقد لوحل ضن ال  ئ تين تحملن رقمي التســـــــــجيط ألســـــــــب ب م تب ة ب لنزاض، وتلقا ضدلة فوتوه افية الا حلة.  
TL-KPF  وTL-KFT    (. والف يق ليس الا الم 15-3الت بعين لجمهورية ضف يقي  الوســـ ا )انظ  الم فق

 ال  ئ تين. تلةبأي إخ  ر ضو طلب استثن   مقدم بشأن تسليم 

 
ير ل   ا طريع   زي دة اسااااااتبدام أ غ م أرضااااااي  وأجهزة متفجرة مشااااااتب  ريه   وهو م  يشاااااا -جيم   

 ا متغيرة  لنزاع ري جمهوري  أرريقي  ا وسط 
منل الحوادث الثلث األولا التي اشــــــــتبه في تنفيلا  ب ســــــــتخدام ضل  م ضرالــــــــية في جمهورية ضف يقي   - 82

ــ ا في حزي ان/يونيه وتموز/يوليه   ــتخدام ضل  م 2020الوســــ ــهدت اســــ ، وثق الف يق زي دة في الحوادث التي شــــ
،  2021متفج ة ضخ   مشــــــــتبه فيه ، إح ســــــــجلي ثم ني حوادث لين شــــــــب  /فب اي  وضي ر/م يو  ضرالــــــــية وضجهزة  

(. ولم يتسن، في ضي من الحوادث  16-3ضسف ت ان مقتط تسعة ضشخ   و   بة ستة آخ ين )انظ  الم فق  
 .المسجلة، إج ا  ضي تحقيق فوري بعد االنفج ر ضو استع دة األجهزة من ضجط إخء اه  للتحليط الت مط

 
 انته ك ت ا ق نون ا دو ي اإلنس ني من قرل قوات ا در ع واألمن ا وطني  وا مدربين ا روس   -دال   

 ا مفرط  لقوة   وا مدربين ا روس ا مدنيون ضح ي  استبدام ا قوات ا مسلح  ألرريقي  ا وسط     

تلقا الف يق، في ادد من المن طق التي ق م لزي رته ، شـــه دات ســـ ية بشـــأن االســـتخدام المف   للقوة  - 83
من ج نب القوات المســــــــــلحة ألف يقي  الوســــــــــ ا والمدربين ال وس. وفي ه يم ري، مق طعة ضوا  ، وجد الف يق 

ــد  ضدلة الا االســــتخدام المف   للقوة من ج نب جنود القوات المســــلحة ألف يقي  الو  ســــ ا والمدربين ال وس الــ
. واتفقي جميع ال واي ت المقدمة إلا الف يق الا ضنه في الوقي  2020ك نون األول/ديســــــــمب   28مدنيين في  

ــلحة   ــ حنة تج رية متجهة إلا ب ن ي إلا نق ة تفتيش مدقتة، ظه  جنود من القوات المســ ــلي فيه شــ اللي و ــ
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فق  ل واي ت شهود  ي ن، وبينم  ك ن الس ئق يح ول التوق ،  ألف يقي  الوس ا وضش روا إلا الس ئق ب لتوق . وو 
لدض إطل  الن ر من كل الج نبين من ج نب القوات المســـــــلحة ألف يقي  الوســـــــ ا ومن ج نب المدربين ال وس  

آخ ين، من لينهم ســـــي نســـــ   وق  ـــــ  واحد.   15ضم م الشـــــ حنة. وفي المجموض، قتط ثلثة مدنيين وج     من
من الج حا بعدة طلق ت ن رية. وض دت الســــــل  ت المحلية في ه يم ري الا ضنه لم ُيعث   وقد ض ــــــيب العديد

الشــــــــــ حنة الا ضي دليط الا وجود  ــــــــــلة لللة ب لجم ا ت المســــــــــلحة. ولم ُيفتح ضي تحقيق اســــــــــة ي  في
 قء ئي في ح دث إطل  الن ر المميي الا المدنيين وقي إاداد الا التق ي . ضو

 بين ال وس للف يق ضنه لم يةن ان ك مدربون روس في ه يم ري وقي وقوض الح دث. وض د منسق المدر  - 84

 
 ب مب ريا لعط   األو وي   ألهداف ا عملي  ي  عل  حس ب ا ق نون ا دو ي اإلنس ني   

، لدض جنود في القوات المســلحة ألف يقي  الوســ ا ومدربون روس، لدام 2021شــب  /فب اي    15في  - 85
رك والشـــ طة، املية مدته  يوم ن الـــد االئتلأ في ب مب ري، اســـتهدفي ضســـ ســـ  المن طق  من ان  ـــ  من الد

التي يســـــــي   اليه  االتح د من ضجط الســـــــلم في جمهورية ضف يقي  الوســـــــ ا. وفي وقي مبة  من العملي ت، 
ســ ا  ووفق  لشــه دات ســة ن محليين، دخط ادة ان  ــ  من االتح د من ضجط الســلم في جمهورية ضف يقي  الو 

الف رين من القوات المســــــــلحة ألف يقي  الوســــــــ ا والمدربين ال وس مســــــــجد التقو  في حي الح جي حيد ك ن 
يوجد مدنيون. واســــتهدأ جنود القوات المســــلحة ألف يقي  الوســــ ا والمدربون ال وس المســــجد الا ال هم من 

ود  ي ن ق للهم الف يق، لم ُتبلل ضي مع فتهم لوجود مدنيين فيه ودون احت ام لل  بع الديني للمبنا. ووفق  لشــــــه
جهود للتمييز لين المدنيين والمق تلين. ودخط جنود القوات المسلحة ألف يقي  الوس ا والمدربون ال وس المبنا 

(. ووفق  لمنـ در  17-3ووا ـلوا إطل  الن ر داخط المسـجد كم  تدكد حلة األدلة الفوتوه افية )انظ  الم فق  
الـحية، من لينهم ام ضة واحدة الا األقط ض ـيبي ل  ـ  ـة ط ئشـة. ورهم ضن بعض   17محلية، خّل  القت ل 

ــح ي  ك نوا ب لفعط من مق تلي االتح د من ضجط الســـــــلم في جمهورية ضف يقي  الوســـــــ ا، فقد تمةن الف يق  الءـــــ
 ضيء  من تأ يد ضن ستة قتلا الا األقط ك نوا من المدنيين.

ــ در من المجتمع المحلي - 86 االتح د من ضجط الســــــلم في جمهورية   “جن االت”، ك ن معظم ووفق  لمنــــ
شـــــب  /فب اي ، الا ه ار مق تلي  15ضف يقي  الوســـــ ا، بمن فيهم الي داراســـــ ، قد ف وا قبط وقي العملية في  

. وتن ث  م  تبقا من مق تلي االتح د من ضجط الســــــلم في جمهورية ضف يقي  الوســــــ ا  “ضنتي ب ال  ”ميليشــــــي ت 
الح جي وبورنو و لف ف السةنية، وضطلق بعءهم الن ر اشوائي  في الهوا  من ضجط إحداث ارتب ك،    حول من طق

لينم  تنت  آخ ون في ملبس مدنية. وقد ســبق ضن لجأ االتح د من ضجط الســلم في جمهورية ضف يقي  الوســ ا  
لي ت التي نفلت في ضي ر/م يو إلا الا التتتية المتمثط في استخدام السة ن كدروض بش ية، ال سيم  خلل العم

ــ ري )انظ    2018 ــ مبــ بــ ــ  من  ــ د مدقتــ ــدة االتحــ المتحــ ــة لامم  ــ بعــ التــ الســــــــــــــلم  ــ  ط دت قوات حفل  ــدمــ انــ
S/2018/729  92الفق ة.) 

ــق المدربين ال وس ض  - 87 ــ ر منســ ــأن الح دث، ضشــ ــ ر من الف يق بشــ ــتفســ ــعوا  وردا الا اســ ن المتم دين والــ
مدنيين في وســـط المســـجد، وضطلقوا الن ر الا ان  ـــ  االتح د من جدران المســـجد، واو م  ســـبب تدخط القوات  

 .المسلحة ألف يقي  الوس ا. ليد ضنه نفا ضن يةون المدربون ال وس قد دخلوا المسجد وضطلقوا الن ر الا المدنيين 

وتبين تحقيق ت الف يق ضن جنود القوات المســـلحة ألف يقي  الوســـ ا والمدربين ال وس ضظه وا تج ال  - 88
للمشــــــــ دين    “إلف ف”مم ثل للق نون الدولي اينســــــــ ني خلل املي ت ضخ   في ب مب ري، بم  في حلة في موقع 

ق ضيءــــــــــــ  ضن نســــــــــــبة ا لية شــــــــــــب  /فب اي  حيد وقع القت ل داخط الم كز ال بي. والحل الف ي   16داخلي  في 

https://undocs.org/ar/S/2018/729
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الج حا خلل العمليتين ك ني من النســ   واألطف ل )ثم ن نســ   وتســعة ضطف ل من مجموض الج حا الب لن  من
 ج يح (، وضن الج حا ا نوا من إ  ب ت ن جمة ان االنفج ر وال    . 36اددام 

 
 ح الت ا قتل ا عشوايي عل  أيدي ا مدربين ا روس   

ــد مدنيين ازل الا ضيدي مدربين روس،  - 89 ــوائي الــــــــ تلقا الف يق تق ري  اديدة ان ح الت قتط اشــــــــ
وتمةن من تأ يد م  يلي. ضدلي منــــ در محلية ق لله  الف يق بشــــه دات مف دا  بأن مدربين روســــ  ضطلقوا الن ر 

ون الث ني/ين ي ، قتط  ك ن  13شب  /فب اي  في إيبي وضردوة قتيل. وفي   21الا مدني ضازل بعد ضن واجهوة في  
كيلومت ا  25مدربون روس شـــــــــــــخنـــــــــــــين من حوي ايا قة رمي  ب ل  ـــــــــــــ  ، ضحدام  في لودول، الا بعد  

لنــدي، واآلخ  في ه يمــ ري. وفي جميع تلــة الحوادث، ووفقــ  ألف اد من المجتمع   -بـ وا، مقــ طعــة ضواـ م   من
 ضي ضسلحة ضو ي تدون ضي زي رسمي. المحلي، بمن فيهم شهود  ي ن، ك ن الءح ي  مدنيين وال يحملون 

آحار/م رس، رفقة ادد من جنود القوات المســــلحة   8وض د الف يق ضيءــــ  ضن مدربين روســــ  ك نوا، في   - 90
ــيلي. والحل الف يق  ألف يقي  الوســــــ ا في ك ادي، مح فظة ضوا  ، ضطلقوا الن ر الا مدنيين فوالنيين من هوتشــــ

ــته دأ ادد كبي  من املي ت القتط المبلن انه  ضف ادا من قبيلة فوالني، ضنه في مح فظة ضوا   لوجه ا م، اســــــــــ
واو م  هل  رواي ت االتح د من ضجط الســـــلم في جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا ورواي ت ح كة العودة والم  لبة  

(. وتحدث ضف اد  3-4، الم فق  S/2020/662ب لحقو  ورد االاتب ر بشــــأن الــــ ورة توفي  الحم ية لهم )انظ  
المجتمعـ ت المحلـية في العـدـيد من المواقع إلا الف يق ان خشــــــــــــــيتهم من ضن تعميمـ ت المـدربين ال وس ضثـن   

مـثط ربط جميع ضف اد قبيـلة الفوالني ـب التحـ د من ضجـط الســــــــــــــلم في جمهورـية ضف يقـي  الوســــــــــــــ ا،    -املـي تهم  
قد ُتع ّ   األاءــ    - “ضنتي ب ال  ”الا ضنهم ضاءــ   في ميليشــي ت   ( 7) ن آث ر وســموبدرجة ضقط، من يحملو 

 اللكور في تلة المجتمع ت لخ   ض ب .

، الحل الف يق ضن االاتق الت التعســــ ية واملي ت القتط التي 18-3وكم  ورد ب لتفنــــيط في الم فق   - 91
ــلحة ألف يق ــتهدأ المدنيين الا ضيدي جنود القوات المســـــــــ ــ ا والمدربين ال وس ضدت في بعض تســـــــــ ي  الوســـــــــ

 األحي ن إلا شن جم ا ت مسلحة اجم ت انتق مية الد المدنيين، مم  ضد  إلا إدامة دوامة العن  في البلد.

 
عملي ت ا نهب وا سااااااارق  ا واساااااااع  ا نط ق ا تي يقوم به  جنود ا قوات ا مسااااااالح  ألرريقي  ا وساااااااط     

 وا مدربون ا روس 

المواقع التي اب ا  ضو انتشـــ  فيه  جنود القوات المســـلحة ألف يقي  الوســـ ا والمدربون  في العديد من  - 92
ــ قة   ــمط سـ ــ قة تشـ ــة ال مختلفة من السـ ال وس، تلقا الف يق رواي ت ان ضام ل نهب من زل ومب ني، اتخلت ضشـ

ــ  مة. وض د ادد من ضا ــل  ت  حيوان ت المزراة )مثط الدج ف والم از( واألدوات المنزلية مثط األســـــــ ــ   الســـــــ ءـــــــ
المحلية وضف اد المجتمع المحلي للف يق في ب مب ري وبوار وب بي اتي ضن جنود القوات المسـلحة ألف يقي  الوسـ ا  
والمدربين ال وس اســـــــــتولوا ضيءـــــــــ  الا ضمتعة ا لية القيمة مثط النقود والدراج ت الن رية ضثن   املي ت تفتيش 

ط مــدنيين. وفي بــ مبــ ري، ض ــدت قوات األمن المحليــة للف يق المنــ زل، وانــد نقــ   التفتيش، وكــللــة بعــد مقتــ 
  هي  ضنهم زاموا 2021اــلة األمتعــة كــ نــي قــد ضخــلت ضثنــ   امليــ ت تفتيش ضج يــي في شــــــــــــــبــ  /فب اي    ضن
 .2020األم  لم يةن يتعلق سو  ب ألمتعة التي ك ن قد نهبه  االئتلأ في ك نون األول/ديسمب   ضن

_________________ 

 “ ضنتي ب ال  ”   األاءـــــــــــــ   الجدد في ميليشـــــــــــــي ت ه لب  م  يةون الوســـــــــــــم جز ا من طقوس شـــــــــــــع ئ  االنءـــــــــــــم م التي يخءـــــــــــــع له (7) 
 (.80، الفق ة S/2017/1023 )انظ 

https://undocs.org/ar/S/2020/662
https://undocs.org/ar/S/2017/1023
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نســـــ نية ضيءـــــ  ألام ل نهب الا ضيدي جنود في القوات المســـــلحة ألف يقي  وتع الـــــي المنظم ت اي - 93
الوســــ ا ومدربين روس. ففي لوســــ ن وا، اســــتقا الف يق شــــه دات بشــــأن تع   إحد  المنظم ت اينســــ نية 

آحار/م رس للنهب، إح تم االســـتيل  الا ضمتعة من لينه  مجموا ت مواد مخنـــنـــة لءـــح ي  العن    18 في
 (. 19- 3دوالرا( )انظ  الم فق  1  850يمته  نحو مليون من ف نت ت الجم اة الم لية األف يقية ) الجنسي تبلن ق 

 
مسااااالح  ري ق عدة ا قوات ا مسااااالح     بع   جم ع ت  عملي ت لعدام بإجرا ات موجزة  عن صااااار مزعوم    

 ألرريقي  ا وسط  ري ب نغ سو 

ــمب    31في الفت ة لين   - 94 ، ضلقي القبض الا 2021ك نون الث ني/ين ي    2و   2020ك نون األول/ديســـ
ســــــــــــتة ضف اد واتهموا ب لتع ون مع االئتلأ في ب ن  ســــــــــــو، مق طعة مبومو، وحوله . وض دت منــــــــــــ در محلية  

ــي ت   ضن ــ در  انءـــم  إلا االئتلأ “ضنتي ب ال  ”اثنين فقط من ضول ة األف اد اءـــوان في ميليشـ . وض دت المنـ
ــتة تع الــــــوا، ضثن   احتج زام في ق ادة القوات المســــــلحة ألف يقي  الوســــــ ا،   ــ  ضن اثنين من الســــ نفســــــه  ضيءــــ
ــو. وردا الا حلة، ا جم مق تلو التح ل  ق ادة   للتعليب والتهديد ب لقتط في ح لة اجوم االئتلأ الا ب ن  ســـ

ــب  . وه درت 2021ك نون الث ني/ين ي     3   يوم  القوات المســـــــــلحة ألف يقي  الوســـــــــ ا في وقي مبة  من  ـــــــ
ان  ـ  القوات المسـلحة ألف يقي  الوسـ ا والدرك والشـ طة الا ادة دفع ت في م كب ت حفل السـلم الت بعة 
لامم المتحـدة التي اســـــــــــــــتداـيي يجلئهم، في حين كـ ن المـدربون ال وس وجنود القوات المســــــــــــــلحـة ألف يقـي  

الق ادة الا متن م كبة للش طة. وبعد و ول ان    االئتلأ إلا ق ادة   الوس ا المتبقون آخ  من ه در
القوات المســــــــلحة ألف يقي  الوســــــــ ا اث وا الا خمس جثد ون ف واحد. وتبين األدلة الفوتوه افية التي اطلع  

ــلحة ألف يقي  الوســـ  ــيبوا ب لق ت ن رية في ل ف مي ة داخط ق ادة القوات المسـ ــة ض ـ  ا.  اليه  الف يق ضن الخمسـ
وض دت قوات األمن المحلية الت بعة للدولة للف يق ضنه  ضلقي القبض الا األف اد الســـــــتة، ولتنه  ضوالـــــــحي ضنه 
ــلحة ألف يقي  الوســـــــ ا،   ــنه االئتلأ الا ق ادة القوات المســـــ ــ ئد ضثن   الهجوم اللي شـــــ ــبب االرتب ك الســـــ بســـــ

 تتمةن من تقديم مزيد من التف  يط ان مقتط المحتجزين. لم

 
 وب  ا لجو  ل   ا قض   صع   

ضشـــ رت الســـل  ت المحلية وقوات األمن والمســـدولون القءـــ ئيون اللين التق ام الف يق في ادة مواقع  - 95
في جمهورية ضف يقي  الوســـــــــــ ا، إلا ضنه لم يتم إللههم بأي انته   ت. واداوا ضيءـــــــــــ  ضن ب مة ن الءـــــــــــح ي   

من مح وري الف يق، فقد اختفا األف اد منل ك نون  يقدموا شـــــــــــةو  رســـــــــــمية. هي  ضنه كم  ضوالـــــــــــح العديد  ضن
دون يخلفوا ضي ضث  بعــد احتجــ زام من قبــط قوات األمن الوطني والمــدربين ال وس.   2020األول/ديســــــــــــــمب   

ونتيجة لللة، يخشـا الءـح ي  تقديم شـة و  إلا السـل  ت المحلية. والوة الا حلة، شـ رك جنود في القوات  
ــ ا  ــلحة ألف يقي  الوســــــ ــ طة. ففي ب وا مثل، ادد المســــــ ــ ئط الشــــــ ومدربون روس، في بعض المواقع، في مســــــ

محتجزا ك نوا    15نيســـــــــ ن/ضل يط ضثن   من قشـــــــــ ت بشـــــــــأن تســـــــــليم    27مدربون روس لدني  ضحد ضف اد الدرك في 
. ويلحل الف يق ضيءـــ  ضن المســـتشـــ ر ال ئ ســـي فيديط هواندجية   ( 8) (20-3معتقلين لد  الدرك )انظ  الم فق 

آحار/م رس إن التســــــــ مح مع بعض  15ل في شــــــــ يط فيديو ُامم الا شــــــــبة ت التوا ــــــــط االجتم اي في ق 
تح ي  ”الســــــــلوكي ت او الثمن اللي يدفع لل وس مق لط تقديمهم المســــــــ ادة لجمهورية ضف يقي  الوســــــــ ا الا 

 (.21-3)انظ  الم فق  “البلد

_________________ 

 .2021ضي ر/م يو  3 تق ي  س ي، (8) 
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لدف ض و ا دة إنشــــــ   الجيش في جمهورية وفي اجتم ا ت اقدت في نيســــــ ن/ضل يط مع ممثلي وزي  ا - 96
ضف يقي  الوســ ا ومنســق المدربين ال وس، ضث ر الف يق ح الت الــلوض جنود القوات المســلحة ألف يقي  الوســ ا  
والمدربين ال وس في انته   ت حقو  اينســــــ ن والق نون الدولي اينســــــ ني. وضشــــــ روا إلا ضنهم ك نوا الا الم 

نهــ ، قــ ئلين إن من منــــــــــــــلحــة المتم دين نشــــــــــــــ  اــلة القنــــــــــــــذ. وفي  لهــلة االتهــ مــ ت لتنهم ي فءــــــــــــــو 
نيس ن/ضل يط، اداا وزي  االتن الت وايالم، آنج م  سيم ك زاهي، ضن الحةومة تنظ  في وثيقة   درة   30

ان بعثة األمم المتحدة تشـــــــي  إلا انته   ت حقو  اينســـــــ ن التي ارتتبه  موظفون حةوميون ومدربون روس 
، ولتن الحةومة ض ــدرت تعليم ت إلا وزي  العدل وحقو  اينســ ن بفتح تحقيق قءــ ئي  “اتمج د ادا  ”او 

ضي ر/م يو، ضنشـــــــــأ وزي  العدل وحقو  اينســـــــــ ن لجنة مخنـــــــــنـــــــــة للتحقيق  4(. وفي 22-3)انظ  الم فق  
ــلحة ألف يقي  الوســـــــــ ا والمدربون ال و  في ــ ن التي ارتتبته  القوات المســـــــ س  ادا  ات انته   ت حقو  اينســـــــ

 (.23-3الم فق  )انظ 

  
 انقس م قط ع األمن ل   رص يل من  الل ا تجنيد ا موازي  - رابع   

ــ    - 97 د ضف اد في الحةومــة وقوات األمن ضاءـــــــــــــ ردا الا محــ ولــة االنقلب التي نفــلاــ  االئتلأ، جنــّ
مةن ضن يددي الجم ا ت المســلحة ضو اســتخدموام، واو م  ضحدث ح لة من االرتب ك الا ضر  الواقع. وي  في

الا النمط المســـــتجد إلا إلح   الـــــ ر كبي  طويط األجط ب  ـــــل  ق  ض األمن، إلا ج نب تع يءـــــه ق  ض  
 الدولة لخ   االنقس م إلا فن ئط. ضمن

ويقدم الا الف ض ضربع دراســ ت ح الت إف ادية شــملي ميليشــي ت منظمة الا نحو يتيح له  االشــت  ل  - 98
الدولة ضو دام  له . والا ال هم من اختلأ خل ي ت الة الجم ا ت و ــــــــــــــلته   داخط مدســــــــــــــســــــــــــــ ت ضمن 

الســـــــي ســـــــية، فقد تشـــــــةلي جميعه  من خلل احتوا  ق دة الجم ا ت المســـــــلحة والعن  ـــــــ  الت بعة لهم. وتلقي 
ّ ب    ط واحدة من الميليشــــــــــي ت الدام في شــــــــــةط مب لن نقدية، وحنــــــــــط بعءــــــــــه  الا ات د اســــــــــة ي ســــــــــُ
لحةومية ال ســــمية المخنــــنــــة للقوات المســــلحة ألف يقي  الوســــ ا ضو لقوات األمن الداخلي،  المخزون ت ا من

يشـةط انته    للحظ  المف و . إلا ج نب حلة، فقد تم إه اؤا  لواود ب الندم ف ال سـمي في الجيش   واو م 
 قوات األمن الداخلي. ضو

ون إلا إظه ر نفوحام وتعزيز مواقعهم والحل الف يق ضثن   تحقيق ته ضن ضاءـــــــــ   في الحةومة يت لع - 99
 داخط إدارة ال ئيس، قد شجعوا الا إنش   بعض من الة الميليشي ت.

 
 “les requins”ا حرس ا ري سي وميليشي    -  أ ف 

  جنيد عن صر معرور  من ا جم ع ت ا مسلح  ري ا حرس ا ري سي   

ةل  بحم ية الجمهورية، اللي يشـــــــــ ر لم يزل الف يق يلحل توســـــــــع ن    ودور التجمع الخ   الم - 100
،  S/2019/930 ، و74-72، الفق ات  S/2020/662إليه اموم  ب ســــــــــــم الح س ال ئ ســــــــــــي )انظ  ضيءــــــــــــ  

قوات المســلحة ألف يقي  الوســ ا ضن إدارة الح س ال ئ ســي (. وض دت منــ در رفيعة المســتو  في ال146 الفق ة
والتجنيد فيه يتم ن بشــــةط منفنــــط ان إدارة القوات المســــلحة ألف يقي  الوســــ ا ومواردا  البشــــ ية. ولم تنذ 

لم يج  تنســــــــــــــيقهمــ  كجز   و خ ــة الــدفــ ض الوطني الا دور وحــدة الح س ال ئــ ســــــــــــــي وامليــة التعيين فيهــ ،  
  ض األمن. وضلل ي منـ در متعددة، بم  في حلة ان  ـ  رفيعة المسـتو  من القوات  اي ـل  الج ري لق من

https://undocs.org/ar/S/2020/662
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المســــــــــــلحة ألف يقي  الوســــــــــــ ا، الف يق بأن التجنيد في الح س ال ئ ســــــــــــي ج   لتتتم وليس من خلل املية 
ــب ب من حي لوي رالي اللي ينحدر منه ال ئيس في المق طعة ال ابعة في ب ن  ي،  مفتوحة، وضنه ت كز الا الشـــ

م نج (، وشــــــمط ان  ــــــ   -وضاءــــــ   كنيســــــته )التنيســــــة المعمدانية في ن وب ه را(، وجم اته الع قية )مب     
 .“ضنتي ب ال  ”مع وفة ب نتم ئه  إلا ميليشي ت 

ــ  - 101 ، واو “Colonel 12 Puissances”ومن األمثلة ال ئيســــــية الا حلة تيي ي ليبيني، الملقب لــــــــــــــــــ
،  S/2014/452تحي قي دة ب ت يس إدوارد ن  يســون  )انظ   “ضنتي ب ال  ”  مق تط ســ لق في  ــفوأ ميليشــي ت

وضف اد   “ضنتي ب ال  ”(. وض دت الشـــــــــه دات التي جمعه  الف يق من ضاءـــــــــ   ميليشـــــــــي ت  5من الم فق    5الفق ة 
ليبيني نفســــه، الا حســــ به الا   ليبيني ك ن ف دا من ضف اد الح س ال ئ ســــي. ويع أ الح س ال ئ ســــي ضن من

رفقة    “في مهمة”له واو   وســـــــ ئط التوا ـــــــط االجتم اي، بأنه ضحد ضف اد الح س ال ئ ســـــــي ونشـــــــ  ادة  ـــــــور
، وام  يحملن ضســـلحة وي تدي ن  “ضنتي ب ال  ”اننـــ  آخ  من العن  ـــ  المع وفة ب نتم ئه  ســـ بق  لميليشـــي ت 

 (.1-4الزي ال سمي للح س ال ئ سي )انظ  الم فق 

ــي   - 102 ــ  من الح س ال ئ ســ ــ ركة ان  ــ ــي فيس، مشــ ــي، اللوا  ضلف يد ســ وض د المدي  الع م للح س ال ئ ســ
املي ت في لوالي ومب يةي وبوســــــــيمبيلي في ســــــــي   األزمة األمنية المســــــــتم ة، لتنه نفا تور  ضاءــــــــ    في
 الجم ا ت المسلحة فيه . من

 
 من مستفزين عل  اإلنترنت ل   مجموع  سي سي  عنيف  ا  “ Les requins”   ميليشي    

( من قبط  33، الفق ة  S/2019/608)انظ   2019في حزي ان/يونيه   “les requins”  ُضنشـ ي ح كة - 103
ــب ب وال ي الـــــة. وك ني الجم اة في األ ـــــط تنشـــــط  إي يتيي دونينن، موظ  حةومي في وزارة النهو  ب لشـــ
الا وســـــــــــ ئط التوا ـــــــــــط االجتم اي فقط، من خلل نشـــــــــــ  معلوم ت ك حبة وتوجيه تهديدات إلا ضاءـــــــــــ   

  2019لســـــــــي ســـــــــية. واي لم تنخ   في ضي ضام ل ان  وضالني ان حط كي نه  في تموز/يوليه  المع رالـــــــــة ا
قـد ظه ت من جـديـد   “les requins”، كـ نـي ح كـة  2020)الم جع نفســـــــــــــــه(. ومع حلـة، بحلول نهـ يـة اـ م  

ــ    ــ  ضاءـــــ ــ ســـــ وتوســـــــعي من حيد الحجم والن   ، معتمدة الا ق ئمة من الح اس هي  النظ ميين، وام ضســـــ
 يعملون في  فوأ الح س ال ئ سي. “ضنتي ب ال  ”في ميليشي ت   س بقون 

في ب ن ي، منل ك نون  “les requins”ووفق  لشـــه دات متعددة جمعه  الف يق، ســـ  ت ســـمعة ح كة   -104
ــمب   ــ    2020األول/ديســــــ ــبواة متورطة في املي ت ضمنية خ رف ن    القءــــــ ــفه  قوة مشــــــ ــ ادا، لو ــــــ فنــــــ

ــية وتحي  131الفق ة   )انظ  ــورة رئيسـ ــيوا  قي مه ، في جنح الظلم بنـ ــ ت الجم اة شـ (. وتمثلي ض ث  مم رسـ
، ـب خت ـ أ ضف اد من مـن زلهم 2021  كـ نون الـث ني/يـن ي   7ه ـ   حظ  التجول اـللي ف الـــــــــــــــته الحةومـة في  

ــة  ك مب دي رو، واي ق ادة   ضو ــ رام إلا مةتب يقع في معســـ إخ اجهم من حجز الشـــــ طة ضو الدرك و حءـــ
اســـــــة ية تءـــــــم مق ي كط من القوات المســـــــلحة ألف يقي  الوســـــــ ا والح س ال ئ ســـــــي. إلا ج نب حلة، ك ن 

 95 ، الفق تـ نS/2019/608م ق ع ال    )انظ   قمع ج ائ الم كزي لمةتـب  الالءــــــــــــــحـ يـ  ينقلون ضحيـ نـ  إلا  
ــمن الم فق 7-6، والم فق  96 و ــ ن التي ار  2-4(. ويتءـ ــ فية ان انته   ت حقو  اينسـ تبه   ت معلوم ت إالـ

 ضف اد الح س ال ئ سي.

تشــت ط   “les requins” ئ ســي، لم تتن ح كة  ووفق  لمنــ در متعددة، من لينه  ضف اد من الح س ال - 105
وفق  لت اتبية واالـــحة، لط ك ني تتل  بمه مه  الا ضســـ س املي ت محددة خ رف ن    الق نون. وقد  ـــدرت  
ضوام  من مجمواة من المسـتشـ رين ال ئ سـيين، ه لب  تحي حريعة وجود الق ت مزاومة مع االئتلأ، لتنفيل  
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https://undocs.org/ar/S/2019/608
https://undocs.org/ar/S/2019/608


S/2021/569  

 

21-06676 31/190 

 

، خدمة لمنـــــــــــــ لحهم الشـــــــــــــخنـــــــــــــية. وقد ضد  تيي ي ليبيني دورا م كزي   املي ت انيفة، وفي بعض األحي ن
(، إح ك ن مةلف  لتنســيق مجمواة مخت رة من ان  ــ  الح س ال ئ ســي التي تنشــط لو ــفه  101الفق ة   )انظ 

، وتزاول ضنشــــــ ة ب لزي المدني ولتن في كثي  من األحي ن ب ســــــتخدام “les requins”ان  ــــــ  من مليشــــــي   
 مم  ك ن يسمح له  ب لتنقط في ضنح   المدينة الا ال هم من تدالي  حظ  التجول الن رمة. م كب ت اسة ية، 

وضوالــح المدي  الع م للح س ال ئ ســي للف يق ضنه ليس الا الم بأي تور  لعن  ــ  من تلة الوحدة   - 106
 في ضنش ة خ رف ن    امله .

 
 مس عدة   لدر ع عن ا نفسا من عدو  دود ل   قوة  PK5مجموع ت   -  ب   

ســــــــــبق للف يق ضن و ــــــــــ  ضنشــــــــــ ة الجم ا ت التي ننــــــــــبي نفســــــــــه  جم ا ت للدف ض ان النفس  - 107
، والتي شــــ ركي في القت ل الــــد بعثة األمم المتحدة وقوات األمن الداخلي، وتورطي في العديد PK5 حي في
(. ووفق  للتحقيق ت  69إلا  61، الفق ات  S/2018/729)انظ    2013انته   ت حقو  اينســـ ن منل ا م   من

ــ   مع وفون من تلـة الجمـ اـ ت، الا ال هم من القتهم العـدائـية الـت ريخـية  التي ضج ااـ  الف يق، ُجـند ضاءــــــــــــ
، مشـي ين  2021قوات ضمن الدولة، الا نحو متتتم من ج نب مسـدولين حةوميين منل ك نون الث ني/ين ي    مع

 .“المت واون ”إلا ضنفسهم الا ضنهم 

وجمع الف يق شــــه دات من ضاءــــ   جم ا ت مســــلحة، ومن الســــل  ت المحلية وضاءــــ   في القوات  - 108
ية التي تق  ورا  التجنيد. وقد لدضت العملية في منتنـ  المسـلحة ألف يقي  الوسـ ا ومجندين و ـفوا فيه  اآلل

لينييســـ را،  -  نون الث ني/ين ي ، وُنفلت تحي إشـــ اأ مب شـــ  من وزي  الداخلية واألمن الع م، ان ي وانزيي  
ــبةة من الوســـــــــ    حوي العلق ت داخط حي  . ولعط ضل ز مجند ك ن محمد رحمة الملقب  PK5من خلل شـــــــ

نيمي ي م   ج موس، الملقب    “الجن ال”للدف ض ان النفس منل وف ة  PK5ئيسي لجم اة ، الق ئد ال  “LT” ــــــــــ ل 
المف والـــــ ت بشـــــأن املي ت التجنيد مب شـــــ ة  “LT”. وقد ق د 2019)القوة(، في حزي ان/يونيه    “Force” ـــــــــــــــــــ ل 

   مقـ تل تحـي قيـ دة محمـد رحمـة شـــــــــــــــ ركوا ســـــــــــــــ بقـ   58وزي  الـداخليـة واألمن العـ م. والا ال هم من ضن   مع
املية نزض الســـــــــــــل  والتســـــــــــــ يح وايا دة إلا الوطن و ا دة ايدم ف، فقد جندوا من خلل املية التجنيد  في

، إلا ج نب القوات المســـــــــلحة ألف يقي  الوســـــــــ ا وقوات  2021الموازية تلة، وق تلوا، منل ك نون الث ني/ين ي   
 لوسيمبيلي. -لوالي   - ي األمن الداخلي والمدربين ال وس الد االئتلأ ضس س  الا محور ب ن 

ووفق  لمنــــــ در الف يق، تم تقســــــيم المجندين الجدد إلا ثلث مجموا ت يعتزم نشــــــ ا  بقي دة األف اد   - 109
ــم ؤام: ــ  “  LT” اآلتية ضســــــــ ،  “ ضب   ر” المهيمن الا المجموا ت الثلث  و “رئيس األرك ن”اللي يعتب  ضيءــــــــ

في حملة التشهي  العلنية التي استهدفي ضربعة من موظفي بعثة ، المتور   “Force”الس لق لــــــ   “الت تب الع م”
الـــلي    “ ـــ مبـــ تيوا”(  و بـــ س الملقـــب  60الفق ة    S/2020/662)انظ     2020األمم المتحـــدة في ضوائـــط اـــ م  

في حي   المتم كزين  المقـــــ تلين  قيـــــ دة  كـــــ نوا    PK5اســــــــــــــتولا الا مجمواـــــة من  تحـــــي  ــ بقـــــ     “آلو ”ســــــــــــــــ
ــمي 61الفق ة    S/2018/729 )انظ  ــلحة والزي ال ســــــــ (. وُزودت كط مجمواة من المجموا ت الثلث ب ألســــــــ

لمي الســــــي رة ضم م ســــــينم      “Cinéma Étoile”للدرك وســــــي رة درك واحدة. ووفق  لعدد من شــــــهود العي ن، ســــــُ
في منتنـــــــــــــ  ك نون الث ني/ين ي . وتلقا الف يق ضدلة فوتوه افية تظه  ان  ـــــــــــــ    PK5الســـــــــــــ بقة في حي 

https://undocs.org/ar/S/2018/729
https://undocs.org/ar/S/2020/662
https://undocs.org/ar/S/2018/729
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م تدي  الزي العســــــــة ي   “LT”و ،  ( 9) تلة وام ي تدون زي الدرك والا متن م كب ت الدرك PK5مجمواة  من
ف اد ضش رت من در  (. وظه ت تلة العن    جنب  إلا جنب مع ض3-4اسة ية )انظ  الم فق  ويحمط ضسلحة  

، PK5الف يق إلا ضنهم جز  من ف يق المـدربين ال وس، ولتنهم، وفقـ  لبعض من المجـندين القـ دمين من حي  
قـدموا ضنفســــــــــــــهم الا ضنهم مواطنون ســــــــــــــوريون وليبيون وشـــــــــــــــ ركوا في امليـ ت قتـ ليـة إلا جـ نـب المجنـدين  

لينييســــ را في حي هوبون و    -وانزيي   للف يق ضيءــــ  ضن ضحد ليوت PK5(. وضوالــــح مجندو 68 الفق ة )انظ 
مق طعة ب ن ي ال ابعة ك ن ُيستخدم م كزا لوجستي  وملحا آمن  للعن    اند اودته  من العملي ت، وكللة  في

 لجمع اللخي ة والمدفوا ت.

وض دت العن  ـــــــــــ  المجندة للف يق ضن كط مجند جديد يدفع له، اندم  يعمط إلا ج نب جنود القوات  - 110
دوالرا(   18من ف نـت ت الجـم اـة الـم لـية األف يقـية )   10 000حـة ألف يقـي  الوســـــــــــــ ا، مبلن يومي يـع دل المســـــــــــــل 

 من ف نتــ ت الجمــ اــة المــ ليــة األف يقيــة   5  000- 2  000حــ ل انءـــــــــــــمــ مــه وبحوزتــه ســـــــــــــل  خــ  ، و   في 
شـــه ي في ح ل انءـــم مه دون ســـل  خ  . وضف د البعض ضيءـــ  بأنهم حنـــلوا الا لدل   دوالرات(  9- 3,5) 

دوالرا((. ورهم ضن المجنـدين الـلين قـ للهم   183)  من ف نتـ ت الجمـ اـة المـ ليـة األف يقيـة  100  000)يقـ ل إنـه  
الف يق ضشــــــ روا إلا ضنهم تلقوا وادا بأن يتم إلح قهم رســــــمي  ب لدرك، ف نهم لم يحنــــــلوا الا ضي وثيقة رســــــمية 

 ضم  مهمة، وقد ك نوا يتلقون رواتبهم نقدا. ضو

ــط االجتم اي  وفي - 111 ــبة ت التوا ــــــ ــمي للحةومة الا شــــــ ــ ب ال ســــــ ــ  الا الحســــــ ــ يط فيديو نشــــــ شــــــ
ــ لق لجم اة  ”آحار/م رس، ضالن وزي  الداخلية واألمن الع م ضن  2 في ــتخدم ح لي  ال ئيس الســـــــــــ الحةومة تســـــــــــ

PK5 وقد اســتنتج الف يق ضن الا البي ن يشــي  إلا“للدف ض ان النفس في الميدان الــد المتم دين . ”LT“ (10 ) .
وبعد الف يق ل ســـــ لة رســـــمية إلا الوزي  يلتمس فيه  آرا ة بشـــــأن النت ئج التي تو ـــــط إليه  الف يق، ولتنه لم 
يتلق ردا حتا وقي إاداد الا التق ي . ولم ُيبلمن الف يق وال ضي من شـــــــ ك   حةومة جمهورية ضف يقي  الوســـــــ ا  

الوطن و  ـل  ق  ض األمن بأي خ ة إدم ف جديدة  المشـ ركين في ل امج نزض السـل  والتسـ يح وايا دة إلا
 للدف ض ان النفس. PK5في ق  ض األمن لف ئدة األاء   الس بقين في جم ا ت 

 
  شكيل ميليشي    بع   لحكوم  ري مق طع  ر ك غ   سد طرق اال ج ر -  جيم 

، ق م ادد من السـي سـيين، وام ض ـل من مق طعة ف   ه ، 4-4الا نحو م  او مفنـط في الم فق  - 112
ــب ب   ــي  تتأل  من شــــــــ ــ  ميليشــــــــ بقي دة وزي  النقط وال ي ان المدني ضرنو دجوب ي ضب زين، لتنظيم وتمويط ونشــــــــ

ي . وك ني ضادافهم محليين مســــــــــلحين، في ضاق ب االنقلب الف شــــــــــط اللي نفلة االئتلأ في ك نون الث ني/ين 
ــودان إلا ضراالـــي جمهورية  ــتخدمه  االئتلأ للعبور من السـ ــلحة التي يسـ ــد مم ات االتج ر ب ألسـ تتمثط في سـ

ــي الحدودية )انظ  الفق ة   ــ ا في للدة تيســ ــي  31ضف يقي  الوســ ( وحم ية المجتمع ت المحلية من اجم ت ميليشــ
)انظ    2020ورومـ ـت  في كـ نون األول/ديســــــــــــــمب   المســــــــــــــي ـية الســــــــــــــودانـية، الا ه ار تـلة التي ُنـفلت في ل 

S/2021/87 41إلا  37، الفق ات من.) 

 

_________________ 

ينم ئي لتمويط من الوالي ت  يلحل الف يق ضن م كب ت الدرك المعنية ك ني تحمط الم ت تشــــي  إلا ضنه  م كب ت تب ض له  الب ن مج ا (9) 
المتحدة األم يةية. ويمثط نقله  إلا ضف اد ليســـوا من رج ل الدرك ال ســـميين انته    اللتزام ت المســـتعمط النه ئي التي ق عته  جمهورية 

 ضف يقي  الوس ا الا نفسه  في إط ر حلة التب ض.
 (.2021ضي ر/م يو  5)اطلع اليه في  /www.facebook.com/gouv.cf/videos/284846843232678انظ  ال ابط الت لي  (10) 

https://undocs.org/ar/S/2021/87
http://www.facebook.com/gouv.cf/videos/284846843232678/
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اسااتبدام جم ع  أنتي ب الك  ا معرور  ب ر ك به  انته ك ت  طيرة  لق نون ا دو ي اإلنساا ني   -  دال 
 ا وسط  ري غريم ري   كقوة مس عدة رعلي   لقوات ا مسلح  ألرريقي 

جمع الف يق ضيء  ضدلة تثبي ضن القوات المسلحة ألف يقي  الوس ا في ه يم ري قدمي الدام الم دي  - 113
والتوجيه إلا فنــــــــــيط محلي ت بع لجم اة ضنتي ب ال   المســــــــــلحة يعمط تحي قي دة ديمت ي ضيولوم ، ومع وأ 

ينســــــــــــــ ني في جميع ضنح   مق طعة ضوا  ، بم  في حلة ب رتت به انته   ت لحقو  اينســــــــــــــ ن والق نون الدولي ا
ــد ــلمين، والع ملين في المج ل   الـــــــــ ــية من قبيلة الفوالني، والتج ر المســـــــــ ــل  ت الحةومية، ورا ة الم شـــــــــ الســـــــــ

 .( 11) (12-3، الم فق S/2020/662اينس ني، وحفظة السلم )انظ  

ــمب    - 114 ــ در الف يق، رفض ضيولوم  في ك نون األول/ديســـــــــ ــم م إلا  2020ووفق  لمنـــــــــ طلب ت للنءـــــــــ
االئتلأ وا ـــــــــــــ   لدال من حلة إلا ج نب الحةومة، لط إنه ســـــــــــــلم ادة مق تلين من االئتلأ إلا القوات  

ــ در محلية متعددة في ه يم ري وب مب ري للف يق ضن جم اة ضيولوم     المســـــلحة ألف يقي  الوســـــ ا. وض دت منـــ
ــلحة والزي ال ســـمي من القوات المســـلحة ألف يقي  الوســـ ا في المن قة.   تلقي في األشـــه  التي تلي حلة األسـ

ضيولوم  وان  ـــــ ة ب لتنســـــيق مع القوات المســـــلحة   وت ورت ضام ل التع ون إلا إســـــن د مه م مب شـــــ ة، إح امط
 ألف يقي  الوس ا.

، بعـد ضن كـ ن جنود القوات المســــــــــــــلحـة ألف يقيـ  2021آحار/مـ رس    12فعلا ســــــــــــــبيـط المثـ ل، في   - 115
ضيولوم  وضح   اددا   الوســــــ ا وقوات المدربين ال وس قد اب وا ق ية ب ن  و، مق طعة كوان و الف  ية، و ــــــط

ــ در إلا ضن التواطد لين القوات المســـــــلحة ألف يقي   ــلمين ومســـــــجدا. وضشـــــــ رت منـــــ من المن زل المملوكة لمســـــ
اة ضخ   تنتمي إلا ميليشــــــــي ت ضنتي ب ال   في المن قة الا ارتت ب ضام ل الوســــــــ ا و ضيولوم  شــــــــجع جم 

 ان  مم ثلة الد السة ن المسلمين.

ــ ادة لقوات ضمن الدولة، ض دت  - 116 والا ال هم من الا الدور الجديد المتمثط في توفي  الدام كقوة مســــــــ
لتهمة قتط    2020ن فلة  ـدرت في ا م ضيولوم  ال يزال موالـوض ملك ة ااتق ل  السـل  ت القءـ ئية المحلية ضن

 .( 12) ضحد حفظة السلم في آحار/م رس من حلة الع م

ولم يجـد الف يق ضي دلـيط الا ضن اـلة االســــــــــــــت اتيجـية كـ ـني تحظا لـتأيـيد قـي دة القوات المســــــــــــــلحـة   - 117
لا  ضف اد  ألف يقي  الوســـــــ ا في ب ن ي  لط إن المعلوم ت التي جمعه  تشـــــــي  إلا ضنه  نشـــــــأت ان ق ارات اتخ

ــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا يبل ه   من ــ لة إلا ســـ تلة القوات في من قة ه يم ري. وقد بعد الف يق ل ســـ
 فيه  لهلة القءية وب لقءية الملكورة ضالة المتعلقة بمق طعة ف   ه .

  
 ا حوار   عملي   لحي     بشأن  االر ب ك  -     مس   

 فأوال،في البلد.  التوت  مظ ا لتهدئة  حوار  إج ا  الــــــــــ ورة  من قشــــــــــةا ملن مســــــــــ ام ن إلا  ضد  - 118
ــبة إلا  ضد  ــح ب الجم ا ت المنتســــــــ ( إلا داوات يا دة 12اتف   الســــــــــلم )انظ  الفق ة  من االئتلأانســــــــ

_________________ 

اجمــ ت الا منظمـ ت   10ضيولومـ   دمت ي  وحـدة، نفــلت جمــ اـة    2020. وفي يونيو/حزي ان  2021آحار/مـ رس   17تق ي  ســــــــــــــ ي،   (11) 
ج   االطلض اليــه )  www.crisisgroup.org/es/node/14407م المتحــدة. انظ  ضيءـــــــــــــــ   حةوميــة وم كبــ ت تــ بعــة لام هي 
 (.2021ضي ر/م يو  2 في

ــأن الهجوم الا بعثة األمم المتحدة المتت ملة   (12)  ــحفي لمجلس األمن بشـــــ ــتق ار  األمم المتحدة، ”البي ن النـــــ المتعددة األبع د لتحقيق االســـــ
 .2020آحار/م رس  SC/14145 ،16جمهورية ضف يقي  الوس ا“،  في

https://undocs.org/ar/S/2020/662
http://www.crisisgroup.org/es/node/14407
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زام   المع رالــــــــة   من ادةالتف و  بشــــــــأن االتف   ضو الا األقط اســــــــتع ا  آلي ت تنفيلة. وث ني ، اات    
ــية التي ج ت في   ال ئيس  جعط  مم   ،2020ك نون األول/ديســــــــمب     27بشــــــــدة الا نت ئج االنتخ ب ت ال ئ ســــــ

 ت الف الة ايقليمية والدولية لتأييد الجه  حظي. ورهم ضن مبدض الحوار  ش ايته توطيدانتخ به بح جة إلا   المع د
 ستش ركالجه ت    ضي  مسألةسبيط المث ل،  الا فمنه ، مع يي ة إلا حد كبي ، ضُا ب ان آرا  متع رالة بشأن 

ــ رك)اط ينب ي ضن    الحوار في ــينعقدالتي   الجهةاي   وم  ،(االئتلأ؟فيه  يشـــــ )اط يتعين    ل ا يته الحوار   ســـــ
 (.السلم؟ اتف   تعديط ينب ي)اط  النق  التي سيشمله   ئطالمس وس طة إقليمية؟(، وم  اي  وجود

 
 ا ري سي   االنتب ب ت  نت يج  ري  ا طعن -  أ ف 

في الجولة األولا من االنتخ ب ت   توادي ا  ك نون الث ني/ين ي ، ضالني المحةمة الدســـــــــــتورية فوز   18  في  - 119
  االقت اض (. ليد ضن نسـبة المشـ ركة في  1- 5من األ ـوات المدلا له  )انظ  الم فق  الم ئة في   53ال ئ سـية لنسـبة 

من الن خبين المســجلين(. وبســبب  الم ئة في   35ك نون األول/ديســمب  ك ني منخفءــة جدا )   27ضج ي في   اللي 
ــويي، بمن  ، ( 16الفق ة   ، S/2021/87)انظ     االئتلأ املي ت  ــ  الن خبين من التنــــــ لم يتمةن ض ث  من ننــــــ

  اثنين  معقـط ضف يقيـ  الوســـــــــــــ ا، واي    جمهوريـة   من   ال  بي   الشـــــــــــــمـ لي  الجز  فيهم معظم النـ خبين المقيمين في  
 . زي يليه  وم رتن   دولوهيلي جورف   -  ضنيسيي ام    توادي ا، ل   ال ئيسيين   المن فسين  من 

زام   المع رالـة، قبط يوم االنتخ ب ت وبعدة، ان قلقهم إزا  تأثي  الوالـع األمني الا قدرة   وضا ب - 120
ــ ركـة، وكـلـلة قـدرة الم شــــــــــــــحين الا القـي م بحملتهم االنتخـ لـية )انظ      ،S/2021/87الـن خبين الا المشــــــــــــ

ف   ضخ   كثي ة للقي م  لل ئيس ضتيحي فقد األمن،  قوات توف ا   التي  حم يةال بفءــــط(. وااتب وا ضنه 11 الفق ة
بحملت خ رف الع  مة. وضش ر ادال  الزام   ضيء  إلا ادة انته   ت لق نون االنتخ ب ت، مم  يلقي، حسبم  

لون (. وشــــمط حلة، كم  الحل م اقبون مســــتق2-5منــــداقية النت ئج )انظ  الم فق  الا كبي ة شــــةوك حك وا،  
اـددا كبي ا من األ ــــــــــــــوات ـب لوكـ ـلة واـدم توزيع ســــــــــــــجلت التنــــــــــــــوـيي الا ممثلي   ،(3-5)انظ  الم فق 

  ، ك نون الث ني/ين ي ، رفض منب  المع رالــــــــــة ال ئيســــــــــي  19الم شــــــــــحين في العديد من م ا ز االقت اض. وفي 
  المن فســـة اللي يءـــم الم شـــحة  ، ( 2- 2الم فق   ، S/2020/662  انظ  )  2020  -  الديمق اطية   المع رالـــة   تح ل  

 (.4- 5)انظ  الم فق    توادي ا  االات اأ بفوز   دولوهيلي، جورف   -  ضنيسيي   الث نية احتلي الم تبة   التي 

ــط خل   5- 5الم فق    ويءـــــــــــــم  - 121   توادي ا، لهـــ  حزب  معلومـــ ت ان االنتخـــ بـــ ت التشـــــــــــــ يعيـــة التي حنـــــــــــــ
Mouvement des cœurs unis   ( المتحــدة   القلوب   ح كــة ) ،   ــي ــة   ضهلبيــة   الا  الجمعيــة   في   المقــ اــد   من   بســـــــــــ

 .الوطنية 

 

https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2020/662
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  لحوار  متب ين   صيغا   واديرا“ ا ذي أعلن   ا جمهوري ا حوار  ” و  اإلقليمي   ا مب درات -  ب   

 اإلقليمي    ا وس ط    مب درات   

 األاءـــــــــــــــ   الـدول  داـي  ،2020كـ نون األول/ديســــــــــــــمب     26  تشــــــــــــــ ين الثـ ني/نوفمب  و  27  في - 122
. وضالني ضيءـــ  ( 13) الوســـ ا ضف يقي  جمهورية في حوار  إج ا  إلا ضف يقي   وســـط لدول  االقتنـــ دية  الجم اة في

 .( 14) )لم يعين بعد( له   ت بعتعيين وسيط دائم 

 جيلب تواجتمع رئيس لجنة الجم اة االقتنـــــ دية لدول وســـــط ضف يقي ،   ،2021شـــــب  /فب اي    8 وفي - 123
 يجمع محتمطحوار    عقدفي مندو )تشـ د(، اسـتعدادا ل االئتلأمع وفد من   تشـ ديون،  ممثلون   ي افقه  في يسـيمو،

ضنب   الا االجتم ض  ضث رتوالمع رالـــــة الســـــي ســـــية. وقد   واالئتلأ،  الوســـــ ا، ضف يقي  جمهورية  حةومة  ممثلي
حوار مع ق دة    إج ا   ينب يرضت ضنه ال  التي الوســــــــ ا ضف يقي انتق دات شــــــــديدة من ج نب ســــــــل  ت جمهورية 

. وضا ب ادة مســـــــــتشـــــــــ رين لل ئيس الن  ان رضي مف دة ضن مب درة الجم اة  “إرا ليين”تعتب ام    اللين االئتلأ
وسـط ضف يقي  لم تنسـق مع حةومة جمهورية ضف يقي  الوسـ ا، وضن الحط الوحيد ب لنسـبة لللين االقتنـ دية لدول 

ــ ئي ضن يةون    ينب ي  االئتلأانءـــــــموا إلا  (. ورض  ادد من الشـــــــ ك   6-5)انظ  الم فق    اســـــــة ي  ضو قءـــــ
ــ ، رهم تأييدام مبدض الحوار، ضن إشـــــــ اك ق  ــيم    االئتلأ،  دة  ايقليميين والدوليين اللين التق ام الف يق ضيءـــــ وال ســـــ

 .العن   الستخدام  مة فأة   ضنه  الا  يفس   وضن  العق ب  من   ايفلت   مة فحة  مع   يتع ر   ضن  يمةن   لوزيزي، ف انسوا 

الا ادال  المنتقدين، ض د ممثلو الجم اة االقتنـ دية لدول وسـط ضف يقي  ضن مشـ ورات مع ق دة   وردا - 124
ب لتشــــــــ ور مع ســــــــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســــــــ ا، ووفق  للق ارات المتخلة خلل اجتم اي  ضج يي ئتلأاال

  ك نون األول/ 26 تشـــــ ين الث ني/نوفمب  و  27ضالة في   الملكورّينلدول وســـــط ضف يقي   االقتنـــــ دية  الجم اة
لتب   المعقود القمة المنــــــ   للمدتم  الدولي المعني بمن قة البحي ات ا مدتم  فيوكللة  ،2020ديســــــمب  

. وض دوا ضيءـــــ  ضن الة المشـــــ ورات تهدأ ضســـــ ســـــ  إلا جعط ق دة  2021ك نون الث ني/ين ي     29في لواندا في 
لوق  إطل  الن ر، ولن تق  في ط يق ضي إج ا ات قءــــــــ ئية الــــــــد ضاءــــــــ   الجم ا ت    ملتزمين االئتلأ

 (.7-5المسلحة )انظ  الم فق 

ــلة جديدة م وضج يي - 125 ــلســـــ ــ د، وفي مندو،  في االئتلأن المشـــــــ ورات مع ق دة بعد حلة ســـــ جنوب تشـــــ
ــ ر، في   وفي  االئتلأآحار/مــ رس الا التوالي. وحك  قــ دة    ضواخ   فيشــــــــــــــبــ  /فب اي  و   24-21  الفت ةســـــــــــــ

ــ در ــية ضن   ومنــ ــ ورات  تلةدللوم ســ ــ دق دا  ممثلون ان ضن وال    المشــ ــيق وتشــ ــ دية   ب لتنســ مع الجم اة االقتنــ
 الا المنفا مق لط التزامهم لوق  القت ل. اللا ب االئتلأق دة  الا قت  والدول وسط ضف يقي . 

معلوم ت ان االنته   ت المبلن انه  لحظ  الســـــــف  التي ق م له  ف انســـــــوا   8-5الم فق    ويتءـــــــمن - 126
 في سي   المش ورات الملكورة ضالة في جنوب تش د.  لوزيزي 

 
_________________ 

 (13) Economic Community of Central African States (ECCAS), “Déclaration des chefs d’État et de 

gouvernement sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine”, twenty-eighth ordinary 

session, Libreville, 27 Novembre 2020, and “Déclaration de la dixième session extraordinaire de la 

Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC sur la grave détérioration de la situation 

sécuritaire en République centrafricaine”, Brazzaville, 26 December 2020. 

داوات يج ا     2021آحار/م رس    12شب  /فب اي  ومجلس األمن في   16وجه ضيء  مجلس السلم واألمن الت بع للتح د األف يقي في  (14) 
 .(2021) 2566، وق ار مجلس األمن Union document PSC/PR/COMM. (CMLXXIX)حوار  انظ : 

https://undocs.org/ar/S/RES/2566(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2566(2021)
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 برع ي  ا رييس   ا جمهوري   ا حوار   

  آخ ين،   ضف اد  جملة في فيه،  شــــــــــــــ رك  وطني  جمهوري   حوار في ال ئيس انخ  ضل يط،  /نيســــــــــــــ ن في - 127
  للتنـديمعظم الشـ ك   الدوليين ضنه مح ولة  ةااتب    م   فيممثلون ان المجتمع المدني والمع رالـة السـي سـية،  

دأ من الحوار اللي (. وضللن مسـتشـ رو ال ئيس الف يق بأن اله9-5الوسـ طة ايقليمية )انظ  الم فق   لمب درات
ــأنالقــ ئمين )منتــد  بــ ن ي    االتفــ قينالنظ  في    بــ بفتح    إاــ دة  اوج   تحــي راــ يــة ال ئيس لم يةن    بشـــــــــــــ

  المب م واتفــ   الســــــــــــــلم     (S/2015/344  انظ )  ،2015ضيــ ر/مــ يو    فياقــد    الــليالمنــــــــــــــــ لحــة الوطنيــة  
 .تنفيلام   وتعزيز فيهم التقدم المح ز  تقييماو ب ألح    و نم  ،(2019  شب  /فب اي  في

همسـتشـ رو ال ئيس ضيءـ  إلا ضن المن قشـ ت مع الجم ا ت المسـلحة، التي لم   وضشـ ر - 128  الداوة إلا  توجم
، ســــــوأ تســــــتم  في إط ر اتف   الســــــلم. ومع حلة، شــــــ ض ال ئيس ضيءــــــ  “الحوار الجمهوري ”للمشــــــ ركة في  

  االستع ا ان   الن جمة التو ي تالمحدود. وتءمني   لتنفيلة منه  اات اف  ،االتف    تنفيلاستع ا  آلي ت   في
 منــه  35في المــ دة    الوارد  النحو  الا  االتفــ  ،  انتهــ ك  حــ لــة  في  وتنفيــلاــ   اقــ ليــة  تــدالي   لتحــديــد  جــديــدة  داوة

(.  S/2020/662( من الوثيقة ب)  102 و 12والفق تين    S/2019/930من الوثيقة   15ضيءـــــــــ  الفق ة   انظ )
به ادة ش ك   دوليين    ضو انحو م  قد    الاليد ضن االستع ا  لم يقت   تعديط قي دة اللجنة التنفيلية لل  د 

 (.10-5)انظ  الم فق 

جــــــديــــــد    مدتم   وفي - 129 منــــــــــــــ    ــدةقمــــــة  التب     المدتم   اقــــ البحي ات  بمن قــــــة  المعني  الــــــدولي 
ان تـــأييـــدة لتل النهجين المـــلكورين ضالة. ورحـــب المشــــــــــــــــ ركون    المدتم   ضا ب  ،نيســــــــــــــــ ن/ضل يـــط 20 في
التزام  اللي لدضة ال ئيس، وكللة لنت ئج المش ورات التي ق دته  ضن وال والتي ضسف ت ان “الجمهوري  ”الحوار لــــــــــ 

 .( 15) ممثلي الجم ا ت المسلحة لوق  إطل  الن ر

 ا س ح  ا سي سي   يسود  ا ذي  ا صدامي  ا جو -  جيم 

الوطنية   المنــــــ لحة تيســــــي  فياللي لدضة ال ئيس  “الحوار الجمهوري ” إســــــه مبشــــــدة احتم ل   تقو  - 130
إلا ق ار ضاءـــ     ضدت والتيضدن ة،    بســـبب التوت ات الشـــديدة لين الجه ت الســـي ســـية الف الة المو ـــوفة الفع لة
 المش ركة في العملية. ادم 2020 - الديمق اطية المع رالة تح ل 

  2020  -  الديمق اطية  المع رالــــــة تح ل خ  ب بمن ســــــبة الع م الجديد، و ــــــ  ال ئيس منب    وفي - 131
 (. وفي األسـ ليع اللحقة، ضا ب زام   المع رالـة السـي سـية ان11-5)انظ  الم فق  “االئتلأطليعة  ”بأنه 

ك نون الث ني/ين ي  )انظ  الم فق   21قلقهم إزا  اســتهداأ الســي ســيين، ال ســيم  بعد إالن ح لة ال وار  في  
ــتي ن   فعلا(. 5-12 ــ در للف يق ضن ك يسـ ــبيط المث ل، ض دت منـ ــو في حزب  -  هزامسـ اتح د   ليتي، واو اءـ

االـ   إلا االختب   لعدة ضسـ ليع    دولوهيلي، فجور  - ضنيسـييالنهءـة من ضجط ضف يقي  الوسـ ا اللي يتزامه 
 (.104بعد ا وبه من مح والت االاتق ل خ رف ن    القء   التي ق م له  الح س ال ئ سي )انظ  الفق ة 

 -)  ث ين سـ مب   السـي سـيين من  العديد  ءـ ضي   ُمنعضل يط،  /ونيسـ نين ي   /الث ني  ك نون   لين الفت ة وفي - 132
ــوا،وك يم    زي يلي،وم رتن    ب نزا، ــيي  مية ســ ــ ا.  دولوهويلي  جورف -  وضنيســ ( من م  درة جمهورية ضف يقي  الوســ
ضل يط، ك ن الثلثة اآلخ ون من ادال  الســي ســيين األربعة ضيءــ  موالــوض طلب ل فع الحنــ نة  /نيســ ن 2وفي 

_________________ 

 (15) International Conference on the Great Lakes Region, “Communiqué final: minisommet de la CIRGL sur la 

situation politique et sécuritaire en République centrafricaine”, Luanda, 29 January 2021. 

https://undocs.org/ar/S/2015/344
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(. وضلل ي الســـل  ت القءـــ ئية الف يق بأن الا ايج ا  م لوب لجلســ ت  13-5)انظ  الم فق    انهمالب لم نية  
 .لهب اتب رام را ة توجيه االته م إليهم  واحتم ل االئتلأ بشأناالستم ض في سي   التحقيق ت الج رية 

 االئتلأ،في   2020  -  الديمق اطية  المع رالــــــــــــة  تح ل  هلت مشــــــــــــ ركة ضاءــــــــــــ   ضحد كي ن ت   وقد  -   133
 كوا ن   كوا ( والتحـ ل  االنتخـ لي لين حزب  18)انظ  الفق ة   لوزيزي، ف انســـــــــــــوا   اللي يتزاـمه   كوا  ن   كوا حزب   ضي 

اللي ي بط ضاءـــــ   المع رالـــــة   الخ  بَ  ، ( 18الفق ة   ، S/2021/87)انظ     دولوهيلي  يتزامه  اللي وحزب ضورك  
المســــــلح. وفي الوقي نفســــــه، ضا ب معظم الشــــــ ك   ايقليميين والدوليين اللين ق للهم الف يق   ب لتم د الســــــي ســــــية 

ــ    جميع قلقهم الشـــــديد من ضن  ان  ــية يع ملون    ضاءـــ ــي ســـ ــة الســـ ــتبه في  الا منهجية   بنـــــورة المع رالـــ   ضنهم مشـــ
 . السي سية  المع رالة  جميع    وت واو م  ااتب وة مح والت من ج نب الحةومة يسة ت   االئتلأ،  تع ونهم مع 

  
  لنزاع  حل كع مل يس هم ري  عقيد ا توصل ل     اإلقليمي   ا تو رات  -  س دس   

الفت ة قيد االســتع ا  لزي دة هي  مســبوقة في التوت ات لين جمهورية ضف يقي  الوســ ا وادد  اتســمي - 134
ــهم. وي   الف يق  ــ ك   ضنفســــ ــة الدول المج ورة، وفي بعض األحي ن لين الشــــ ــ ك ئه  الخ رجيين، وخ  ــــ من شــــ

 .النزاضالة الح لة يمةن ضن تزيد من تعقيد جهود تسوية  ضن

 
 أرريقي  وسط   دول  االقتص دي   وا جم ع   ا وسط   أرريقي   جمهوري   بين  ا تو رات  ذروة -  أ ف 

ــط ضف يقي  دون ايقليمية في طليعة الجهود المبلولة   ظلي - 135 ــ دية لدول وســــــــــ منظمة الجم اة االقتنــــــــــ
ا م . وضد  االختلأ الملكور ضالة في وجه ت   15جمهورية ضف يقي  الوس ا لم  يق ب من   في  النزاضيدارة  

  األاءــ   الدول وبعض  قي دته النظ  بشــأن مع يي  الحوار إلا توت  العلق ت لين الجم اة االقتنــ دية )ضي 
ــل  ت  وبين( فيه  ــب  /فب   8جمهورية ضف يقي  الوســــــــ ا. واقب االجتم ض اللي اقد في    ســــــ اي  لين ممثلي شــــــ

ــ دـية والجمـ اـة  الئتلأا نظمـي اـدة مظـ ا ات في ـب ن ي احتجـ جـ  الا جهود   ،(123)انظ  الفق ة االقتنــــــــــــ
االقتنــــ دية لدول وســــط ضف يقي  بأنه   الجم اة  مفوالــــيةالوســــ طة التي تبلله  المنظمة، والتي و ــــفه  رئيس  

ــي  ،  (. و 7-5  والم فق 149)انظ  الفق ة   “ضام ل هي  ودية وادائية” ــتدايفي الا الســــــــ   الجم اة ممثط اســــــــ
 .مش ورات يج ا  الوس ا ضف يقي  جمهورية في االقتن دية

جمهورية   ســــــــل  ت  بينو   االقتنــــــــ دية  الجم اة في  األاءــــــــ    الدول  بعض  لين التوت ات  ظلي وقد - 136
ضف يقي  الوســــــ ا ك منة لعدة ضشــــــه . وكم  ض دت منــــــ در دللوم ســــــية، ف ن مشــــــ ركة المدتم  الدولي المعني 

جــ  ت    2021بمن قــة البحي ات التب   في إدارة ضزمــة جمهوريــة ضف يقيــ  الوســــــــــــــ ا منــل كــ نون الثــ ني/ينــ ي   
.  (16) قي دي لدور  االالـ لض الا  ،دتم الم  رئيس ضيءـ  واولتشـجيع رئيس ضن وال،  توادي ا  مح ولة ال ئيس  من

ــية  ــ   الن طقة ب لف نســــ ــورة ضد ، ك ن رئيس جمهورية ضف يقي  الوســــــ ا مت ددا في ضن ي   الدول األاءــــ وبنــــ
الدللوم ســـــية في للدة، وال ســـــيم  التون و التي ضا ب رئيســـــه ،   الجهودالجم اة االقتنـــــ دية توا ـــــط قي دة  في

 .ضخ    م ة لازمة وسي   ينبح بأن ااتم مه ان ضف يقي ، وسط لدول االقتن دية للجم اةبنفته رئيس   

 
_________________ 

ضن وال دولة اءـو في كط من المدتم  الدولي المعني بمن قة البحي ات التب   والجم اة االقتنـ دية لدول وسـط ضف يقي . ليد ضن ضن وال   (16) 
لم تقم قط لدور وسـ طة في جمهورية ضف يقي  الوسـ ا ب سـم الجم اة االقتنـ دية لدول وسـط ضف يقي   وتقود تشـ د ضو ه لون ضو التون و  

ــ : “ تقليدي ــط ضف يقي . انظ  ضيءـ ــ دية لدول وسـ  Crise en Centrafrique: comment le  جهود الســـلم التي تبلله  الجم اة االقتنـ

Président angolais Lourenço reprend la médiation en main”, Jeune Afrique, 3 February 2021. 

https://undocs.org/ar/S/2021/87
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 جيرانه   وبعض  ا وسط   أرريقي   جمهوري   بين  ا ثق   انعدام -  ب   

  اللجنــة  دورات  ضثنــ    ضو  الف يق  مع  المعقودة  االجتمــ اــ ت  فيفي حلــة    بمــ   ،اــديــدة  منــ ســــــــــــــبــ ت  في - 137
 اوامط نتيجة  بةونه ســل  ت جمهورية ضف يقي  الوســ ا األزمة ال اانة   ا الــي ،الســلم  اتف   ل  ــد  التنفيلية
 .االاتم م لدرة في المج ورة البلدان دور واالعة خ رجية،

 
  ش د   

  اـلداخلـيةكـ نون الـث ني/يـن ي (، ا   وزي     13ـب ن ي )  الا  االئتلأيوم الهجوم اـللي شـــــــــــــــنه  في - 138
 االئتلأضف يقي  الوســــــــــــــ ا الا التلفزيون الوطني ف دا قدمه الا ضنه ضحد مق تلي   جمهوريةالع م في   واألمن

 الا االئتلأ تنــــــــور التيالحةومة    روايةَ   التليفزيوني الع   الا ودام(.  14-5تشــــــــ د )انظ  الم فق   من
 بشةط حن ي تق يب . ضج نب  م تزقة من يتأل ضنه 

قع إال بشــــــــــــــةـــط جزئي، وفقـــ  لتحقيقـــ ت الف يق اـــلة الخ ـــ بـــ ت، التي ال تعةس الوا  وضســــــــــــــهمـــي - 139
في زي دة التوت ات مع الدول المج ورة التي فســـــــــــ ته  الا ضنه  اته م ت الـــــــــــدا . وفي    ،(6-2الم فق   )انظ 

ب لخ رف في جمهورية   التشـــــــ ديين  شـــــــدون و  األف يقي والتت مط  الخ رجية  وزي     نون الث ني/ين ي ، ض ـــــــدر 14
في جم ا ت مســــــــلحة تعمط في جمهورية ضف يقي    تشــــــــ ديينضا ب فيه ان ضســــــــفه لتور  مواطنين    لي ن تشــــــــ د  

لتنـوي  تشـ د  البلد الاالوسـ ا، ولتنه ضا ب ضيءـ  ان ضسـفه السـت اتيجية االتنـ ل التي اسـتخدمته  حةومة 
ــ د بع15-5الا ضنه  مســـــدولة ان األزمة )انظ  الم فق   ــي ســـــة تشـــ ــ  إلا ســـ ــ ر البي ن ضيءـــ دم التدخط  (. وضشـــ

 مدرخشــــــــــــــدون البلــدان المجــ ورة. وفي وقــي الحق، نفــي حةومــة جمهوريــة ضف يقيــ  الوســــــــــــــ ا في ليــ ن   في
 (.16-5  نون الث ني/ين ي  اته م تش د ب لتدخط في شدونه  )انظ  الم فق  25

حنول    من اسـتي ئه مع الف يق ضيءـ  ان   اجتم ا تسـل  ت جمهورية ضف يقي  الوسـ ا في    وضا بي - 140
ــ دية )انظ  الفق ات  االئتلأضاءـــــ    ــ د في تم كزام من( ضو 33-30الا ضســـــلحة من األراالـــــي التشـــ . تشـــ

بأنه  قدمي إلا السـل  ت   الف يقَ   الوسـ ا ضف يقي  جمهورية في القءـ ئية  السـل  ت ضلل ي المث ل، سـبيط والا
وطلب   ســ لون، ضب   ر االئتلأ،م التشــ دية في ضوائط شــب  /فب اي  ضم ا دولي  ب لق   القبض الا المتحدث ب ســ 

ــ د )انظ  الفق ة   ــألة مع حةومة تشــــ ــليمه. ولم تســــــنح للف يق ف  ــــــة من قشــــــة الة المســــ ولتنه يلحل    ،(3لتســــ
 من األراالي التش دية. االئتلأوا ط منل حلة الحين العمط لو فه المتحدث ب سم   س لون  ضن

 
 ا سودان   

  األراالــي  الا  االئتلأ ســل  ت جمهورية ضف يقي  الوســ ا ضيءــ  ان قلقه  إزا  وجود ضاءــ     ضا بي  -   141
الدين آدم،   نور  الــــد دولية    توقي  الســــودانية. وضلل ي الف يق بأنه  قد قدمي في ضواخ  ك نون الث ني/ين ي  ملك ة  

 . ال لب  الا  الا  ان السود   فعط  رد  الف يق  يع أ  وال تسليمه.   وطلب   للجزا ات،  الخ الع  االئتلأ   ز يم 

ا م  فيفي الخ طوم   آدم  اســتق ارالســل  ت الســودانية الف يق بأن   ضلل ي ،2021شــب  /فب اي    وفي - 142
  تـأييـد   الاحنـــــــــــــــط   قـد(  171-168الفق ات   ،S/2019/930  و   18الفق ة   ،S/2019/608  انظ )  2018

التي ك ني تقود آنلاك جهود الوســــــــ طة في جمهورية ضف يقي  الوســــــــ ا. وك ن اســــــــتم ار  ايقليمية،  المنظم ت
 دور  ضدا   الا  قدرته  من  والحد ضنشـــــ ته  ل  ـــــد وســـــيلة لهم، وفق   الوســـــ ا،  ضف يقي  جمهورية  خ رف آدم  وجود
 قي دة ت  ف  ض ث   ضف اد  يتولا ضن  يمةن آدم، ااتق ل  ح ل في ضنه من لقه ق ان ضيءــ   وضا بي. النزاض  في ســلبي

 .الس لق سيلية  ائتلأ جم ا ت

https://undocs.org/ar/S/2019/608
https://undocs.org/ar/S/2019/930
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 ا وسط    أرريقي    جمهوري    ري   االستقرار    عدم   ضح ي    بوصفه    ا مج ورة   ا دول   

  اســــــتي ئهم الســــــل  ت الت مي ونية والتشــــــ دية والســــــودانية اللين ق للهم الف يق ان  ممثلي  جميع ضا ب - 143
 جهود  ل زوامســــدولة ان ضزمة جمهورية ضف يقي  الوســــ ا. وض  بةونه المج ورة    البلدان  تنــــ نشــــ  رواي ت  من

د خل ية الا إلا منع الجم ا ت المســـلحة الع ملة في جمهورية ضف يقي  الوســـ ا من إق مة قواا  ال اميةللدانهم  
ــي ضم م زي دة كف  ة م اقبة الحدود او القدرات المحدودة للقوات   ــيه ، وض دوا من جديد ضن الع ئق ال ئيســـــــ ضراالـــــــ

(. وضلل ي الســـل  ت الســـودانية الف يق بأن 46-43الفق ات    ،S/2021/87المســـلحة ألف يقي  الوســـ ا )انظ  
جندي قد نشــــ وا في المن قة الحدودية كجز  من القوة الثلثية المشــــت كة لين جمهورية ضف يقي  الوســــ ا   500

ــ د والســـــــــودان،  ــ فةوتشـــــــ )الا الج نب الســـــــــوداني  دافوكالدام الســـــــــ يع في ضم  قوات  ان  ـــــــــ إلا   ب يالـــــــ
ــ امته  من في القوة الثلثية   الحدود(. وجددت ضمله  في ضن تتمةن جمهورية ضف يقي  الوســـــــــ ا من تعزيز مســـــــ

(. وفي اجتم ض مع الف يق، ض دت الســل  ت الت مي ونية  نفســه الم جعســوا  من حيد الجنود ضو اللوجســتي ت )
ــلحة ألف يقي  الوســـ ا، الا نحو م  نوقش خلل   ــتعدادا  للبد  في القي م لدوري ت متزامنة مع القوات المسـ اسـ

  2018لوالي )التـ مي ون( في ضيلول/ســــــــــــــبتمب     -ضف يقيـ  الوســــــــــــــ ا في هـ روا    جمهورـية  مع  اقـدـتهاجتمـ ض  
 (.15-3الم فق  نفسه، الم جع)

المحدودة التي   للســـــي  ة نتيجة  للدانهم الا  المت تب الســـــلبي األث ممثلو البلدان الثلثة ضيءـــــ   وض د - 144
لو تشـــــ د والســـــودان، الا وجه  . وضا ب ممث للدا   ضراالـــــي الاتم رســـــه  ســـــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا  

الخنــــو ، ان قلقهم إزا  وجود متم دين تشــــ ديين وســــودانيين في جمهورية ضف يقي  الوســــ ا، وااتب وا حلة 
  مق طعة)  وان   -. وضشــ روا، في جملة ضمور، إلا المتم دين الموجودين في من قة ســ م للديهمتهديدا الســتق ار  

 ،( 31- 28الفق ات    ، S/2021/87منتنـــــــــــــ  المـدة )انظ     ان تق ي ة    في   الف يق  وتو العليـ ( الـلين، كمـ  حك   
 .الوس ا  ضف يقي   جمهورية   حةومة  من   مق ب   ضنه   يداي   مسلحة   جم اة   ز يم  واو   دام ف، من زك ي    لدام  استق وا 

 شـــــــأنه  منالا حلة، ضلل ي ســـــــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســـــــ ا الف يق بأن جهودا  الج رية  وردا - 145
شـواهط البلدان المج ورة. فعلا سـبيط المث ل، نشـ  في ضوائط آحار/م رس، ألول م ة    منتسـهم في التخ ي    ضن

رية ضف يقي  )ج نب جمهو  دافوكجندي  من القوات المســــــــــــــلحة ألف يقي  الوســــــــــــــ ا في آم   30 ،2011منل ا م 
( الا الحدود مع الســـــــــودان، حيد الحل الف يق إســـــــــه مهم في م اقبة  ف   ه   مق طعةالوســـــــــ ا من الحدود، 

دورية ت بعة للقوات   تع الــــــــينيســــــــ ن/ضل يط،    16الحدود الا ال هم من التحدي ت اللوجســــــــتية واألمنية. وفي 
ــلحة ألف يقي   ــي ية من   مق تلين  ضن  التق ري   دتضف  لي او، - دافوكلهجوم الا ط يق ضم  الوســـــــ االمســـــ   الميســـــ

 .( 17) الوس ا ألف يقي  المسلحة القوات من جنود ثلثة مقتط ان ضسف   مم  شنه، منق دمين من السودان ام 

 
 ا مشترك    وا لج ن   ا ثق    بن     

ــي   انعدام الثقة لين الجه ت الف الة ايقليمية، ينب ي ضن يةون تعزيز الحوار  ي    - 146 الف يق ضنه في ســـــ
بمــ  في حلــة من خلل اللجــ ن الثنــ ئيــة المشــــــــــــــت كــة   ضولويــة،  حالين جمهوريــة ضف يقيــ  الوســــــــــــــ ا وجي انهــ   

اللجـ ن    تفعيـط  إاـ دة  ضو  تفعيـط((. ولاســــــــــــــ ، لم يح ز ضي تقـدم في  ب)  111الفق ة   ،S/2019/608 )انظ 
ــية  ــه  القليلة الم الــــــــ ــت كة في األشــــــــ ــببالمشــــــــ ( وتجدد القت ل 19-) وفيد كورون  في وس م   ج ئحة بســــــــ

 جمهورية ضف يقي  الوس ا. في

_________________ 

 .2021نيس ن/ضل يط  19تق ي  س ي،  (17) 

https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2021/87
https://undocs.org/ar/S/2019/608
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 ا منطق     رج  ل    ا بالف  امتداد -  جيم 

من قة وســـــط ضف يقي . فعلا ســـــبيط المث ل، ك ني ح كة   خ رف إلاالدللوم ســـــي ضيءـــــ    الخلأ  امتد - 147
 ال وســي االتح د  ســف رة  لين  للبي ن ت تب دل موالــوض  للئتلأاألســلحة والمق تلين اب  الحدود من تشــ د دام  

تشــ د   في  لخ رفا في  التشــ ديين وشــدون  األف يقي والتت مط  الخ رجية  وزارة  وبين  الوســ ا ضف يقي  جمهورية لد 
  المع رالــــة  تح ل (. وشـــــةة ســـــفي  االتح د ال وســـــي في ب ن ي، اللي  ـــــور ضاءـــــ   17-5)انظ  الم فق  

المعــ رالـــــــــــــــة   مع  ال ئيس  يتحــ ور  ضنإلا    الحــ جــةفي    بــ الئتلأ،  م تب ون الا ضنهم    2020  -  الــديمق اطيــة
ــ لحــة لين    مع  يتعــ ر   مــ   واو  ،(18-5الم فق   )انظ  داوات الجهــ ت الفــ الــة ايقليميــة والــدوليــة للمنـــــــــــــ

 الجه ت السي سية الف الة.

 
 حدة ا تو رات اإلقليمي  وا دو ي    أجيج  رياال ص ل    استرا يجي ت  دور -  دال 

تدديه حملت التشـهي  في تأجيج التوت ات،  اللي الدور  جسـ مةالا  السـ بقةتق ري ة    فيالف يق  شـدد - 148
ــ ر  إثــ الوســــــــــــــ ا )انظ   وفي  ــ   ــة ضف يقيــ ــ ن، في جمهوريــ األحيــ العن ، في بعض  ــ ل    ،S/2020/662ة ضامــ

بحثيـة ضن جمهوريـة ضف يقيـ  الوســــــــــــــ ا    منظمـ ت  ضاـدتهـ التقـ ري  األخي ة التي    وب انـي.  ( 18) (63-58 الفق ات
ــط االجتم اي  مســــــــ   اي ــ ئط التوا ــــــ ــليط الا وســــــ ــ ل والتءــــــ  التق ري  ضحدحيد وثق  ،( 19) لعملي ت االتنــــــ

ــبة ت  له  تقوم  اينت ني  اب   مح والت ــويه المتحدة، القلوب  ح كة  توادي ا، بحزب م تب ة  شـــــــــــ ــمعة لتشـــــــــــ   ســـــــــــ
 .( 20) االنتخ ب ت سي   في المن فسين

ــية، الحل الف يق   وفي - 149 ــت اتيجي ت االتنـــــ ل    داماالســـــتخاألشـــــه  القليلة الم الـــ  لل عنالمنهجي الســـ
ــة لمواق  الحةومة  في ــوا  ك ني وطنية ضو خ رجية.   ، جميع الجه ت الف الة التي تعتب  مع رالـــ نظمي   فأوال، ســـ

( 135مظ ا ات في ب ن ي الــد الجم اة االقتنــ دية لدول وســط ضف يقي  في منتنــ  شــب  /فب اي  )انظ  الفق ة 
ــد البعـثة   مـ يو، واتهمـي المنظمـت ن ـب جـب ر حةومـة جمهورـية ضف يقـي  /وضـي رفي نيســــــــــــــ ن/ضل ـيط    المتتـ مـلةوالــــــــــــ

. افوية ب اتب را  األام ل الة ف يقلل الحةومة ممثلو وو ــــ . ئتلأاالالوســــ ا الا إج ا  حوار مع ق دة 
والا نحو مـ  ض ـدت تـف الت الف يق مع الســــــــــــــةـ ن المحليين، ـف ن اـلة المظـ ا ات تعةس ال فض الشــــــــــــــعبي 

. وفي الوقي نفســـــــــــــه، ض دت  “إرا ليين”ضو   “ضج نب”  ب اتب رام ئتلأاالجمهورية ضف يقي  الوســـــــــــــ ا لق دة  في
ــ در )مثط ممثلي حةومة ــعة من المنـــ جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا والمجتمع المدني( وكللة تق ري     ط ئفة واســـ

ــي نالة المظ ا ات ق مي ل ا ية ضاءــــــ   ح كة القلوب المتحدة، ودا  بعءــــــهم الن ، مثط  ســــــ ية ضن  ديداســــ
ضي ر/م يو، قدمي   12. وفي  ( 21) (19-5إلا احتج ج ت الـــــــد البعثة المتت ملة )انظ  الم فق   وســـــــيم تشـــــــي،

_________________ 

ضيءـــــــــــــــــــــ :   (18)   United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central Africanاـنظـ  

Republic, “L’incitation à la haine et à la violence en République centrafricaine (2017-2020)”, 2019. 

 (19) Graphika and Stanford Internet Observatory, More-Troll Kombat: French and Russian Influence Operations 

Go Head to Head Targeting Audiences in Africa (2020); and Stanford Internet Observatory, “One face, many 

names: an investigation into fake NGOs and media outlets linked to Harouna Douamba on and off 

Facebook”, 6 May 2021. 

 (20) Saber Jendoubi, Les réseaux sociaux centrafricains à l’aube des élections: symptôme avancé d’une crise 

politique à venir, Études de l’Institut français des relations internationales, 2021. 

 .2021س ن/ضل يط ني 23 و 21تق ي ان س ي ن،   (21) 

https://undocs.org/ar/S/2020/662


S/2021/569  

 

21-06676 41/190 

 

Galaxie nationale،   ملك ة للبعثة المتت ملة خلل مظ ا ة من اءة له ،  كوسيم تشي،  اي مننة يقودا و
 موا ــــــــــــــلـة  الف يق  ويعتزم(.  20-5تتءــــــــــــــمن تهـديـدات بـ الاتـدا  البـدني الا موظفي البعثـة )انظ  الم فق  

 .العن  الا للتح يض المحتملة الح لة الة في التحقيق

تم اي. واســـتخدمي م ة  اقت ني الة المظ ا ات بحملت تشـــهي  الا شـــبة ت التوا ـــط االج  ث ني ، - 150
التي ق م له  ادد كبي  من حســــ ب ت   المنســــقة األام لاســــت اتيجية   2021م يو /وضي رضخ   في نيســــ ن/ضل يط  

  لوحظي خلل حملة التشـــهي  بموظفي البعثة المتت ملة في شـــب  /فب اي   والتيوســـ ئط التوا ـــط االجتم اي، 
إلا نشــــــ  شــــــ ئع ت ال ضســــــ س له  ان البعثة   فب يالــــــ فة(. 63-58الفق ات    ،S/2020/662 انظ )  2020

اززت الدا ية للبي ن ت الع مة التي ضدلا له  ضاءـــ   ح كة القلوب المتحدة   قد الحســـ ب تالمتت ملة، ف ن الة 
ا، حنـــــــط الف يق الا نســـــــخة  (. وضخي  21-5وشـــــــ ك ؤا  وانتقدوا فيه  البعثة ورئيســـــــه  بشـــــــدة )انظ  الم فق  

مةتب ايالم ”لتي ن يســــما  2020ك نون األول/ديســــمب    25إلا  21ل ن مج امط ضســــبواي للفت ة من  من
ومن لين ال ســـــــ ئط ال ئيســـــــية لللة األســـــــبوض، التي كل  موظفو المةتب  (.22-5)انظ  الم فق   “واالتنـــــــ ل

جه ت ف الة خ رجية )ضي تشــ د والتون و وف نســ  لنشــ ا  الا شــبة ت التوا ــط االجتم اي، إلق   اللوم الا 
  الوثيقة،  الة   ــــــــــــــحة  تأ يد يســــــــــــــت ع لم الف يق ضن ورهم.  البلد  يعيشــــــــــــــه   التيوالبعثة المتت ملة( في األزمة  

 .ال ئ سة في التي ن الا مثط وجود ض دت الحةومة، من حلة في  بم  كثي ة، من در ف ن

  
 ا طريعي   ا موارد  -  س بع   

 ته يب في الءــــــ لعة  ايج امية الشــــــبة ت في  التحقيق  الف يق ب شــــــ   االســــــتع ا ، قيد الفت ة  خلل - 151
. الدولية  الســو   إلا للو ــول  ابور كبلد  الت مي ون  اســتخدام  كي ية وفي الوســ ا ضف يقي  جمهورية من اللاب
 ضيء  معلوم ت مستتملة ان الم س. الف ض الا ويءم

 
 لجرامي   شبك ت يشمل  ا ذي  ا ذهب   هريب -  أ ف 

من اللاب الموّرد من جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا ك ن يت ج   الم ئةفي   95الف يق ضن ض ث  من    قدر - 152
وم ت تبين  به ضف اد وكي ن ت بنـــــــــــورة هي  مشـــــــــــ واة. وجمع الف يق، ضثن   التحقيق ت التي ضج اا ، ضدلة ومعل

 ضنم   الته يب.

ــ لعـة في ضنشــــــــــــــ ـة االتجـ ر ـب لـلاـب،    1-6الم فق    ويءــــــــــــــم - 153 معلومـ ت ان الجهـ ت الفـ الـة الءــــــــــــ
 .“راشين” ب سم مع وأ مه ب  انان ك مط إنت جه ، و   تبلن الالش ك ت والتع وني ت التي  ضي

 
 ا وسط   أرريقي    جمهوري   ا طريعي   ب  موارد  اال ج ر  مراكز  كأحد  ا ك ميرون  -  ب   

ــية ضخ  ، اي ط يق ا م  ضف د - 154 ــمن مح ور إقليمية رئيســـــ ــ لق بأن الت مي ون، الـــــ الف يق في وقي ســـــ
  ،S/2014/762للتنــــــــــــــدي  هي  المشــــــــــــــ وض لـللاـب والمـ س الموّرد من جمهورـية ضف يقـي  الوســــــــــــــ ا )انظ  

 الف يق  جمع  االســــــــــــــتع ا ،  قيـد  الفت ة  وخلل(.  85  و  84الفق تـ ن    ،S/2019/608  و   134-132 الفق ات
ــ فية معلوم ت ــ ا  ضف يقي  جمهورية موارد  إنت ف  في  والمتورطين  الت مي ون   في  المقيمين  األف اد ان إالــــ   الوســــ
  ينتهةون  واللين الوســــ ا ضف يقي  جمهورية في المســــجلين هي   األف اد وادال .  مشــــ واة هي  بنــــورة  وتداوله 

نقلوا اللاب والم س الللين تم شــــــــــــــ اؤام  في جمهورية ضف يقي  الوســــــــــــــ ا إلا الت مي ون    فيه ،  التعدين ق نون 
 .الت لية الملمح حوي بنورة هي  ق نونية. والا يشمط األف اد 

https://undocs.org/ar/S/2020/662
https://undocs.org/ar/S/2014/762
https://undocs.org/ar/S/2019/608
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ف ن بعض مواطني جمهورية ضف يقي   ،(99الفق ة   ،S/2018/1119  نحو م  سـبق توثيقه )انظ الا - 155
يعب ون    الج ين،الوســ ا اللين يعملون كعم ل من جم وج معي مع دن، ولتنهم يعيشــون في الت مي ون بنــفة 

ــلع. وجمع الف يق شـــــه دات  الحدود ب نتظ م للمشـــــ ركة في ضنشـــــ ة التعدين هي  المشـــــ واة و  في االتج ر ب لســـ
.  ( 23) وفي مــدينتين كــ مي ونيتين الا الحــدود  ( 22) مخيمــ ت للج ين  ثلثــةاــديــدة من اــلة الجهــ ت الفــ الــة في  

وك ن ادال  األف اد يعملون في مواقع التعدين اندم  ك نوا يقيمون في جمهورية ضف يقي  الوســـــــــــ ا، ولتن نظ ا  
ي العثور الا امط في الت مي ون، ق روا العودة إلا تج رة التعدين في جمهورية للنــــــــعوب ت التي تواجههم ف

 ضف يقي  الوس ا مع الحف ر الا إق متهم في الت مي ون.

  ضنهم  ض دوا  الت مي ون  شــ     في  مدن من  ك مي ونيين مواطنين ادة  مع ضيءــ  مق للت  الف يق  وضج    - 156
اللاب إلا   وا بوا من جم ام ل ضو  كمشـــــــــــــت ين  الوســـــــــــــ ا ضف يقي  جمهورية في  التعدين في الـــــــــــــ لعين    نوا

ك دي(، الا ســـــبيط المث ل، شـــــهد الف يق  -  م مبي ي  مق طعة)  ودومب يةي  وه مبوال  ديللوكوالت مي ون. وفي  
 .وم س حاب كتج رله  تقديمهم ج   وجود ادد من الت مي ونيين اللين  

 الح فيون امـ ل المنـ جم    ضيضف يقيـ  الوســــــــــــــ ا الم خذ لهم،    الف يق ضن متعهـدي جمهوريـة والحل - 157
ــ   المع دن  وج معو ــ واة في الت مي ون    ورؤســـ ــورة هي  مشـــ تع وني ت التعدين، يت ج ون ب للاب والم س بنـــ

الف يق   ه مبيل،بحجة ضن السـو  ض ث  ربح  ان ك. وضللن ت ج  حاب وم س، يعمط بشـةط ق نوني من مق ة في 
ــ  بأنه  ــل  ت جمهورية ضف يقي  الوســــــــــ ا   ــــــــ من مخزونه. وبيع الجز  المتبقي  الم ئةفي  50من  بأقطلســــــــ

)الت مي ون( حيد ك ن يســ ف  م ة واحدة في األســبوض. وضوالــح للف يق ضن المشــت ين في الت مي ون     ينتزو في
 ضو ب ن ي.  لب بي اتي ب لمشت ينيع الون سع ا ضفءط مق رنة 

  اســــتخدم فقدالمه بون لعبور الحدود دون توقيفهم.   ســــتخدمه ي الف يق في االســــت اتيجي ت التي   وحقق - 158
ــ لةابورام  في  العديد منهم ــبيط المث ل، خمســــــة   نق   ان لديلة مســــ ــمية. وحدد الف يق، الا ســــ الحدود ال ســــ
إلا هـ روا لوالي.    كـ نتونيـيه  من  ضخ     مســــــــــــــ ـلةوض ث  من خمســــــــــــــة    كينتزوإلا   هـ مبوالمن    ـلديـلة مســــــــــــــ ـلة

  تج ة األف اد  المه بون ضن ب مة نهم ضيءـــ  االاتم د الا تســـ اط موظفي الجم رك الت مي ونيين، وال ســـيم وض د
ــ ي ة من اللاب ضو الم س. وضللن اثن ن من موظفي الجم رك الت مي ونيين، مق ام   اللين يحملون كمي ت  ـــــــــــ

لوالي، والــــ بط شــــ طة حدود في هبيتي الف يَق بأنهم يولون ااتم م  ض ب  للســــلع المحظورة   -   وه روا    ينتزو في 
 .م  ي ون ضن المه ب يّتج  به لدفع نفق ت المعيشة اليومية مثط المخدرات واألسلحة مق رنة ب للاب، ال سيم  اند 

ب لتوجه إلا   يأم وا ضالإليهم    طلبوا  رؤســـــــ  اموكيل الجم رك الت مي وني ن الف يق ضيءـــــــ  بأن   وضللن - 159
 ضيءــــــ  ضق وا  ضنهم هي . والم س اللاب من كبي ة  بةمي ت الحدود  يعب ون   اللين  األشــــــخ  مةتب التعدين إال 

ــتح لة ــ لح  يعملون  ضو آخ ون  جم رك موظفو  ي افقهم م   كثي ا الن قلين  ألن حلة  ب ســـــــــ    ـــــــــــلت لهم  ضف اد  لنـــــــــ
 .األم  لزم إحا  لحم يتهم المستعدة  الت مي ونية ب لنخب

 اللاب هســـــيط الا يشـــــجع  الت مي ون   في  المع دن ضث الف يق ضن ادم وجود نظ م ســـــليم لتتبع   وض د - 160
من جمهورية ضف يقي  الوســـــ ا. ومعظم مشـــــت ي اللاب والم س في المدن   الموّردين  المشـــــ واين هي  والم س

اللين لديهم ت اخيذ منشـأ المع دن   المشـت ون  رااام   ون دراال ئيسـية في شـ   الت مي ون ام هي  مسـجلين. 

_________________ 

 مبيلي ولولو وتيم ن ولو. (22) 

 ه روا لوالي، وكنتزو. (23) 

https://undocs.org/ar/S/2018/1119
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  وكنتزو   وبي توالي  لو  -)ضو ادم الشــــ ا (. وضللن خمســــة مشــــت ون مق ام في ه روا    الشــــ ا   ق ارامفي   معي ر
 منشأ اللاب. فيمن ااتم مهم   ض ب  فق ت جيدة   ب تم مااتم مهم    نالف يَق بأ

لوالي )المدن ال ئيســـــــية في شـــــــ   الت مي ون، حيد يج ي  -وه روا    وكينتســـــــو  وب توري   لي تواوفي  - 161
وج معي   لمنـ ا ا  ض ـح بهسـيط المع دن هي  المشـ واة من جمهورية ضف يقي  الوسـ ا(، الحل الف يق ضن 

  والنـــــــــــن اةالمع دن يعملون اموم  من مســـــــــــ  نهم الخ  ـــــــــــة. وضللن الموظفون الميدانيون من وزارة المن جم 
 .املهم  يعو   حلة بأن الف يقَ  المتداولة  البء ئع ضث   لتتبع  المةلفون الت مي ون   فيوالت وي  التتنولوجي 

الشــه دات التي جمعه  الف يق ضن كي ن  حةومي  اشــت   ضيءــ  الا األرجح حهب  هي  مشــ وض  وض دت - 162
م كز دام ضنش ة التعدين وتعزيزا ، واو كي ن رسمي  من موظف نمه ب  من جمهورية ضف يقي  الوس ا. وضللن 

ــ لح حةومـة التـ مي ون، الف يَق ـبأنهمـ    لم يحققـ  يتمـثط دورة، الــــــــــــــمن ضمور ضخ  ، في شــــــــــــــ ا  الـلاـب لنــــــــــــ
 مندر اللاب اللي اشت ي ة. في

ضن حةومة الت مي ون    ( 24)الت مي ون   من   والم س   اللاب   من   ال سـمية   النـ درات   مسـتو    انخف     وضظه   - 163
 .الوس ا   لم تستفد من الء ائب المف والة الا المع دن هي  المش واة التي تنشأ من جمهورية ضف يقي 

تور  التــ مي ونيين في ته يــب المــ س والــلاــب من جمهوريــة ضف يقيــ  الا التقــ ري  المتعلقــة ل   وردا - 164
ــهط  ــبب الحدود التي يســــــ ــل  ت التعدين في الت مي ون الا التحدي ت التي تواجهه  بســــــ الوســــــــ ا، ض دت ســــــ

  الم س،  ســيم  وال  الت مي ون، من  موارداخت اقه  مع جمهورية ضف يقي  الوســ ا. وضلل ي الف يق م ارا وتت ارا ضن 
 .الوس ا ضف يقي  جمهورية ط يق ان ضيء  تندر

ــلع بعض ضن  الف يق وض د - 165 ــتخدم ك ني الســــ ــتهلك  تســــ ــوله  إلا الت مي ون   المحلي  للســــ   ، بمج د و ــــ
خيو  تشي  إلا ضن الشبة ت ايج امية الدولية تندر الموارد  إلاالف يق  وتو ط. يندر  ك ن  معظمه   ولتن

لف يق ضن يتتبع اـلة الخيو  ـب لتعـ ون مع حةومـة التـ مي ون، ويعتقـد ضـنه ينب ي  ال بيعـية من التـ مي ون. ويعتزم ا 
 .العبور واألسوا  النه ئية  وضسوا    االج امية في الشبة ت   الء لعين والتي ن ت    األف اد  بشأن موا لة التحقيق  

 
 ا م س -  جيم 

 معلوم ت مستتملة ان الم س. 2-6الم فق  يءم - 166

  
 ا توصي ت  -  ث من   

 :الت لية التو ي ت  الف يق يقدم - 167
 

 بشأن جمهوري  أرريقي  ا وسط    ( 2013)   2127مجلس األمن ا منشأة عمال ب  قرار     جن    ل     

ــ ركوا في ضنشــــــ ة  في تحديد األ النظ  )ض(  ــلحة، اللين شــــ ــيم  ق دة الجم ا ت المســــ ف اد، وال ســــ
  الق ار  بموجـب  والممـددة  (2018)  2399الق ار    من  22إلا    20الجزا ات المحـددة في الفق ات    اليهـ   تن بق
2536 (2020)  

_________________ 

لم يتلق الف يق ضي رد الا طلب ته من الســــــــــــل  ت الت مي ونية، ولتنه حنــــــــــــط الا تقدي ات من منــــــــــــ در متنواة، من لينه  ممثلو   (24) 
 .2020كيلوه ام من اللاب في ا م  500قي ا  من الم س و  2 000المنظم ت هي  الحةومية ومسدولو التعدين، تبلن 

https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
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ــدار )ب(  ــحفي  لي ن إ ــ ــ رم ب لق نون 1’:  يداو   ــ ــلحة إلا االلتزام النــ ‘ ق دة الجم ا ت المســ
المســدولين ان انته   ت الق نون الدولي   تقديم إلا‘ وســل  ت جمهورية ضف يقي  الوســ ا  2’الدولي اينســ ني، 

 موظفيه   بشـأنالتحقيق   إلا‘ وسـل  ت جمهورية ضف يقي  الوسـ ا والشـ ك   الدوليين  3’اينسـ ني إلا العدالة،  
 ( دال -  وث لث   ث ني   الف اين)انظ   قء ئي   وملحقتهم اينس ني الدولي  للق نون  انته   ت  ي تتبون   اللين

 
 ا وسط    أرريقي      جمهوري   حكوم    ل     

التزامـ تهـ  بموجـب العهـد الـدولي الخـ   ـب لحقو  المـدنـية والســـــــــــــــي ســـــــــــــــية والميـث    احت ام )ف( 
في ح لة ال وار  التي تف الــــــه  الدولة، ضال تتع ر     يءــــــمن ن، اللليناألف يقي لحقو  اينســــــ ن والشــــــعوب، 

ال تن وي الا تمييز الا ضســــــــــــــ س الع   التـدالي  المتخـلة مع التزامـ تهـ  األخ   بموجـب القـ نون الـدولي، وض
  (131والفق ة  105-104اللون ضو الجنس ضو الل ة ضو الدين ضو األ ط االجتم اي فقط )انظ  الفق تين  ضو

ومحمد  ــــ لح،   داراســــ  والي  ضيولوم المســــ  لة ان الج ائم التي ارتتبه  ديمت ي   الــــم ن )د( 
 وتزويدام العدالة إلا اللجو  الا الءـــــــح ي  جميع قدرةبم  في حلة االاتدا ات الا حفظة الســـــــلم، وكللة 

  (117-113 و 42-37)انظ  الفق ات  ب لحم ية

التدالي  المن سبة لوق  التجنيد الموازي في ق  ض األمن، و دم ف األاء   الس بقين  اتخ ح )اـ( 
 ( رابع حة في ق  ض األمن وفق  ألحة م اتف   السلم )انظ  الف ض في الجم ا ت المسل

ــ ـئط    معـ لجـةجهوداـ  ال امـية إلا    تعزيز )و(  إلا  األســــــــــــــلحـة  ته ـيبالحـدود وم اقـبة    ضمنمســــــــــــ
المجتمع ت المحلية، ووق  التجنيد   مع  والتوا ــــــــــــطق  ض األمن ال ســــــــــــمي    ط يق  انالجم ا ت المســــــــــــلحة  

  (112جم ا ت المسلحة في الا الندد )انظ  الفق ة ال سمي للميليشي ت ضو ال هي 

ح الت    فيم اجعة لحســـ ب ت شـــ ك ت التعدين وف   اقوب ت، حســـب االقتءـــ  ،   إج ا  )ز( 
  (153)انظ  الفق ة  احتي لية ب    وتندي ة  اللابالمنتجة من  التمية ك مطان   ايلل  ادم

ــلحة الم دية  الحم ية  ف لة ) (  ــة ية والمعدات واللخي ة  لاســـ ــي  ة إلا المنقولة  العســـ  الدولة،  ســـ
 ضل (  - ث لث  الف ض)انظ   انه  والمس  لة  وتعقبه   و دارته  وم اقبته 

 
 ا مج ورة   وا دول   ا وسط    أرريقي    جمهوري    حكوم    ل     

ــةتعزيز الحوار فيمـــ  لينهـــ  و  ( )  ــ   تقويـ   ال اميـــة إلا تعزيز م اقبـــة الحـــدود من خلل  جهوداـ
 ( ب   - س دس )إا دة( تفعيط اللج ن المشت كة )انظ  الف ض 

 
 ا سالم   ال ف ق   ا ض من    وا جه ت   ا وسط    أرريقي    جمهوري    حكوم    ل     

 الا  الســــــــــــلمتوالــــــــــــيح ايج ا ات العق لية والجزا ات وتنفيلا  في ح الت انته ك اتف    )ي( 
  (128منه )انظ  الفق ة  35 الم دةالنحو الوارد في 
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 وا ك ميرون   ا وسط    أرريقي    جمهوري    حكومتي   ل     

ل بيعـية  التعـ ون في التحقيق مع األف اد والتيـ ـن ت المتورطين في االتجـ ر ـب لموارد ا  تعزيز )ك( 
اب  الحدود من منــــــــــــــ در هي  ق نونية في جمهورية ضف يقي  الوســــــــــــــ ا ومح  متهم، حســــــــــــــب االقتءــــــــــــــ    

 ( ب   - س بع  الف ض )انظ 
 

 ا ك ميرون   ل     

ــدرة    اللجنــةإلل    )ل(  ان التــدالي  المحــددة المتخــلة لمنع االتجــ ر بــ لموارد ال بيعيــة المنـــــــــــــ
 ( ب    - س بع وس ا ضو ليعه  في الت مي ون )انظ  الف ض بنورة هي  مش واة من جمهورية ضف يقي  ال

 
 األعض     ا دول   جميع   ل     

 االســــــتثن  من خلل تقديم ايخ  رات ضو طلب ت    األســــــلحة  توريداالمتث ل لحظ    الــــــم ن )م( 
  ســتســ ام  التي للتي ية  مفنــلة  شــ و الوقي المن ســب، وضن تفي ايخ  رات، اند االقتءــ  ، بشــ   تقديم   في

 (.ث لث  الف ض)انظ   األمن ق  ض إ ل دام  فيالمقدمة  المس ادةله   
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Annex 1.1: Map of the Central African Republic / Carte de la République centrafricaine. 
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Annex 1.2: Table of correspondence sent and received by the Panel from 1 September 2020 to 7 

May 2021 / Tableau des communications envoyées et reçues par le Groupe entre le 1er septembre 

2020 et le 7 mai 2021. 

 

Country/entity 
Number of letters 

sent 
Information 

supplied 
Information par-
tially supplied 

Information not 
supplied 

Chair 13 N/A N/A N/A 

Sudan 3 2   1 

CAR 16 1   15 

Cameroun 3 2   1 

Madagascar 1 1    

Jenis Air 1 1    

Russian Federation 2 2    

Kyrgyzstan 1 1    

Ukraine 1 1    

Rwanda Air 1 1    

Kazakhstan 1 1    

Fly Sky Airlines 2 2    

Rwanda  2     2 

Space Cargo 1     1 

UAE 2     2 

Chad 3  1  1 1 

DRC 1     1 

Gomair 1     1 

Serve Air Cargo 1     1 

Republic of Congo 1     1 

ECCAS 1     1 



S/2021/569  

 

21-06676 53/190 

 

Oueifio Mberendeh 1  1    

HW Lepo 1     1 

IMC 1     1 

France 1 1     

South Sudan 1     1 

International Criminal 
Court 

1 1     

Midas 1  1    
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Annex 2.1: Details on the meetings held by François Bozizé in Ouham and Nana Gribizi Prefec-

tures preceding the creation of the CPC / Details sur les réunions tenues par François Bozizé dans 

les Prefectures de l’Ouham et de Nana-Gribizi en amont de la création de la CPC. 

 

Local armed group sources confirmed to the Panel that Bozizé’s first meeting in Kaga-Bandoro was 

with MPC leader Mahamat Al-Khatim. François Bozizé also met with FPRC members, including Ah-

mat Bahar (see S/2017/1023, paras. 194-197), and UPC representatives. From Kaga-Bandoro François 

Bozizé travelled to Kabo (Ouham Prefecture). There, according to eyewitnesses, his first meeting on 3 

December 2020 was with FPRC and MPC local “generals” with Bozizé himself surrounded by anti-

balaka fighters and around ten FACA soldiers. On 5 December, Bozizé travelled south towards Batan-

gafo (Ouham Prefecture), his last stop before Kamba-Kotta. 
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Annex 2.2: Details on personal connections within the armed groups that helped Bozizé to create 

the CPC/ Details sur les relations personnelles entre des membres de groupes armés et François 

Bozizé et qui ont facilité la formation de la CPC. 

 

Al-Khatim was among the so-called “liberators”, fighters who had supported Bozizé’s coup d’état in 

2003 (see S/2014/452, para. 14), while “general” Ibrahim (part of the 3R delegation in Kamba-Kotta) 

was a former bodyguard of François Bozizé. Nourredine Adam had also sealed an alliance with Bozizé 

back in 2015 during talks in Nairobi (see S/2015/936, paras. 24-26). 
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Annex 2.3: Communiqué signed on 18 February 2021 confirming the appointment of François 

Bozizé as general coordinator of the CPC / Communiqué signé le 18 février 2021 confirmant la 

nomination de François Bozizé comme coordonnateur général de la CPC. 

 

Document received by the Panel from an armed group representative on 10 March 2021. 
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Annex 2.4: Jean-Eudes Teya, drafter of CPC’s communiqués / Jean-Eudes Teya, rédacteur des 

communiqués de la CPC. 

 

 

CPC members told the Panel that KNK member Jean-Eudes Teya was supporting François Bozizé in 

his role as political leader of the coalition. Several of them mentioned that Teya was drafting CPC 

communiqués, which is confirmed by the properties of the electronic versions of CPC communiqués 

(see screenshot below). 

 

The Panel contacted Jean-Eudes Teya who indicated that he was not available for a meeting. 
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Annex 2.5: Communiqué signed on 8 January 2021 by armed group leaders, including Abdoulaye 

Hissène, opposing the creation of the CPC / Communiqué signé le 8 janvier 2021 par des chefs 

des groupes armés, dont Abdoulaye Hissène, s'opposant à la création du CPC.   

 

Document obtained by the Panel from an armed group representative on 8 January 2021. 
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Annex 2.6: Overview of CPC-affiliated armed groups in terms of arms, ammunition and ability 

to re-supply / Informations sur l’armement, les munitions et la capacité à se réapprovisionner 

des groupes armés membres de la CPC. 

 
 

CPC-affiliated armed groups significantly depleted their weapons and ammunition stocks during 

fighting and lost a lot of fighters. Crucially, some were also driven out of their bases of operation 

and had their access to certain trafficking routes cut. A senior armed group source observed to 

the Panel that most armed groups were reliant on weapons and particularly ammunition stocks 

built up through slow but steady flows acquired over months and years and that their ability to 

re-supply in order to meet the demands of intense and consistent combat was insufficient. This 

annex provides an overview of what each CPC component used in fighting on behalf of the CPC 

in terms of logistics and their current level of armament and capacity to re-supply. 

 

Anti-balaka groups brought significant numbers into the CPC in early stages, but sources ob-

served that they were limited in terms of equipment, mostly armed with artisanal weapons, lim-

ited assault rifles and grenades. Most arrived and deployed on foot.  

 

MPC were moderately well-armed with assault rifles, grenade launchers, RPGs, etc. Sources 

confirmed that the armed group relied upon significant reserves, having engaged in little active 

fighting since 2014. Key trafficking routes for MPC included axes around and small bush routes 

close to Moyenne-Sido (Ouham Prefecture), which had been used for occasional large and so-

phisticated deliveries of arms and associated ammunition, using a transhumance route running 

from Moyenne-Sido to Dekoa (Kémo Prefecture) to conceal the movement of materials from the 

border deeper into the country. Markounda (Ouham Prefecture) is also a key trafficking point for 

smaller but consistent transfers of small arms and light weapons.  

 

According to local sources in north-western CAR, 3R brought significant weaponry and well-

organized personnel to the CPC. Locals met by the Panel in towns and villages across the north-

east, including Bocaranga, Ngaoundaye, Boguila, Nana Bakassa and Bossangoa, observed an 

increased number and type of armament of 3R elements from mid-December 2020 onwards. 

Nonetheless, 3R sources admitted to the Panel that they had suffered significant losses of weap-

ons and personnel and had begun efforts to re-organize and re-supply following the disputed 

confirmation of “general” Bobbo as the new 3R President on 1 April 2021 (see Document 1 

below). Crucially, 3R fighters had not lost control of their bases, including their headquarters in 

Koui/DeGaulle, and bases in Kollo, Kowone, Letele, Nzoro, Ngaoundaye, Borodoul, and 

Nzamare (Ouham Pendé Prefecture). Sources revealed that in April 2021, 3R used both main 

roads and small paths and transhumance routes at Zoulde, Ngouboye, Bolele, Bolere, Bezere and 

Borodoul (Ouham Pendé Prefecture) to re-arm using contacts—including individuals described 

to the Panel as Chadian military personnel—in key border towns in Chad including Ngoye, which 

is just 7 km from Bang, Ngoni, and Kogui (see S/2019/608, paras. 81-83). For example, sources 

confirmed that a significant delivery of arms, ammunition and four 12.7mm calibre machine guns 

were delivered to a location 6-7 km from Ngaoundaye in the forest between 17-19 April 2021. 

An individual, described as a Chadian army general, was identified as central in the coordination 

of deliveries. In mid-April, locals also noted increased 4x4 vehicle and motorbike movement 

among 3R bases in the area, which sources confirmed was the re-organisation and re-positioning 

of 3R assets in preparation for a potential attack by FACA soldiers and Russian instructors.  
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UPC also contributed significant weapons and forces to the CPC and suffered significant losses. 

When FACA and Russian instructors conducted operations, UPC leader Ali Darassa lost strategic 

bases in Bambari, Ippy and his headquarters in Bokolobo (Ouaka Prefecture). As documented by 

the Panel, UPC has diversified trafficking routes in recent years, which had ensured a steady 

flow of arms and ammunition via routes from DRC via Satema/Mobaye, from South Sudan via 

Bambouti (Haut-Mbomou Prefecture), from the Sudan via deals with other armed groups to en-

sure deliveries through Vakaga Prefecture and recently through Sam Ouandja (Haute-Kotto Pre-

fecture) (see S/2021/87, paras. 33-34), and via smaller but steady weapons deliveries with trans-

humance corridors. Based in the bush since late February 2021 and moving regularly as FACA 

and Russian instructors’ operations advanced, UPC elements found themselves faced with a lo-

gistics problem, as interlocutors using DRC and transhumance routes no longer had a clear loca-

tion for delivery. 

 

Sources reported that in December 2020, Darassa sent a senior UPC element to Nyala, the Sudan, 

to arrange a series of arms and ammunition deliveries using the Sam-Ouandja-Bria road. The 

first two deliveries arrived in Sam Ouandja on 18 December 2020 and 4 February 2021 and were 

delivered onwards to Bria. However, sources informed the Panel that, in advance of a third de-

livery on 15 February, Michel Djotodia called Ali Ousta and ordered FPRC-Goula to cease co-

operation with CPC groups, including UPC. When the third delivery arrived in Sam-Ouandja, 

two Sudanese elements were “arrested” by FPRC “general” Alanta (see S/2021/87, paras 26-34). 

These individuals were later transferred to Bria, where the CAR authorities have opened an in-

vestigation into their activities. Sources confirmed that UPC and CPC’s access to arms and am-

munition flows from the Sudan has remained cut in the months since.  

 

As discussed above (see para. 21 of the body of the text), the FPRC military faction did not fully 

integrate into the CPC and thus contributed limited fighters and existent arms stocks to the coa-

lition. They did, however, provide access to crucial FPRC arms trafficking networks (see 

S/2019/930, paras. 72-78, S/2018/1119, paras. 68-72, S/2017/639, para. 70 and annex 5.9), mak-

ing sanctioned-individual Haroun Gaye a key interlocutor for Francis Bozizé as he sought to 

oversee top-level logistics for the CPC. According to armed group and local sources, Haroun 

Gaye made numerous trips to Nyala, the Sudan, the most recent of which was in mid-April 2021. 

According to Panel sources, he regularly interfaced with documented FPRC logistician and arms 

trafficker, Bashar Fadoul (see S/2019/930, paras. 72-78), who in turn was tasked by Nourredine 

Adam. Splits within the FPRC (see S/2019/930 paras. 46-69) and inability to rely on collabora-

tion with other armed groups in ensuring flows of arms had, nonetheless made assuring large-

scale deliveries more difficult. Compounding this, Panel sources in the Sudan and north-eastern 

CAR noted that intercommunity tensions in the Nyala area had also made it more difficult to find 

interlocutors for purchases. 

 

While government officials, including the Minister for Public Security (see para. 139 of the body 

of the report), touted the large-scale involvement of foreign mercenaries in the CPC, the Panel 

could find no evidence of significant recruitment or flows of new foreign elements to join the 

ranks of the CPC, beyond those foreign elements already counted among the ranks of armed 

groups in the CAR. While sources indicated that François and Francis Bozizé had anticipated the 

arrival of logistics and fighters from neighbour States, the Panel notes that deliveries of arms, 



 S/2021/569 

 

62/190 21-06676 

 

ammunition and military materiel proved limited (see paras. 30-32 of the body of the text) and 

the arrival of reinforcements did not materialize. 

 

The Panel discussed arms trafficking from the Sudan with Sudanese authorities who underlined 

their efforts to strengthen border control (see para. 143 of the body of the text). Due to the post-

ponement of its mission to Chad (see para. 3 of the body of the text), the Panel could not discuss 

trafficking issues with the authorities of Chad. The Panel intends to share the names of Chadian 

individuals involved in trafficking with the authorities of Chad.  
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Document 1: Communiqué appointing “general Bobbo” as President of 3R, published on 2 April 

2021/ Communiqué publié le 2 avril 2021 nommant le “general” Bobbo président des 3R. 

 

Document received by the Panel on 3 April from an armed group representative. 
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Annex 2.7: Deterioration of the humanitarian situation / Détérioration de la situation humani-

taire. 

 

Communities have been displaced across much of the country. Although some of those populations 

displaced internally started to return in late April 2021, according to UNHCR, overall displacement 

(including both refugees and IDPs) rose from 1.25 million in October 2020 to almost 1.39 million in 

March 2021—far higher than previous crises.1 This large-scale displacement has increased risk for dif-

ferent sectors of the population: male youth have been vulnerable to summary executions with accusa-

tions of complicity with armed groups, women were at increased risk from sexual violence by armed 

group elements pushed out of towns (see para. 42 of the body of the text), and the Panel documented 

incidents of all six grave violations against children during this period: killing and maiming of children; 

recruitment or use of children as soldiers by armed forces or armed groups; attacks against schools or 

hospitals; sexual violence against children; abduction of children; and denial of humanitarian access for 

children. 

This displacement resulting from insecurity has had an impact on food security which is likely to con-

tinue into the coming months, which corresponds to the ‘lean’ season during which food shortages are 

already commonplace in CAR. According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC)2, 

the number of those in Phase 3 and Phase 4 (crisis and emergency) situations for food security for the 

period May to August 2021 has increased, with 48 per cent of the population in crisis and emergency 

situations for food security (an increase of 7 per cent).3   

_________________ 

1 https://data2.unhcr.org/en/situations/car/location/399  

2 This scale is a standardized scale which integrates data on food security, nutrition and livelihoods into a scale allowing decision makers 

to understand the severity of a crisis.   

3 http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152894/  

https://data2.unhcr.org/en/situations/car/location/399
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152894/
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Annex 2.8: Attacks and occupation of schools in the Central African Republic (21 December – 7 

May 2021) / Les attaques et les occupations d’écoles en Centrafrique (21 decembre – 7 mai 2021). 

 

The table below was compiled by the Panel based on information from various sources as well as the Panel’s 

own investigations. It provides a snapshot of the impact that the most recent fighting has had on children. The 

table highlights attacks, looting and destruction of material in schools and educational establishments, as well as 

their occupation by armed groups, FACA and Russian instructors between 21 December 2020 and 7 May 2021.  

Sources: Confidential sources and Panel’s own investigations. 

Incident Date Location Identification 

of armed actor 

Occupation of primary school in Bougouyo Since 2016 –un-

til arrival of 

FACA/Russian 

instructors on 21 

February 2021 

Ippy, Ouaka CPC (UPC) 

Occupation of primary school in Baléssio  Since 2016 – un-

til arrival of 

FACA/Russian 

instructors in 

March 2021 

Baléssio, 45 

km from Bam-

bari, Ouaka 

CPC (UPC) 

Occupation of primary school  Long-term occu-

pation - until ar-

rival of 

FACA/Russian 

instructors in 

March  2021 

Ngakobo, 

Ouaka 

CPC (UPC) 

Occupation of prefectural school in Grimari  Since 21 De-

cember 2021 – 

still occupied 

Grimari, Ouaka  

 

FACA soldiers 

and Russian in-

structors 

Attack and looting and destruction of materials at 

primary school “Manger” in Carnot (serving as a 

voting centre). 

27 December 

2020 

Carnot, Mam-

béré-Kadéï 

CPC 

 

Incursion by armed elements and destruction of 

property at the Temporary School of Learning and 

Child Protection (ETAPE) (serving as voting cen-

tre) 

27 December 

2020 

Bria, Haute-

Kotto 

CPC (anti-ba-

laka) 

Incursion by armed elements and destruction of 

school materials “College de Bamingui” in 

Nyango Ecofaune (serving as a voting centre) 

27 December 

2020 

Bamingui, 

Bamingui-Ban-

goran 

“Arab elements” 

– group un-

known 
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Incident Date Location Identification 

of armed actor 

Attack and destruction of property at four schools: 

Ndongue Yoyo School; La Bolle School; Vakap 

School; and Pabouia School (serving as voting 

centre).  

27 December 

2020 

Bouar, Nana-

Mambéré 

CPC (anti-ba-

laka) 

Attack and looting of four schools: Mamadou 

school; Plateau Dimangoua school, Langandi 

school and Polonda school (serving as voting cen-

tres) 

27 December 

2020 

Mobaye, Base-

Kotto 

CPC (UPC and 

anti-balaka) 

Attack against three elementary public schools: 

Godawa Public School; Beina 1 Public School; 

and Kiamo 2 Public School (serving as voting cen-

tres) 

27 December 

2020 

Berberati, 

Gamboula Sub-

prefecture 

Mambéré-

Kadéï   

CPC 

Primary school (Ecole Sous-préfectorale) attacked 

and looted by armed elements (serving as voting 

centre)  

27 December 

2020 

Carnot, Mam-

béré-Kadéï   

CPC (3R) 

Occupation of the public school of Babaza 2  From December 

to January 2021 

Sub-prefecture 

of Berberati, 

Mambéré-

Kadéï   

Unidentified 

armed elements 

Occupation of the school in Boguila From December 

to March 2021 

Boguila, Ou-

ham-Pende 

CPC 

Occupation of Gralindji school  Early-January 

2021 to mid-

March 2021 

Gralindji (45 

km from Bam-

bari), Ouaka  

CPC (UPC) 

Looting of offices of the Prefecture Academic In-

spection. 

Threats against teachers and school officials (for 

allowing schools to be used as voting centres) 

2 to 3 January 

2021 

Bambari, 

Ouaka 

CPC (UPC) 

Attack, looting and destruction by armed elements 

on “la liberte” school. 

 

5 January 2021 Bossangoa, 

Ouham 

Unidentified 

armed group el-

ements 

Occupation of Ouandolongo school  Since January 

2021 to March 

2021 

Ouandolongo, 

70 km from 

Bakala, Ouaka 

 

Unidentified 

armed elements 



S/2021/569  

 

21-06676 67/190 

 

Incident Date Location Identification 

of armed actor 

Occupation of Yongo school  Since January 

2021 – until arri-

val of 

FACA/Russian 

instructors 

Yongo (11 km 

from Bouar), 

Nana-Mambéré 

CPC   

Occupation of the primary school of Kombélé   

 

10 January to 17 

February 2021 

Kombélé (10 

km Bambari-

Ippy road), 

Ouaka 

CPC (UPC) 

Occupation of Niyakari primary school Since 21 January 

2021 (date of de-

parture un-

known) 

Niyakari, Mbo-

mou 

CPC 

(FPRC/Salleh) 

Occupation of Nangoko school  Since 25 January 

2021 (current 

status unknown) 

Nangoko 2 km 

from Nassole, 

Mambéré-

Kadéï 

CPC (3R) 

Closure of schools accompanied by threats against 

teachers and students. 

1 February 2021 Baoro, Nana-

Mambéré 

CPC (anti-ba-

laka) 

Prevention of students from entering three schools 

by armed elements: Bagga School; Ecole Conven-

tionee Catholique; and Lycee Moderne 

1 to 3 February 

2021 

Batangafo, Ou-

ham 

CPC 

Occupation of three schools in Bossembélé: Plat-

eau School and Modida school (4-27 February); 

Prefectural School (January-February) 

Between 4 and 

27 February 

2021 (two 

schools) 

During January 

and February 

2021 (one 

school) 

Bossembélé, 

Ombella 

M’poko 

Russian instruc-

tors 

Occupation of the house of the Director of the 

school Ecole Plateau (same complex as above 

school) 

Since 4 February 

2021 

(current status 

unknown)  

Bossembélé, 

Ombella 

M’poko 

FACA soldiers 

Looting of the Bossangoa Prefectural School in-

cluding solar panels 

 

7 to 8 February 

2021 

Bossangoa, 

Ouham 

Unidentified 

armed group el-

ements 
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Incident Date Location Identification 

of armed actor 

Occupation of two schools: Sub-prefectural School 

of Baoro; Camp Leclerc School    

 

Since 8 February 

2021 

(current status 

unknown) 

Baoro, Nana-

Mambéré 

FACA and Rus-

sian instructors 

Occupation of Bocongo school 21 to 26 Febru-

ary 2021 

Bocongo (15 

km from Bo-

zoum), Ouham-

Pendé 

CPC (3R) 

Occupation of school playground by armed ele-

ments  

Since 24 Febru-

ary 2021 

(current status 

unknown) 

Ngaguene (35 

km Niem axis), 

Nana-Mambéré 

CPC (3R) 

Occupation of school in Ippy Since 21 Febru-

ary 2021 

(still occupied)  

Ippy, Ouaka 

Prefecture 

Russian instruc-

tors 

Occupation of Primary School in Nana Bakassa 

(65 km North of Bossangoa)  

Since 4 March 

2021 -until arri-

val of 

FACA/Russian 

instructors 

Nana Bakassa, 

Ouham 

CPC (MPC, 

FPRC and anti-

balaka) 

Occupation of Sub-prefectural school in Nana Ba-

kassa 

Occupied as at 

26 March 2021 

Nana Bakassa, 

Ouham  

Russian instruc-

tors 

Occupation of Malloum-Mele school  March 2021 

(current status 

unknown) 

Bakala, Ouaka Russian instruc-

tors 

Occupation of Ndassima school Since March 

2021 - until arri-

val of FACA/ 

Russian instruc-

tors 

Ndassima, 50 

km from Bam-

bari, Ouaka 

CPC (UPC) 

Occupation of three schools: Alindao Lycee and 

Alindao Town Hall and Mandao school   

Since 18 March 

2021  

(Mandao school 

freed on 5 April) 

Alindao, 

Basse-Kotto 

Russian instruc-

tors 
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Incident Date Location Identification 

of armed actor 

Use of rockets to dislodge CPC on administrative 

section of the Bessan school 

23 March 2021 Yongo, 11 km 

from Bouar, 

Nana-Mambéré 

FACA/Russian 

instructors 

Occupation of Koumbe school  Since 5 April 

2021 

(current status 

unknown) 

Koumbe, 3 km 

from Berberati, 

Mambéré-

Kadéï 

Russian instruc-

tors 

Temporary occupation of two schools: Ecole Sous-

Préfectorale des Garcons (8-9 April); Ecole Sous-

Préfectorale des Filles (8-13 April) 

 

8 to 9 April  

and  

8 to 13 April 

2021 

Mbrès, Nana-

Grébizi 

Russian instruc-

tors 

Occupation of Lycée de la Victoire de Batangafo 

and destruction of material property  

11 April 2021 

(current status 

unknown) 

Batangafo, Ou-

ham  

Russian instruc-

tors 
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Annex 2.9: List of attacks and threats against peacekeepers (15 December 2020 – 7 May 2021) / 

Liste des attaques et des menaces contre les casques bleus (15 décembre – 7 mai 2021). 

 

List compiled based on confidential reports and confirmed by the Panel’s investigations. 

 

- On 7 April 2021 a MINUSCA patrol was shot at by CPC (UPC) fighters using machine guns on 

the Tagbara to Boyo road. No UN peacekeeper casualties were reported.  

- On 1 April a MINUSCA patrol was stopped at a FACA checkpoint in Kai, 4 km south of Bouar. 

FACA soldiers pointed their weapons at the UN vehicles and threatened the patrol. No UN 

peacekeeper casualties were reported. 

- On 30 March a MINUSCA patrol was stopped at a FACA/ISF checkpoint in Bouar, Nana-

Mambéré Prefecture by ISF who wanted to search the vehicle. FACA soldiers threatened the 

MINUSCA patrol pointing their weapons at the UN peacekeepers. No UN peacekeeper casual-

ties were reported. 

- On 20 March CPC (FPRC/UPC) fighters shot at a MINUSCA patrol on the Kotto River 5 km 

east of Bria, Haute-Kotto Prefecture. No UN peacekeeper casualties were reported.  

- On 13 March in Bambari, Ouaka Prefecture a MINUSCA convoy was stopped by FACA sol-

diers at a checkpoint requesting to search the vehicle. FACA soldiers threatened the MINUSCA 

patrol with a grenade and their weapons. No UN peacekeeper casualties were reported.  

- On 25 February in Lere (30 km north of Bossangoa), Ouham Prefecture, a MINUSCA convoy 

was stopped at a CPC (anti-balaka, FPRC, MPC) checkpoint. The CPC fighters shot at the con-

voy and then stole two weapons and ammunition. No UN peacekeeper casualties were reported.   

- On 19 February close to Bondiba, 130 km southwest of Bossangoa, Ouham Prefecture, CPC 

fighters ambushed a MINUSCA convoy. No UN peacekeeper casualties were reported.  

- On 9 February a MINUSCA patrol was ambushed by armed CPC fighters 24 km from 

Bangassou, Mbomou Prefecture when repairing a bridge. No UN peacekeeper casualties were 

reported.   

- On 30 January a MINUSCA convoy was fired at by armed CPC fighters (FPRC/Salleh) at 

Loungoumba close to Mbari Bridge (17 km from Bangassou), Mbomou Prefecture. No UN 

peacekeeper casualties were reported.  

- On 19 January, a MINUSCA patrol was shot at by armed CPC fighters under Mahamat Salleh. 

There were no UN peacekeeper casualties.    

- On 18 January, in Bangassou, Mbomou Prefecture, CPC armed combatants at Mbari Bridge (17 

km west of Bangassou) on the Bangassou-Gambo road shot at a MINUSCA patrol killing two 

UN peacekeepers.  

- On 15 January one UN peacekeeper was killed on the outskirts of Grimari, Ouaka Prefecture. 

- On 13 January one UN peacekeeper was killed and another was injured during the attack by 

CPC fighters on the outskirts of Bangui. 

- On 29 December 2020, Yole checkpoint (10 km east of Bouar), Nana Mambéré Prefecture, CPC 

fighters shot at a MINUSCA patrol. No UN peacekeeper casualties were reported. 

- On 25 December, CPC fighters attacked a FACA detachment. UN peacekeepers were also en-

gaged and during the incident three UN peacekeepers died and two were wounded.  

- On 23 December, UPC shot at a MINUSCA patrol in Bambari, Ouaka Prefecture. There were 

no UN peacekeeper casualties. 
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- On 23 December, in Bossembélé, Ombella M’Poko Prefecture, a MINUSCA patrol engaged a 

CPC fighter who drew his weapon on the patrol, additional CPC fighters arrived and continued 

to shoot at MINUSCA. There were no UN peacekeeper casualties.  
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Annex 2.10: Cases of sexual violence / Cas de violence sexuelle. 

 

After Mahamat Salleh and the CPC fighters under his command left Bangassou on 17 January 2021, 

they moved to Niyakari (Mbomou Prefecture). Several cases of sexual violence were reported against 

Salleh and his elements including a case of forced marriage involving a minor.  On 20 February, Salleh 

and his CPC fighters left Niyakari moving between Nzacko and Yalinga (Haute-Kotto Prefecture). Ac-

cording to accounts received by the Panel from the local community, Salleh and the CPC elements 

under his command continued to threaten women with many fleeing the area or remaining in the field 

to avoid becoming victims. 

In Mambéré-Kadéi, Ouham-Pendé and Nana-Mambéré Prefectures, cases of sexual violence by 3R 

fighters increased after they fled or were expelled from the main towns in these prefectures by FACA 

and Russian instructors. In Ouaka Prefecture, the Panel received reports of incidents of sexual violence 

perpetrated by UPC fighters around Ippy and Bambari towns after UPC fighters were pushed out of 

those towns in February 2021. During investigations in Bria, local sources confirmed a fall in the num-

ber of human rights violations including sexual violence perpetrated by armed group fighters in and 

around Bria PK3 IDP site, following the departure of local anti-balaka leader Thierry Plenga, alias 

“general Bokassa” (see S/2019/930 para. 88), to join the CPC coalition in Bambari in late December 

2020. However, on his return to Haute-Kotto Prefecture, Bokassa and the elements under his command 

have installed themselves along the Bria-Ira Banda road where several cases of sexual violence have 

been reported since his arrival.   
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Annex 2.11: Losses declared by Thien Pao after CPC attacks / Pertes déclarées par Thien Pao 

après l’attaque de la CPC. 

 

Document received by the panel from a confidential source in April 2021. 
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Annex 3.1: Security crisis: desertions, defections, abandonments of post and associated loss of 

government stocks of weapons, ammunition and equipment / Crise sécuritaire: désertions, dé-

fections, abandon de poste entraînant des pertes des stocks gouvernementaux d'armes, de muni-

tions et de matériel. 

 

In the context of the CPC uprising in December 2020, a significant number of elements from the na-

tional defence and security forces abandoned their posts, deserted or defected to join the ranks of the 

CPC in locations across the country. Senior FACA sources explained that motivations varied from fear, 

lack of logistical support and operational control over deployed forces, and crucially historical loyalties 

and ethnic ties of some elements to CPC leader François Bozizé. Following radio communiqués issued 

by the FACA Chief of Staff and the Minister of Defence in December 2020 (see S/2021/87, para. 86), 

on 3 January 2021, the FACA Chief of Staff issued a communiqué calling all FACA to return to their 

barracks and that any of those absent would be considered deserters (see Document 1 below).  

 

In January and February 2021, the Panel was informed by senior sources within the FACA that approx-

imately 400 names had been struck off the official register of the FACA, a large majority of whom were 

Gbaya, the ethnic group of Bozizé. However, in the intervening months these numbers have been tem-

pered as an investigation process was undertaken by the FACA human resources department. On 15 

April, a senior FACA source confirmed that 127 FACA elements had been removed from the register 

for defection, including a total of eight officers, the highest ranking of whom was Colonel Francis 

Bozizé. A separate disciplinary council has been set up to decide upon how to sanction FACA found to 

have abandoned their posts but subsequently returned to work. At the time of drafting, 39 cases had 

been sent to the military justice prosecution service, including the case of Colonel Yabanga, the former 

FACA Sector West Commander in Bouar, who was accused of sharing intelligence with the CPC and 

orchestrating a fake ambush wherein he planned to defect to the CPC with a large amount of weapons, 

ammunition and vehicles. Investigations remained ongoing.  

 

Numbers of desertions and defections were overall significantly lower within the ranks of the police 

and gendarmerie. Human resources and disciplinary processes were still ongoing, but the Director Gen-

eral of the Police informed the Panel that at least three police officers defected and had been struck off 

the police register, including one police commander and anti-balaka leader Maxime Mokom, who also 

lost his ministerial position following his defection to join the CPC. The Deputy Director of the Gen-

darmerie reported that approximately five or six gendarmes defected to join the CPC, including 

Bozizé’s sons Roderigue and Pappy Bozizé. Investigations and disciplinary processes for police and 

gendarmerie were ongoing, including for elements where it was unclear if they deserted or defected and 

whom had expressed a desire to return to work.  

  

Senior FACA and ISF sources confirmed an associated loss of arms, ammunition, vehicles and equip-

ment from government stocks resulting from desertions, defections and attacks by CPC. FACA sources 

informed the Panel that, nonetheless, no official audit to establish what weapons, ammunition, vehicles 

and equipment had been launched. The level of loss of materials was again significantly lower for police 

and gendarmerie, who were able to provide the Panel a basic accounting of equipment lost, which in-

cluded a small number of motorbikes, office equipment, furniture, solar panels, and cell phones, most 

of which were taken when police and gendarmerie buildings were pillaged by the CPC in locations 

including Bouar, Baoro (Nana-Mambéré Prefecture), Yaloke, Boali, Bossembele (Ombella M’Poko 

Prefecture), Bossangoa (Ouham prefecture), Bozoum (Ouham-Pendé Prefecture), Boda (Lobaye 
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Prefecture), Bambari (Ouaka prefecture), and Bangassou (Mbomou Prefecture). The ISF did not lose 

any vehicles, having coordinated with UNPOL to safely store these within local MINUSCA compounds 

during CPC attacks and occupation.  

 

The Inspector General of the National Army, General Izamo, informed the Panel that, in the wake of 

the recent security crisis, he and his team were conducting two studies focused on the FACA: one 

assessing the three defence zones in terms of combat readiness, personnel, logistics, armament, and 

infrastructure; and a second study on the numbers and underlying cause of abandonment of post, deser-

tions and defections. It is expected that these reports will be presented to the President and the Minister 

of Defence. 
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Document 1: Radio Communiqué issued by the FACA Chief of Staff on 3 January 2021 / Communi-

qué radio publié par le chef d'état-major des FACA le 3 janvier 2021. 
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Annex 3.2: Letters issued by Alexander Ivanov, Director General of the Officers Union for Inter-

national Security, on 31 March 2021 / Lettres d’Alexander Ivanov, directeur général du Syndicat 

des officiers pour la sécurité internationale, le 31 mars 2021. 
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Annex 3.3: Photographs of armed Russian instructors on the ground in the Central African Re-

public / Photographies d'instructeurs russes armés opérant sur le territoire de la République cen-

trafricaine. 

 

Russian instructor armed with a PK general-purpose machine gun manning checkpoint in Boguila 

town (Ouham Prefecture), late March 2021. Source: confidential. 
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Russian instructors armed with assault rifles accompany Prime Minister Ngrebada and Minister of 

Defence Koyara during a visit to Boali and the Bossembélé axis on 10 January 2021. Source: Prime 

Minister Ngrebada’s social account page. See https://www.face-

book.com/search/top?q=Ngrebada%20Firmin, accessed on 10 May 2021. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=Ngrebada%20Firmin
https://www.facebook.com/search/top?q=Ngrebada%20Firmin
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Russian instructors armed with assault rifles observed boarding detainees on a plane on 27 April 2021, 

Bria aerodrome. Source: confidential. 
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Annex 3.4: Testimonies received regarding composition of Russian instructors / Témoignages 

reçus concernant la composition des instructeurs russes. 

 

 

The Panel received multiple testimonies from FACA elements, officials and community-level sources 

in multiple locations across CAR that instructors deployed included individuals who identified them-

selves as nationals of Libya, Syria, and other countries. In the area of Sibut and Ndjoukou (Kémo Pre-

fecture), Grimari, and Bambari (Ouaka Prefecture), the Panel received information from sources on the 

ground, including FACA elements, that approximately 60 exclusively Arabic-speaking instructors who 

predominantly self-identified as Syrian were deployed from December 2020 to early March 2021, on a 

three-month contract. According to information received by the Panel, the flight paths of several Rus-

sian military aircraft which conducted non-scheduled special flights to CAR between December 2020 

and April 2021 to deliver instructors and associated equipment for their mission, included stops at air-

fields in Syria, Libya, the Sudan and South Sudan.   
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Annex 3.5: Seizure of arms and ammunition by the FACA and Russian instructors in the course 

of operations against the CPC / Saisie d'armes et de munitions par les FACA et les instructeurs 

russes au cours des opérations contre la CPC. 

 

 

FACA soldiers and Russian instructors on the ground in multiple locations in CAR confirmed that they 

had seized weapons and ammunition from the CPC during military operations and through house-to-

house searches conducted following their arrival in towns and villages previously occupied by the CPC. 

They observed that weapons seized included AK-pattern, FAL, Galil and Chinese-type assault rifles; 

grenade launchers (often described in CAR as “pang”) typically single shot, shoulder-fired grenade 

launchers such as the M79 but also six-shot, revolver-type grenade launchers such as the RG-6; anti-

personnel grenades; PKM machine guns; and rocket propelled grenade launchers (RPG) of what they 

described as “Soviet and Chinese” origin. They confirmed that all weapons and ammunition seized was 

sent to Bangui for analysis and safe storage. Through a letter submitted to the CAR Government on 8 

February 2021, and official meetings with senior government and security officials, the Panel sought to 

gain access to this seized materiel in order to analyse and trace weapons and ammunition illicitly traf-

ficked to the different armed groups within the CPC. The Ministry of Defence, Police and Gendarmerie 

could not provide clarity on the location of the storage of this materiel, and access could not be provided 

to the Panel by the time of writing of this report. MINUSCA and the National Commission for the Small 

Arms and Light Weapons confirmed they were not in possession of these weapons. 
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Annex 3.6: Significant seizure of weapons, ammunition and military materiel and arrest of a 

French citizen in Bangui on 10 May 2021 / Importante saisie d'armes, de munitions et de matériel 

militaire et arrestation d'un citoyen français à Bangui le 10 mai 2021. 

 

On 10 May 2021, the Central Office for the Suppression of Banditry (OCRB), a special unit of the 

police, detained a French citizen reportedly found in possession of a large quantity of arms, ammunition 

and military materiel, including a shotgun, pistol, assault rifles, magazines, various types of ammuni-

tion, including bean bag rounds, cell phones, walkie-talkies and satellite phones, cash in several cur-

rencies, uniforms, medication and field equipment.4   

 

The Panel intends to send a letter to the CAR authorities to request information on this incident, which 

took place at the time of completion of drafting of the report. The Panel will continue to investigate this 

matter.  

 

Photograph of the suspect and materiel seized. Available at https://www.facebook.com/centrafrique-

news, accessed 12 May 2021. 

 

 

_________________ 

4 “Centrafrique: arrestation d’un ressortissant français avec des armes et munitions de guerre”, Radio Ndéké Luka, 11 May 2021, see 

https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/36925-centrafrique-arrestation-d-un-ressortissant-francais-avec-des-

armes-et-munitions-de-guerre.html, accessed on 12 May 2021. 

https://www.facebook.com/centrafriquenews
https://www.facebook.com/centrafriquenews
https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/36925-centrafrique-arrestation-d-un-ressortissant-francais-avec-des-armes-et-munitions-de-guerre.html
https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/36925-centrafrique-arrestation-d-un-ressortissant-francais-avec-des-armes-et-munitions-de-guerre.html
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Annex 3.7: FACA training and recruitment / Formation et recrutement des FACA. 

 

 

The CAR Government announced the creation of a new FACA battalion, BIT-7, on 30 January 2021.5 

On 3 February, Presidential Security Advisor Valery Zakharov issued a Tweet indicating that PK5 self-

defence groups would form the basis of elements in the BIT-7 battalion (see below). Senior FACA 

sources denied this, and the Panel was informed that, in fact, the BIT-7 had been formed from recent 

FACA recruits who completed their initial FETTA training with EUTM in 2020 (see S/2021/87, annex 

5.1). As requested by the CAR Government, the European Union Training Mission (EUTM) initiated 

training for one company of 150 FACA elements on 20 March and extended to include training for a 

further 150 FACA elements by May 2021. The Panel was, however, informed by senior sources that 

new recruits in BIT-7, who come from Bangui, were not subjected to an appropriate vetting procedure 

in coordination with MINUSCA in advance of commencing FETTA training in 2020, despite assur-

ances to the contrary. By contrast, the new recruits from outside Bangui did undergo the approved 

vetting procedure in coordination with MINUSCA. The reasons behind this discrepancy are unclear, 

and the Panel intends to carry out further investigations on this issue amongst other recruitment and 

integration concerns.  

 

Tweet issued from Valery Zakharov’s Twitter account on 3 February 2021.  

  

_________________ 

5 “RCA : décret portant création du septième bataillon d’infanterie territorial des FACA”, Journal de Bangui, 1 February  2021, see 

https://www.journaldebangui.com/rca-decret-portant-creation-du-septieme-bataillon-dinfanterie-territorial-des-faca/. 
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Annex 3.8: End-user certificate signed by the Minister of Defence Marie-Noëlle Koyara on 8 Jan-

uary 2021 for weapons from Military Industry Corporation in the Republic of the Sudan / Cer-

tificat d'utilisateur final signé par la Ministre de la défense Marie-Noëlle Koyara le 8 janvier 2021 

pour des armes achetées à la Military Industry Corporation basée au Soudan.  

 

Document provided to the Panel by a confidential source in February 2021.  
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Annex 3.9: Photographs of Kazakhstan-registered Jenis Air aircraft arriving at Bangui M’Poko 

International Airport on 19-21 and 22 December 2020 / Photographies des avions Jenis Air im-

matriculés au Kazakhstan arrivant à l'aéroport international de Bangui M'Poko les 19-21 et 22 

décembre 2020. 

 

Photograph of arrival of UP-I7652 on 19 December 2020 at approximately 14h18. Source: confiden-

tial 
 

 
 

Photographs of departure of UP-I7652 on 21 December at approximately 12h09. Source: confidential 
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(Note: UP-I7652 displayed Kazakhstan flag) 
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Photograph of UP-I7464 parked on the civilian side of Bangui M’Poko International Airport on 22 

December 2020. Source: confidential 
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Annex 3.10: Official Ilyushin website indicates that airworthiness certificates for the two aircraft 

UP-I7652 and UP-I7464 had expired / Le site Web officiel d'Ilyushin indique que les certificats 

de navigabilité des deux avions UP-I7652 et UP-I7464 étaient expires. 

 

 

Screenshots from ILYUSHIN design company, the only organization authorized to extend lifetime of 

ILYUSHIN aircraft. Source: https://www.ilyushin.org/en/airworthiness/ , accessed on 10 May 2021. 
 

 

 

 

https://www.ilyushin.org/en/airworthiness/
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Annex 3.11: Documents pertaining to two Ilyushin aircraft registered in Kazakhstan bearing reg-

istration numbers UP-I7652 and UP-I7646, which delivered military personnel and equipment to 

CAR / Documents relatifs à deux avions Ilyushin immatriculés au Kazakhstan portant les numé-

ros de queue UP-I7652 et UP-I7646, qui auraient livré du personnel et du matériel militaires à la 

RCA. 

 

Order to suspend for six months Jenis Air’s Operator’s License issued by the Aviation Administration 

of Kazakhstan on 19 June 2020. Source: official Panel communications with the Aviation Administra-

tion of Kazakhstan. 
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Excerpts from lease agreements signed between Jenis Air and Space Cargo Inc UAE, indicating Space 

Cargo Inc. UAE as owner of UP-I7652 (MSN: 1003405167) and UP-I7646 (MSN: 1023411378), re-

spectively. Source: official Panel communications with the Aviation Administration of Kazakhstan and 

Jenis Air.  
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Lease termination agreement signed by Jenis Air and Space Cargo Inc UAE and Space Cargo Inc. 

UAE for UP-I7652 (MSN: 1003405167). Source: official Panel communications with the Aviation Ad-

ministration of Kazakhstan and Jenis Air. 

 

. 
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Jenis Air order from July 2020 placing all staff on unpaid leave. Source: official Panel communica-

tions with the Aviation Administration of Kazakhstan and Jenis Air. 
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Annex 3.12: Delivery of weapons and ammunition by the Republic of the Congo in non-com-

pliance and possible violation of the arms embargo / Livraison d'armes et de munitions par la 

République du Congo: un cas de non-respect et de possible violation de l'embargo sur les armes. 

 

On 27 January 2021, an Ilyushin aircraft registered in the Republic of the Congo bearing registration 

number TN-AFS, operated by the national airline Lina Congo, conducted a flight to Bangui M’Poko 

International Airport. Confidential sources informed the Panel that metal and wooden crates, consistent 

with containers for the storage and delivery of weapons and ammunition, were offloaded. The Panel 

contacted the Republic of the Congo requesting information regarding these flights, but no response 

had been received by the time of writing of this report.  
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Annex 3.13: Photographs of vehicles observed operated by Russian instructors, and sometimes 

FACA, without registration plates and mounted with weapons / Photographies de véhicules utili-

sés par les instructeurs russes, et parfois par les FACA, sans plaque d’immaticulation et montées 

avec des armes. 

 

 

Photograph of 4x4 vehicle mounted with weapons on l’avenue de l’Indépendance near PK0 in Bangui, 

10 March 2021. Source confidential.  
 

 
 

Photograph of 4x4 vehicle mounted with machine gun at PK0 in Bangui, 18 March 2021. Source: con-

fidential. 
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Photographs of Toyota Landcruiser mounted with machine gun in Paoua (Ouham Pendé Prefecture), 29 

April 2021. Source: confidential.  

 

 

 

Photographs of Toyota Landcruiser mounted with machine gun in Paoua (Ouham Pendé Prefecture), 

29 April 2021. Source: confidential.  
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Annex 3.14: Images of helicopters operating in CAR between January and April 2021 / Images 

d'hélicoptères opérant en RCA entre janvier et avril 2021. 

 

Photograph of black Gazelle helicopter with side doors removed, which reportedly arrived in CAR on 

27 January 2021. No tail number visible. Source: confidential. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Photograph of white coloured Gazelle helicopter, tail number TL-WAT mounted with two machine 

guns, on 2 February 2021. Source: confidential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographs of white coloured helicopter which crashed in Bozoum at 08h30 on 27 February 2021, 

according to multiple eyewitness accounts. Source: Facebook.  
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Photograph of blue coloured Gazelle helicopter, on 5 March 2021. No tail number visible. Source: 

confidential. 

 

 

Photograph of grey coloured Gazelle helicopter with red pattern on door, on 30 March 2021. No tail 

number visible. Source: confidential. 
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Photograph of black coloured Gazelle helicopter with red coloured tail rotor mounted with 12.7mm 

calibre machine gun, on 13 April 2021. No tail number visible. Source: confidential. 

 

 

 

Photograph of Mi-8 helicopter over Bangui taken on 22 April 2021. No tail number visible. Source: 

confidential. 
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Photograph of Eurocopter AS350 Écureuil helicopter over Bangui taken on 22 April 2021. No tail 

number visible. Source: confidential. 
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Annex 3.15: Images of two Antonov An-28 aircraft which were delivered to CAR / Photographies 

de deux Antonov An-28 délivrés en République centrafricaine. 

 

Photograph of Antonov An-28 aircraft, registered under Central African tail number TL-KFT, in Bria 

aerodrome on 27 April 2021. Source: confidential.  
 

 
 

Photograph of two Antonov An-28, registered under Central African tail numbers TL-KFT and TL-

KPF, at Bangui M’Poko International Airport on 14 May 2021. Source: confidential.  
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 S/2021/569 

 

110/190 21-06676 

 

Annex 3.16: Increased use of suspected landmines and explosive devices pose serious risk to civi-

lians / L'utilisation accrue de mines terrestres et d'engins explosifs présumés pose de graves 

risques pour les civils. 

 

 

The table below provides an overview of dates, types of devices suspected, location, casualties and 

impact on civilians. No immediate post-blast investigation or recovery of devices for full analysis has 

been possible in any of the recorded incidents.  

 
Date Type of device suspected Location Deaths / Injuries 

2021 

5 May Suspected landmine 
Djatow 

- Nana-Mambéré Prefecture 

1 dead, 1 injured 

(civilians) 

28 Apr  Suspected landmine 
Baboua 

- Nana-Mambéré Prefecture 

1 dead, 1 injured 

(CPC) 

24 April  Explosive ordinance 
Bondiba 

- Nana-Mambéré Prefecture 

3 dead  

(3R/CPC) 

22 Apr  Suspected landmine 
Yongo 

- Nana-Mambéré Prefecture 

2 injured 

(civilians) 

21 Apr  Suspected landmine 
Bondiba 

- Nana-Mambéré Prefecture 

4 dead, incl. 1 preg-

nant woman & 2 

minors 

(civilians) 

25 Mar  Suspected explosive device 
Nana-Bakassa 

- Ouham Prefecture 

1 injured 

(civilian) 

16 Feb  Suspected landmine 
Bossembélé 

- Ombella M’Poko Prefecture 

Not known 

Vehicle damaged 

Early Feb  Suspected explosive device 
Boali 

- Ombella M’Poko Prefecture 

1 injured 

(civilian) 

2020 

11 July  
2 unexploded landmines re-

covered - PRB-M3 

Gedze 

- Nana-Mambéré Prefecture 
None 

7 July  Suspected landmine or IED 
Gedze 

- Nana-Mambéré Prefecture 

MINUSCA vehicle 

severely damaged 

30 June  Suspected landmine or IED 
Koui 

- Ouham Pendé Prefecture 
None 

 

In several locations visited by the Panel including Grimari, Ippy, Boali and Nana-Bakassa, the Panel 

gathered testimonies from local communities regarding incidents where civilians were injured by small 

explosive devices often triggered by a trip wire in areas where the CPC, FACA soldiers and Russian 
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instructors had been or were present. According to some local sources in Grimari and Boali, local com-

munities had been warned by FACA soldiers that Russian instructors had placed mines on the Grimari-

Kouango road and near a bridge on the edge of Boali town respectively and subsequently removed 

them. In Grimari in March, the Panel observed a warning sign on the outskirts of town indicating the 

presence of mines. Other sources observed that there was no actual use of mines by the FACA or Rus-

sian instructors, but rather that they had circulated rumours regarding use of mines with the intention 

of deterring armed groups from using certain roads and bush routes. While the explosive devices which 

have detonated to date have caused only minor injuries, these incidents and warnings given to commu-

nities have created a context of fear, according to Panel investigations, leading some to limit their farm-

ing activities in their fields, for example, and in Boali, to prevent children from using the local school.  

 

The Ministry of Defence and Russian instructors informed the Panel that they have not used mines or 

explosives in their operations, and accused 3R and other armed groups of doing so (see below Tweet 

from advisor to the President Valery Zakharov). In a conversation with the Panel and a communique 

(see below), the new President of 3R, “general” Bobbo, refuted accusations that 3R has used mines or 

explosives, including in the incidents in June and July 2020, claiming that “the Russians” have brought 

mines into CAR to justify their escalation of use of force against armed groups. The Panel intends to 

continue its investigations into the possible use of mines and explosive devices in CAR.  

 

 

Photograph of damaged and subsequently looted sand coloured Toyota Landcruiser pick-up truck. 

Photo taken by a confidential source on 2 February 2021, following incident on 29 January 2021. Basic 

analysis of the damage to the vehicle and adjacent crater is indicative of an explosive charge that 

detonated while the vehicle was passing. The damage to the vehicle can be compared to that of a load 

of 5 to 6 kg, consistent with a PRB M3 or TC6 mine. It is not possible to confirm whether this was a 

mine or an explosion of an equivalent charge. 
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Tweet issued from Valery Zakharov’s Twitter account on 3 May 2021 warning that a Belgian mine had 

been found north of the town of Niem, noting that they are more and more often finding mines laid by 

the rebels.  

 

 
 

 

Photographs and social network post from “Bangui Matin” of a FACA soldier with a mine reported 

to have been found and recovered north of Niem. The mine appears to be a Belgian PRB M3 mine but 

no access nor technical analysis could be performed by the time this report was finalized. Source: 

Bangui Matin, 4 May 2021.   
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Photographs of one vehicle, crater and body being removed from the scene of a suspected landmine 

incident at Djatow near Niem (Nana-Mambéré Prefecture) on 5 May 2021. One civilian was killed and 

another, a Catholic priest, was injured in the blast. Basic incident reports obtained by the Panel, and 

analysis of photographs, are indicative of an explosive charge that detonated while the vehicle was 

passing. The Panel is continuing to investigate this incident. Source for photographs: Facebook.  
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Communiqué issued by 3R on 6 May 2021 denying any use of mines and accusing the “Russian mer-

cenaries” of laying mines in multiple locations in CAR. Source: 3R; Received by the Panel: 6 May 

2021.  
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Annex 3.17: Photos taken after the attack on the Al-Takwa mosque in Bambari demonstrating the 

use of force inside and outside the mosque / Photographies prises après l’attaque de la mosquée Al-

Takwa montrant l’usage de la force dedans et en dehors de la mosquée. 

 

 

Source: Photos received by the Panel from a confidential source on 8 March 2021.  
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Annex 3.18: Reprisals and the perpetuation of the cycle of violence in CAR / Représailles et perpetua-

tion du cycle de la violence en RCA. 

 

 

The Panel noted that the combination of arbitrary arrests and killings targeting civilians by FACA sol-

diers and Russian instructors had on some occasions led to reprisal attacks by armed groups against 

civilians. In Ippy, local sources told the Panel that on 10 March, the day after the public summary ex-

ecution of the Ardo (a traditional local authority for the Fulani community) by the local FACA com-

mander, UPC fighters conducted retaliatory actions. They killed two local chiefs and three other male 

civilians on the Ippy-Atongo Bakari road (Ouaka Prefecture). Also, in areas which FACA and Rus-

sian instructors took over, such as Bambari, the local community was encouraged to provide infor-

mation against CPC fighters which resulted in many false accusations by those wanting simply to 

“settle scores” with others in their community. This practice also led to reprisals by CPC fighters 

against those accused of providing information to the FACA soldiers and Russian instructors.  
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Annex 3.19: Photos showing the aftermath of looting by Russian instructors of a humanitarian or-

ganization office and adjacent guest house in Bossangoa (Ouham Préfecture) / Photographies prises 

après le pillage des bureaux et maison d'hôtes d’une organisation humanitaire par des instructeurs 

russes à Bossangoa (préfecture de l’Ouham). 

 

Source: Photo taken by the Panel of Experts on 26 March 2021. Note. All mattresses, cushions and 

bedding were taken from the guesthouse. Multiple sources reported that Russian instructors were re-

sponsible.  
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Annex 3.20: Screenshot of a video showing the removal of detainees by Russian instructors before 

their transfer from Paoua to Bangui on 29 April / Capture d’ecran montrant la prise des détenus 

par les instructeurs russes avant leur transfert vers Bangui le 29 avril. 

 

On 24 April 2021, 25 individuals reportedly of Chadian origin were arrested by Internal Security Forces 

(ISF) on motorbikes in Bozoy, 6 km south of Paoua.6 These 25 individuals were held at the Paoua 

Gendarmerie (15) and the Paoua Police Station (10). On 28 April, Russian instructors demanded that 

the ISF hand over custody of the detainees. Russian instructors threatened a gendarme with their weap-

ons when the gendarme refused to hand over the suspects. On 29 April, Russian instructors arrived at 

the ISF building armed and in three vehicles. They removed 15 detainees from the gendarmerie brigade 

and 10 others from the police station in Paoua.  

 

Source: Panel received the photo on 28 April 2021 from confidential sources. 

 
The Panel received additional photos of detainees being transferred with their hands tied behind their 

backs, without shoes and with rice bags over their heads, demonstrating cruel and degrading treatment 

during their transfer from Bria to Bangui by Russian instructors on 27 April 2021. The Panel will follow 

up on both of the above-mentioned incidents.  

_________________ 

6 Confidential reports, 26 April and 3 May 2021. 
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Photos showing the transfer of seven detainees from Bria to Bangui on 27 April 2021 

Pictures received by Panel on 28 April 2021 from confidential sources. 
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Annex 3.21: Newspaper article from “Medias Plus”, 18 March 2021 on the content of the speech 

posted to social media by Fidèle Gouandjika / Article publié dans le journal « Medias Plus » du 

18 mars 2021 à propos de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Fidèle Goundjika. 

 

 

 

Video of Fidèle Gouandjika is available on his social network profile: 

https://www.facebook.com/100006188490224/videos/2972258936323694/, accessed on 1 May 2021.  

https://www.facebook.com/100006188490224/videos/2972258936323694/
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Annex 3.22: Government communiqué announcing a judicial inquiry into the allegations of hu-

man rights and IHL violations by FACA and Russian instructors received by the Government 

from MINUSCA on 30 April 2021/ Communiqué du Gouvernement annonçant l’ouverture d’une 

enquête judiciaire suite aux allégations de violations des droits de l’homme et du DIH par les 

FACA et les instructeurs russes présentées par la MINUSCA le 30 avril 2021. 

 

Received by the Panel on 3 May 2021 from a confidential source. 
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Annex 3.23: Official Government decree of 4 May 2021 creating a Special Commission of Enquiry 

into allegations of human rights violations by “FACA and their allies” / Arrêté du 4 mai 2021 

portant création de la Commission d’enquête spéciale sur les allégations des violations de droits 

de l’homme par « les forces armées centrafricaines et leur alliés ». 

 

Received by the Panel on 4 May 2021 from a confidential source. 
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Annex 4.1: Photographs of Thierry Lébéné aka “12 Puissances” in operation in the Bossangoa 

area (Ouham Prefecture) and Kouango (Ouaka Prefecture) in presidential guard uniform / Pho-

tos de Thierry Lébéné alias «12 Puissances» en opération dans la région de Bossangoa (préfecture 

de l'Ouham) et Kouango (préfecture de la Ouaka) en tenue de la garde présidentielle. 

Pictures collected by the Panel from Thierry Lébéné’s social network account. 

https://www.facebook.com/thierry.lebene.1  

 

 

 

https://www.facebook.com/thierry.lebene.1
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Pictures of anti-balaka elements in presidential guard attire with Thierry Lébéné, aka “12 puissances”, 

wearing the hat. 
 



S/2021/569  

 

21-06676 131/190 

 

 
 

Christian Madossoa; Anicet Bemara; Eric Baffio; Bruno Mandeo; Romaric Sani (at the center). Those 

five individuals are reportedly anti-balaka elements associated with Thierry Lébéné, aka “12 Puis-

sances”. 
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Annex 4.2: Presidential guard and “requins”: Disappearances, summary executions, extrajudi-

cial arrests and sexual violence / Garde présidentielle et «requins»: disparitions, exécutions som-

maires, arrestations extrajudiciaires et violences sexuelles. 

 

The Panel spoke with a number of sources in Bangui including victims who described exactions 

committed by the “presidential guard” and/or “requins” (sharks). The Panel noted that victims 

often used these two names interchangeably when discussing incidents. The testimonies received 

by the Panel bore witness to a pattern of activities including extrajudicial arrests and detention, 

forced disappearances, sexual violence and summary executions by the presidential guard. For 

example, on 13 January 2021 two women were taken in PK12 by individuals whom the victims 

referred to as “requins” and who were wearing presidential guard uniforms and were based at 

PK12. These two victims were accused of providing support to the CPC coalition and then raped. 

The Panel noted that, like many other victims, these two women also had their personal effects 

confiscated by the perpetrators. As outlined in the body of the report (see para. 104), many of the 

incidents linked to the presidential guard and “requins” took place during the hours of curfew. 

For example, during the curfew on 12 February in PK13 district on the outskirts of Bangui, the 

presidential guard based at PK12 shot a man in his house after being called to the location by the 

local self-defence group who had accused the man’s son of being a member of the CPC coalition.  

 

• In a number of incidents which the Panel investigated, individuals appeared to use reporting 

someone to the presidential guard and “requins” to take revenge against those with whom they 

had a personal dispute. For example, on 16 January 2021 during an argument over a personal 

matter, a male victim was taken and beaten by the “requins” after another man (who had stolen 

his phone) called the “requins” and accused him of being complicit with Bozizé. In a number of 

the incidents reported to the Panel, the victims disappeared, and no bodies were found. For ex-

ample, according to local sources, on 20 January a trader from PK5 was taken by the presidential 

guard, identified by their uniforms, and the vehicle they used. Since that day, his family have 

had no news from him despite their attempts to contact the authorities and locate him in official 

state detention centres and the prison in Bangui. According to local sources, a number of victims 

were picked up by the presidential guard or “requins” in their vehicles in Bangui and then killed 

or their bodies disposed of at the Ndress cemetery, in the 7 th District of Bangui. Confidential 

sources testified to the appearance of a significant number of unidentified corpses in the Ndress 

cemetery in January 2021. 
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Annex 4.3: Pictures of members of the PK5 “self-defence” group in operation wearing military or ISF 

uniforms, carrying weapons and in some cases with known anti-balaka fighters with links to the “re-

quins” or with Russian instructors / Photographies de membres des groupes « d’auto-défense » du 

PK5 en opération portant des tenues militaires ou des tenues de FSI, des armes et, dans certaines cas, 

avec des combattants anti-balaka liés aux «requins» ou des instructeurs russes. 

 

Pictures collected by the Panel from armed group representatives from January to April 2021. 

 

•  
•  

• Pictured (left to right): “Fally” anti-balaka from Bangui who served under Thierry Lébéné, aka 

“12 Puissances”, Yusuf member of PK5 self-defence group, Habib member of PK5 self-defence group, 

Djibril member of PK5 self-defence group.  

• Note: Testimonies revealed that they were assigned a Gendarmerie vehicle donated to the ISF by 

the US through UNDP. 
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•  
Pictured: Commandant of the Gendarmerie in Boali (see vehicle behind confirming location) with mem-

ber of PK5 self-defence group called Ibrahim.  
 

•  
Pictured (left to right): anti-balaka element associate of Thierry Lébéné, aka “12 Puissances”, FACA 

soldier nicknamed “Bombe”, Mahamat Rahama aka “LT” head of the PK5 self-defence group, Diiye 

member of PK5 self-defence groups (now deceased); The photo was taken in Bossembélé the day before 

the group moved to Bossangoa at the end of February / start of March 2021. 
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Pictured: Mahamat Rahama, aka “LT”, wearing full (dark blue) gendarmerie uniform with military 

elements described by recruits from the PK5 “self defense groups” as Syrian nationals working as part 

of the teams of Russian instructors.  

 

Pictured: Mahamat Rahama, aka “LT”, with military element described by recruits from the PK5 “self-

defence groups” as a Syrian national working as part of the teams of Russian instructors.  
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Annex 4.4: Militia in Vakaga created by Bangui-based politicians / Milice créée dans la Vakaga par 

des hommes politiques basés à Bangui. 

 

In the aftermath of the CPC’s failed attempt to take Bangui in January 2021, a number of 

politicians originally from Vakaga Prefecture organized, funded and deployed a militia composed 

of armed local youth to block arms trafficking corridors used by CPC crossing into the CAR 

territory at the border town of Tissi (see para. 31 in the body of the report). A further objective 

was to protect the local population from attacks by Sudanese Misseriya, similar to the one that 

took place in Boromata in December 2020 (see S/2021/87, paras 37-41). The initiative which, 

according to sources close to those involved, aimed to demonstrate loyalty and find favour with 

President Touadéra, was spearheaded by Arnaud Djoubaye Abazene, Minister of Transport and 

Civil Aviation, a close associate of former Séléka leader Michel Djotodia, himself well-

connected with Vakaga-based armed groups (RPRC, FPRC and MLCJ).7  

On 7 February, a small private plane rented by the Minister of Transport and Civil Aviation (see 

document 1 below) departed Bangui for Birao with “colonel” Soumail, the MLCJ zone 

commander of Birao, onboard. According to confidential sources, including MLCJ and RPRC 

representatives, prior to the flight, Soumail was reportedly given eight million CFA francs 

($14,632). As confirmed by sources in Birao, Ali Abderamane, the MLCJ Chief of Staff, was 

present on the Birao airstrip to collect the money upon Soumail’s arrival. The same day, RPRC 

“general” Mahamat Djouma deployed one of his trucks to transport youth and armed elements 

to Tiringoulou (Vakaga Prefecture). Panel sources revealed that FACA elements in Ndélé also 

received a sum of money (reportedly 10 million CFA francs ($18,000)) in February as part of a 

similar recruitment initiative in Bamingui-Bangoran Prefecture. Local youth were then recruited 

for deployment to secure known arms-trafficking routes in the area. In total, 112 elements were 

recruited and deployed in the Vakaga Prefecture.  

During its investigations, the Panel met with many of those recruits deployed in the Vakaga 

Prefecture, more precisely in Tiringoulou, Gordil, Boromata and Illa Idriss. They explained that 

they had been promised 35,000-40,000 CFA francs ($64-73) per month, and that although the 

weapons used were theirs, they received ammunition from FACA elements based in Ndélé and 

Birao. All the recruits with whom the Panel spoke confirmed that their engagement was based 

on promised future integration into the ISF or the FACA through the DDRR process. In one 

location, the recruits explained to the Panel that they had been told by their hierarchy that they 

formed part of the USMS program (seeS/2021/87, para. 81). The Panel confirmed that no USMS 

programme had been launched in Vakaga Prefecture at the time of the drafting of this report. 

Sources revealed to the Panel that by mid-April 2021, some elements had also left the initiative 

due to delays in payment and lack of clarity around their status.  

Representatives of RPRC, MLCJ and FPRC armed groups based in Birao and Bangui explained 

to the Panel that they were aware of this initiative. They described the initiative as being the 

result of political rivalry between Bangui-based politicians who hoped to increase their political 

standing with President Touadéra. In their view, the upcoming formation of the new government 

had motivated those politicians - originally affiliated with armed groups - to portray themselves 

as being in control of the Vakaga Prefecture and therefore essential for the Central African State. 

_________________ 

7 Rassemblement Patriotique pour le Renouveau de la Centrafrique (RPRC) ; Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice 

(MLCJ). 
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Minister Abazene denied his involvement in the creation of this militia group and described it to 

the Panel as a spontaneous initiative of the Vakaga youth. The Panel noted that, according to 

sources, the involvement of FACA in providing payment and ammunition to youth militia 

elements in Vakaga Prefecture stemmed from decisions which bypassed FACA leadership, who 

were not aware of the actions of elements on the ground.  
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Document 1: Receipt for the rental of the plane addressed to the Ministry of Transport and Civil 

Aviation, which was used to transport Soumail to Birao / Facture de la location de l'avion adressé 

au Ministère des Transports et de l'Aviation Civile qui a servi au transport de Soumail vers Birao  

Document received by the Panel from a confidential source on 10 April 2021.  
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Annex 5.1: Excerpts from the decision of the Constitutional Court of 18 January 2021 on the 

presidential election / Extraits de la decision de la Cour constitutionnelle du 18 janvier sur les 

élections présidentielles. 

 

Full text archived at United Nations. 
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Annex 5.2: Communiqués by political opposition members expressing concerns over the presi-

dential elections / Communiqués de members de l’opposition politique exprimant des inquié-

tudes concernant les élections présidentielles. 

 

Concerns over the Presidential elections were expressed through a number of communiqués and public 

statements. Below a letter of 2 January 2021 to the President of the Agence nationale des élections 

signed by nine candidates for the presidential elections (COD-2020 members, but also others such as 

Crépin Mboli-Goumba, Martin Ziguélé and Désiré Kolingba). 
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On 5 January 2021, ten candidates – the nine who signed the above communiqué and former President 

of the Transition, Catherine Samba-Panza – issued a press communiqué requesting the cancellation of 

the elections. 

 

 

On 7 January 2021, these ten candidates sent to the Constitutional Court an appeal for annulment of the 

presidential elections.
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Annex 5.3: Report of the “Réseau Arc-en-ciel” on the elections of 27 December 2020 (30 Decem-

ber 2020) / Rapport du réseauc Arc-en-ciel sur les élections du 27 décembre 2020 (30 décembre 

2020). 

 

Below excerpts from the report (full report archived at the United Nations). 



 S/2021/569 

 

144/190 21-06676 
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According to political opposition members and other sources, distribution of voting records to the rep-

resentatives of the candidates was much lower outside Bangui, particularly where there were no inde-

pendent observers. As noted by political opposition members in their request for the cancellation of the 

elections to the Constitutional Court, lack of distribution of voting records undermined the transparency 

of the results and limited the capacities of candidates to assess the credibility of the elections’ results.
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Annex 5.4: COD-2020 communiqué rejecting the victory of President Touadéra (19 January 

2021) / Communiqué de la COD-2020 rejetant la victoire du Président Touadéra (19 janvier 

2021). 

 

 

Anicet Dologuélé’s party URCA issued a communiqué with similar content on 20 January 2021. 

Available at  

https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/140282859_2543339175967005_6311697233512891646_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_map=test-

rt&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=m7_DHvz2uYcAX_HmIlU&_nc_ht=scontent-cdt1-

1.xx&oh=6ae9415c3ba16ceb6848c77e23055bb4&oe=60C0F26A, accessed on 5 May 2021.

https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/140282859_2543339175967005_6311697233512891646_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_map=test-rt&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=m7_DHvz2uYcAX_HmIlU&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=6ae9415c3ba16ceb6848c77e23055bb4&oe=60C0F26A
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/140282859_2543339175967005_6311697233512891646_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_map=test-rt&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=m7_DHvz2uYcAX_HmIlU&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=6ae9415c3ba16ceb6848c77e23055bb4&oe=60C0F26A
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/140282859_2543339175967005_6311697233512891646_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_map=test-rt&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=m7_DHvz2uYcAX_HmIlU&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=6ae9415c3ba16ceb6848c77e23055bb4&oe=60C0F26A
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/140282859_2543339175967005_6311697233512891646_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_map=test-rt&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=m7_DHvz2uYcAX_HmIlU&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=6ae9415c3ba16ceb6848c77e23055bb4&oe=60C0F26A
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Annex 5.5: Further information on legislative elections / Informations complémentaires sur les 

élections législatives. 

 

 

The first round of the legislative elections took place on 27 December 2020, in conjunction with 

presidential elections. The second round (and first round in areas where voting could not be held 

on 27 December) took place on 14 March 2021. Where necessary, an additional round was 

planned to take place on 23 May. 

On 3 February, several days after having announced that they did not recognize the result of the 

presidential elections, COD-2020 members announced their withdrawal from the electoral 

process and indicated that they would not take part in subsequent rounds of the legislative 

elections. However, several members eventually participated in the 14 March poll, including 

Anicet Dologuélé (URCA) who was re-elected in the Bocaranga district. 

The 14 March 2021 poll took place in a more secure environment than on 27 December 2020. 

The results triggered less controversy than the presidential elections and showed a victory for 

Touadéra’s party MCU, though less important than expected. MCU obtained 24 seats of the 92 

allocated. A total of 21 independent candidates were also elected with many likely to join MCU’s 

parliamentary group in the Assembly. Other parties obtained less than 10 seats. 48 seats remained 

to be allocated.8 

On 5 May, former Prime Minister and MCU leader Simplice Mathieu Sarandji was elected 

Speaker of the National Assembly. 

_________________ 

8 https://www.radiondekeluka.org/actualites/politique/36919-rca-elections-ouverture-de-la-campagne-electorale-en-vue-des-elections-

residuelles.html . 

https://www.radiondekeluka.org/actualites/politique/36919-rca-elections-ouverture-de-la-campagne-electorale-en-vue-des-elections-residuelles.html
https://www.radiondekeluka.org/actualites/politique/36919-rca-elections-ouverture-de-la-campagne-electorale-en-vue-des-elections-residuelles.html
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 Annex 5.6: Reaction of representatives of the Government of the Central African Republic to the 

meeting between CPC leader François Bozizé and the President of the ECCAS Commission / 

Réactions de représentants du Gouvernement centrafricain à la reunion entre le leader de la CPC 

François Bozizé et du Président de la Commission de la CEEAC. 

 

Screenshot from a social media account of the Government of the Central African Republic. 

 

Available at https://www.facebook.com/2107181279521620/posts/2880972515475822/, accessed on 5 

May 2021. 

 

Screenshot of a video of Presidential adviser Fidèle Gouandjika uploaded on his social network ac-

count, in which he threatened President Touadéra of being overthrown in case he engaged in a dialogue 

with François Bozizé. 

 

Available at https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2948582282024693&id=100006188490224, ac-

cessed on 5 May 2021.  

https://www.facebook.com/2107181279521620/posts/2880972515475822/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2948582282024693&id=100006188490224
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Annex 5.7: Statement delivered by the President of the ECCAS Commission during a videocon-

ference attended by President Touadéra and UN, AU, EU and ECCAS representatives (2 March 

2021) / Intervention du Président de la Commission de la CEEAC lors d’une vidéoconférence à 

laquelle participaient le Président Touadéra et des représentants de l’ONU, l’UA, l’UE et la 

CEEAC (2 mars 2021). 

 

The statement was widely shared on social networks and its content was confirmed by several diplo-

matic sources. 
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Annex 5.8: Information on travel ban violations involving sanctioned individual François Bozizé 

/ Informations sur des violations de l’interdiction de voyager impliquant François Bozizé. 

 

 

According to CPC members and diplomatic sources, sanctioned individual François Bozizé 

travelled by road from CAR to southern Chad on several occasions to participate in the 

consultations held in February and March 2021 (see paras. 123-125 of the body of the report).  

The Panel wrote to Chad and ECCAS to request confirmation, and underlined that Security 

Council resolutions include possibilities of exemption requests when travels relate to peace 

initiatives. No responses from either Chad or ECCAS had been provided by the time of drafting 

this report. 
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Annex 5.9: Terms of reference for the republican dialogue launched by President Touadéra / 

Termes de reference du dialogue républicain initié par le Président Touadéra. 

 

Document obtained by the Panel from a participant in the republican dialogue on 15 April 2021. 
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Annex 5.10: Discussions around the reform of the Peace Agreement implementation me-

chanisms / Discussions sur la réforme des mécanismes de mise en œuvre de l’accord de paix. 

 

Below excerpts from the recommendations made by the working group established upon President 

Touadéra’s instructions to conduct an assessment of the Peace Agreement implementation mechanisms. 

Full text archived at United Nations. 

As confirmed by diplomatic sources, a number of actors had proposed more significant reforms to the 

mechanisms. In particular, representatives of international and regional partners, as well as some armed 

group leaders, had called for changes to the functioning of the Executive Monitoring Committee, co-

chaired by the Prime Minister and the African Union. They requested that 1) another member of the 

Government with more time to dedicate to this function be appointed instead of the Prime Minister; 2) 

a representative of armed groups be associated to the chairmanship of the Committee.  Referring to 

article 30 of the Agreement, the Government pushed for the continuation of the existing chairmanship 

system (see document below).  
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Annex 5.11: Excerpts from President Touadéra’s New Year address (31 December 2020) / Ex-

traits de la déclaration du Président Touadéra pour la nouvelle année (31 décembre 2020). 

 

Full text available at https://www.facebook.com/1064875833588574/posts/3515275228548610/  

 

[…] 

Je demande donc à nos forces de défense et de sécurité de faire preuve de patriotisme, de courage, de 
discipline et d’esprit de sacrifice dans le combat contre l’ennemi, en vue de sauver la patrie. 
 
Je demande aux femmes et à la jeunesse centrafricaine de se mobiliser pour barrer la route aux enne-
mis de la nation qui, par cette entreprise périlleuse, compromettent leur avenir. 
Vous le savez, la chaîne de complicité de cette guerre asymétrique contre notre pays est longue, com-
plexe, mais nous sommes tenus de la déterminer. 
 
Je regrette qu’en dépit d’une mobilisation nationale et internationale pour condamner cette agression 
injuste contre le peuple centrafricain, l’opposition démocratique, réunie au sein de la Coalition de 
l’Opposition dite Démocratique, COD-20-20, précurseur de la C.P.C, observe un silence incompréhen-
sible jusqu’à ce jour. 
 
[…] 

https://www.facebook.com/1064875833588574/posts/3515275228548610/
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Annex 5.12: Expressions of concerns by political opposition members over the targeting of poli-

ticians / Expressions d’inquiétudes des membres de l’opposition politique concernant les procé-

dures visant des politiciens. 

 

Below an example of such reactions – i.e. a COD-2020 communiqué of 6 February 2021. 
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Annex 5.13: Request to lift the immunity of four members of Parliament / Demande de levée 

d’immunité parlementaire de quatre députés. 

 

Document obtained by the Panel from a confidential source on 9 April 2021. A similar request was sent 

to the Parliament by the Chamber of instruction of the Bangui Appeals Court. 
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Annex 5.14: Televised appearances of the Minister of Interior presenting the CPC as a group 

quasi-exclusively composed of foreign mercenaries / Interventions du ministre de l’intérieur pré-

sentant la CPC comme étant quasi-exclusivement composée de mercenaires étrangers. 

 

Below a screenshot of a video uploaded on a social media account of the Government of the Central 

African Republic. The video showed the Minister of Interior on national television displaying an indi-

vidual whom he presented as a CPC combatant from Chad. 

 

 

Available at https://www.facebook.com/watch/?v=70237014378445, accessed on 6 May 2021. 

 

 

In another TV appearance dated 20 January, also uploaded on the website of the Government of the 

Central African Republic, the Minister of Interior also presented the CPC as an armed group composed 

of foreign mercenaries. 

https://www.facebook.com/watch/?v=784715128802028, accessed on 6 May 2021.

https://www.facebook.com/watch/?v=70237014378445
https://www.facebook.com/watch/?v=784715128802028
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Annex 5.15: Communiqué of the Government of Chad on the crisis in the Central African 

Republic (14 January 2021) / Communiqué du Gouvernement du Tchad sur la crise en 

République centrafricaine (14 janvier 2021). 
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Annex 5.16: Communiqué of the Government of the Central African Republic on relations with 

Chad (25 January 2021) / Communiqué du Gouvernement de la République centrafricaine sur 

les relations avec le Tchad (15 janvier 2021). 
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Annex 5.17: Exchange of communiqués between the Government of Chad and the Embassy of 

the Russian Federation in the Central African Republic (between 3 and 6 April 2021) / 

Echanges de communiqués entre le Gouvernement du Tchad et l’ambassade de la Fédération de 

Russie en République centrafricaine (entre les 3 et 6 avril 2021). 

 

Communiqué of the Government of Chad of 3 April 2021. 
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Communiqué of the Embassy of the Russian Federation to the Central African Republic dated 

6 April 2021. 
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This exchange of communiqués followed press articles reporting on a press conference held by the 

Ambassador of the Russian Federation to the Central African Republic on 29 January 2021. According 

to several articles, the Ambassador had questionned the willingness of the authorities of Chad to control 

their common border with the Central African Republic and to prevent armed groups operating in the 

Central African Republic from obtaining weapons and combatants from the territory of Chad. 

Below a link to one of the press articles: 

https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/36772-centrafrique-russie-vladimir-titorenko-

frappe-a-nouveau-fort-et-fustige-le-chef-de-l-opposition.html  

 

In the communiqué of 6 April 2021 (see above), the Embassy of the Russian Federation indicated that 

the Ambassador’s comments had been misrepresented by journalists. 

https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/36772-centrafrique-russie-vladimir-titorenko-frappe-a-nouveau-fort-et-fustige-le-chef-de-l-opposition.html
https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/36772-centrafrique-russie-vladimir-titorenko-frappe-a-nouveau-fort-et-fustige-le-chef-de-l-opposition.html
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Annex 5.18: Communications of the Embassy of the Russian Federation on COD-2020 and the 

political dialogue / Communications de l’ambassade de Russie en République centrafricaine sur 

la COD-2020 et le dialogue politique. 

 

Communiqué of the Embassy of the Russian Federation to the Central African Republic mentioning 

connections between COC-2020 and the CPC (28 April 2021). 
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The Ambassador of the Russian Federation to the Central African Republic questioned the usefulness 

of a new political dialogue in the Central African Republic in an interview uploaded on a social network 

account of the Government on 6 April 2021. 

Available at https://www.facebook.com/watch/?v=3839064312796585, accessed on 4 May 2021.

https://www.facebook.com/watch/?v=3839064312796585
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Annex 5.19: Support provided by MCU associates to anti-MINUSCA demonstrations in Bangui 

/ Soutien apporté par des individus associés au MCU aux manifestations contre la MINUSCA. 

 

Among MCU members who supported anti-MINUSCA demonstrations, Didacien Kossimatchi was the 

most vocal. Presenting himself as the national coordinator of several platforms (“Talitha Koum” or 

Galaxie Nationale), Didacien Kossimatchi was among the main organizers of an anti-MINUSCA 

protest which took place on 12 May. 

Didacien Kossimatchi is a well-known member of MCU. 9  Since November 2016, he has been 

spokesperson of President Touadera’s support committee;10 he was also a member of the MCU’s 

campaign directorate for the presidential election of 2020 (see document below). He works with the 

Ministry of Education. 

In 2018, he was sanctioned by the High Council for Communication in 2018 for incitement to violence 

and hatred (see S/2018/729, annex 5.6). He is also a former member of anti-balaka movements (see 

S/2015/936, para. 33 and annex 9.17). 

Below a communiqué signed by Didacien Kossimatchi calling for a demonstration against MINUSCA 

(document obtained by the Panel from a confidential source on 2 May 2021). 

 

_________________ 

9 See for instance, « Centrafrique : le mouvement Talitha Khoum de Didacien Kossimatchi met en garde les initiateurs de la ville morte  », RJDH, 

3 août 2020 ; available at https://www.rjdhrca.org/centrafrique-le-mouvement-talitha-khoum-de-didacien-kossimatchi-met-en-garde-les-

initiateurs-de-la-ville-morte/, accessed on 5 May 2021. 

10 Confidential report, May 2021. See also, https://ndjonisango.com/2018/03/04/centrafrique-incitation-a-haine-didacien-kossimatchi-

interdit-de-sexprimer-medias-publics/, accessed on 5 May 2021.  

https://www.rjdhrca.org/centrafrique-le-mouvement-talitha-khoum-de-didacien-kossimatchi-met-en-garde-les-initiateurs-de-la-ville-morte/
https://www.rjdhrca.org/centrafrique-le-mouvement-talitha-khoum-de-didacien-kossimatchi-met-en-garde-les-initiateurs-de-la-ville-morte/
https://ndjonisango.com/2018/03/04/centrafrique-incitation-a-haine-didacien-kossimatchi-interdit-de-sexprimer-medias-publics/
https://ndjonisango.com/2018/03/04/centrafrique-incitation-a-haine-didacien-kossimatchi-interdit-de-sexprimer-medias-publics/
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Below excerpts from the decision establishing the MCU’s campaign directorate for the presidential 

election of 27 December 2020 (19 October 2020). 
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Below a transcript from an interview which Didacien Kossimatchi gave to a radio station on 14 April 

2021. 

 

-------------------------- 

Invité de la rédaction de la radio Fréquence RJDH 14/04/2021 : Didacien 

Kossimatchi, coordonnateur national de Talitha Coum une organisation 

proche du pouvoir  

RJDH : Monsieur Didacien Kossimatchi  

Didacicen Kossimatchi : Bonjour monsieur le journaliste.  

RJDH : Vous faites partie avec votre organisation Talitha coum des gens qui sont sortis pour 

fustiger les propos du Représentant Spécial du Secrétaire General des Nations Unies en RCA 

notamment sur les ondes de RFI le 09 de ce mois. Qu’est ce que vous reprochez concrètement 

au Représentant Spécial du Secrétaire General des Nations Unies en RCA ?  

Didacien Kossimatchi : Mankeur Ndiaye a manqué du respect au peuple centrafricain 

parce qu’il a adjoint le gouvernement avec un ton sévère : il faut…, il faut…, c’est comme si 

nous sommes des petits enfants. Monsieur Mankeur Ndiaye voulait nous infantiliser or en 

Centrafrique nous ne somme pas des enfants, nous sommes des responsables, nous sommes 

des intellectuels, et je pense que nous pensons que c’est un panafricaniste mais ce qu’il a 

dit ça fait énerver tout le monde. Parce qu’il veut qu’on puisse encore dialoguer avec un 

criminel de renom qui est autre qu’Ali Darassa, qui a fait volte fasse tantôt il est avec la CPC 

de Bozize. Maintenant il revient encore sur ses pieds pour être encore dans l’accord de Khar-

toum. Ça c’est nous prendre comme des enfants, et ça c’est de la mesquinerie, ça ne mar-

chera pas et les propos de Mankeur Ndiaye ça ne restera pas comme ça, nous allons monter 

des actions de grande envergure contre la MINUSCA.  

RJDH : Parlons des actions.  

Didacien Kossimatchi : Les actions, je pense, qu’on a mis en place des différentes commis-

sions d’arrondissement et aussi des quartiers, aussi en province comme nous avons nos 

antennes là-bas au niveau des différentes préfectures et sous-préfectures. Je pense que nos 

leaders commencent à sensibiliser nos bases respectives. Puisque vous savez avec un travail 

remarquable que les FACA avec l’appui des instructeurs russes et rwandais ont fait, je pense 

qu’on a récupéré 80% du territoire centrafricain. Donc nous préparons ces actions paci-

fiques, je dis bien pacifiques, pour dire non d’abord, non à Mankeur Ndiaye, parce qu’il a 

manqué du respect au peuple centrafricain. En disant de dialoguer avec Ali Darassa, de 

dialoguer avec le prétendu général qui remplace le feu Sidiki et aussi dialoguer aux leaders 

de COD-2020 qui sont impliqués. La justice centrafricaine a saisi l’Assemblée Nationale pour 

la levée de leur immunité, c’est du manque de respect à nos morts donc nous n’allons pas 

rester les bras croisés, il aura des actions des grandes envergures d’ici peu de temps. Et le 

moment venu c’est tous les peuples centrafricains des quatre points cardinaux du nord, sud, 

est et ouest qui vont se lever pour dire non à la MINUSCA, non aux experts des Nations 

Unies avec leurs rapports mensongers et non aussi à Mankeur Ndiaye qui a manqué du 

respect au peuple centrafricain.     



S/2021/569  

 

21-06676 177/190 

 

RJDH : Non à la MINUSCA, la MINUSCA c’est quand même une mission multidimension-

nelle. Si vous parlez de la MINUSCA, il y’a quand même la force, les civils vous ne croyez pas 

que c’est un tout, un tas de mélange.  

Didacien Kossimatchi : Il n’y a pas de choix, quand le peuple se soulève c’est Dieu qui se 

soulève.  
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Annex 5.20: Memorandum submitted to MINUSCA on 12 May 2021 / Mémorandum soumis à la 

MINUSCA le 12 mai 2021. 

 

Document obtained by the Panel from a confidential source on 12 May 2021. 
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Annex 5.21: Statement of MCU youth movement criticizing MINUSCA and its leadership (9 April 

2021) / Déclaration du mouvement de la jeunesse du MCU critiquant la MINUSCA et son lea-

dership (9 avril 2021). 

 

Below an example of a statement issued by MCU associates criticizing MINUSCA, which was largely 

circulated on social media. 

Document obtained from a confidential source on 10 April 2021.  
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Annex 5.22: Programme of the Bureau d’information de communication for the week of 21-25 

December 2020 / Programme du Bureau d’information et de communication pour la semaine du 

21-25 décembre 2020. 

 

Document obtained by the Panel from a confidential source on 12 February 2021. 
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Annex 6.1: Actors involved in fraudulent activities in the mining sector / Acteurs impliqués dans 

des activités minières frauduleuses. 

 

Cooperatives and private companies 

According to Panel’s investigations, private companies and cooperatives were involved in 

fraudulent activities in the mining sector of CAR. This has deprived the country of resources 

generated by gold production and created conditions for the enrichment of criminal networks 

including those who contributed directly or indirectly to the destabilization of CAR.  

Several sources including workers at mining companies, senior and mid-level officials from the 

Ministry of Mines based in Bangui and in field offices, told the Panel that across the country, 

gold production was under-reported by companies. Official export statistics for 2020 which 

indicated a total export of 401 kilograms of gold suggest that entities investigated by the Panel 

were involved in under reporting.  

According to statistics, mining companies Thien Pao and HW-Lepo did not export gold in 2020. 

From the Panel’s information, although the companies were officially only conducting 

exploration and research, 11  they also produced gold which should have been declared. As 

confirmed by sources including mining officials and individuals working for the two companies, 

both companies have hidden their production from the authorities. In a meeting with the Panel, 

a representative of Thien Pao maintained that his company was not involved in production 

activities. By the time of writing, the Panel had not received a response to its request for 

clarification sent to HW-Lepo.  

IMC mining company declared an export of 19 kilograms for 2020. Two sources who worked 

for IMC in Yaloke12 (Ombella M’Poko Prefecture) told the Panel that the monthly production 

was rather around 20 kilograms on these sites. IMC did not provide a response to the Panel’s 

request for clarification. 

The CAR Government has a system to monitor the activities and production through the 

assignment of geologists trained by the Ministry of Mines to companies. These geologists are 

paid by the companies and their salaries are twice as high as what they could earn if their salary 

came from the Government.13 The geologists report quarterly to the Ministry on the activities of 

the companies including on production and environmental issues.  

The Panel confirmed the inefficiency of the system to stop the fraudulent activities by companies. 

Mining officials and employees of several companies told the Panel that geologists were not 

associated to the last phase of production. It was a technique used by companies to keep the exact 

production quantity secret. Geologists employed by the Ministry of Mines and who recently 

worked with mining companies told the Panel that, each time they have reminded companies that 

they had the right to monitor all the production phases, they were threatened with losing their 

_________________ 

11 Thien Pao for example has officially been conducting exploration activities around Abba since 2017.  

12 According to a geologist currently employed by the Ministry of mines and assigned to the company, in Yaloké, IMC has two research 

permits and five exploitation permits through a cooperative (COMIBO) and another company (Huang Jin Wan Liang).  

13 At the beginning of his career, a geologist employed by the Government earns 100,000 CFA francs ($184), whereas at the companies, 

his salary is equal to 250,000 CFA francs ($459). 
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jobs. The three mining officials added that detailed reports on the practice have been shared with 

relevant authorities. 

Huang Xiang Xing, aka “Rachine”, aka “Achille”, a well-known smuggler 

During an official visit to Cameroon, authorities informed the Panel that, on 28 January 2021, 

Cameroon customs seized 6.9 kilograms of gold in Garoua Boulaï, a town at the border between 

Cameroon and CAR and arrested a transporter. The person who hand-carried the gold introduced 

himself as a Chinese national named “Rachine”, born on 12 December 1984. A senior official 

from Cameroonian Customs told the Panel that, after the seizure, the individual showed a CAR 

mining permit and mentioned that he was coming from Yaloké. He added that the gold he carried 

belonged to Yaloké-based Chinese nationals. The Panel was not able to see the permit and 

therefore could not confirm its authenticity. The Panel obtained a telephone number provided by 

“Rachine” during his arrest, but could not contact him. The number was actually registered under 

the name of an individual who told the Panel that he did not have any contact with “Rachine”.  

The Panel confirmed that “Rachine” is a well-known smuggler in CAR, where he is known as 

“Achille”. Several sources told the Panel that he regularly travelled from CAR to Cameroon with 

gold and diamonds, crossing at the Garoua Boulaï borderpoint. A Bouar-based mining official 

told the Panel that, on 27 January 2021, the day before his arrest in Garoua Boulaï, “Rachine” 

was in Bouar but did not declare to mining authorities that he carried any gold. Instead, he 

informed mining authorities that he was going to Cameroon for security reasons.  

The Panel confirmed that the real name of the afore-mentioned individual was Huang Xiang 

Xing, and that he previously led mining activities for Thien Pao in Bossangoa (Ouham 

Prefecture). Huang Xiang Xing was involved in a partnership with SABICA Group and 

Coopérative Minière Mère et Fils, providing financial and technical support on mining in CAR. 

Huang Xiang Xing also signed a partnership agreement with Coopérative Minière de Yaloké 

(COMINYA) led by Oueifio Feibonazoui Mberendeh (see para. 57 of the body of the report). 

The latter who is also the manager of SABICA Group, told the Panel that the gold seized in 

Garoua Boulaï was produced in the framework of this partnership.14  

On 7 April 2021, the CAR Government cancelled the mining permit of COMINYA (see document 

below), accusing the cooperative of illicit trafficking. It is the Panel’s intention to further 

investigate this issue and follow the whereabouts of gold which, by the time of writing, was still 

in the hands of the authorities of Cameroon.   

_________________ 

14 The Panel confirmed that COMINYA had a mining permit for Yaloké.  
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Annex 6.2: Update on Diamonds / Développements récents sur l’activité diamantifère. 

 

In 2020, CAR officially exported 52,727.51 carats of rough diamonds. These export figures were far 

below the expectations of the Government, which had hoped to export up to 100,000 carats. For the 

January-April 2021 period, the export quantities were approximately 12,000 carats. As previously men-

tioned (see S/2019/930, para. 153; S/2020/662, annex 7.1), the Panel is of the view that this amount is 

below CAR’s potential and the reality of what is currently produced in the country. 

Several diamond actors including officials from the Ministry of Mines, collectors and buying houses 

told the Panel that the activity suffered from the consequences of the COVID-19 pandemic. Due to 

restrictions on international travel, funders were reluctant to invest in the sector. As a consequence, for 

these sources, miners favoured gold mining, where the production and therefore the possibility to earn 

more is quicker than for diamonds. The crisis experienced by the country with the emergence of the 

CPC also impeded the development of the diamond sector. For example, managers of the Compagnie 

Minière de l’Oubangui (CCO), the buying house that made up 85% of exports of the official diamond 

production in CAR in 2020, told the Panel that the crisis stopped their plan to open new offices in the 

provinces. 

The Panel observed in many areas of Mambere-Kadeï Prefecture, such as Berberati and Carnot, that 

diamond activity was limited. In Berberati for example, while two buying houses were operating in 

November 2020, only one was still active in January 2021. When the Panel visited those areas in April 

2021, operators were more optimistic. For instance, three collectors told the Panel in Berberati that they 

had received strong promises from financial partners and were expecting funds soon. 

The Panel confirmed that production activities continued in zones considered as non-compliant under 

the Kimberley Process, often controlled by armed groups or criminal networks and where the State has 

limited to no presence. For example, the Panel received convincing information concerning Bria and 

Nzacko (Haute Kotto and Mbomou Prefectures), located in eastern CAR where the production is known 

to be high and of a better quality than in the West. 

While part of the production from these areas was smuggled through neighbouring countries, the rest 

was traded in the official chain and exported with Kimberley Process certificates. In Carnot, for exam-

ple, three witnesses explained to the Panel that, in order to reach the minimum required by the mining 

code, collectors with connections in Bria recorded in their books that diamonds from this non-compliant 

zone were produced in mining sites around Carnot.  

The Panel confirmed that the CAR mining authorities were aware of this practice of laundering dia-

monds from non-compliant production areas. 

On 5 April, the Sanctions Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) approved the re-

moval of the company BADICA from its sanctions list.15 The Panel intends to monitor BADICA’s 

activities and ensure that they remain compliant with the sanctions regime. 

 

_________________ 

15 https://www.un.org/press/en/2021/sc14485.doc.htm. 

https://www.un.org/press/en/2021/sc14485.doc.htm

