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Konkluzja Rady w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2014 r. Rada przyjęła załączone konkluzje Rady.
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ZAŁĄCZNIK
Konkluzje Rady w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej

1.

Unia Europejska (UE) jest głęboko zaniepokojona brakiem bezpieczeństwa i zupełną
niestabilnością sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej, zwłaszcza po atakach, które
miały miejsce dnia 5 grudnia 2013 r. i spowodowały bardzo liczne ofiary wśród ludności
cywilnej, masowe przemieszczenia ludności, liczne przypadki naruszenia praw człowieka
i drastyczne pogorszenie się sytuacji humanitarnej. UE wyraża zaniepokojenie trwałym
wpływem, jaki konflikt środkowoafrykański może wywrzeć na kraje sąsiadujące z Republiką
Środkowoafrykańską. W związku z tym UE z zadowoleniem przyjmuje działanie Unii
Afrykańskiej (UA) polegające na szybkim rozmieszczeniu międzynarodowej misji wsparcia
w Republice Środkowoafrykańskiej (MISCA), jak również wsparcie udzielone tej misji przez
francuską operację Sangaris, zgodnie z rezolucją 2127 (2013) Rady Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te połączone wysiłki umożliwiły dokonanie postępów
w dziedzinie bezpieczeństwa, których konsolidacja jest niezbędna, by ustabilizować sytuację
w kraju.

2.

W przekonaniu o tym, że wsparcie afrykańskich starań w Republice Środkowoafrykańskiej
i wzmacnianie zaangażowanie Europy w tym kraju jest niezbędne w ramach kompleksowego
podejścia Rady, Rada dziękuje wysokiej przedstawiciel za przedstawiony przez nią wniosek,
związany z aktywnym wkładem UE w stabilizację Republiki Środkowoafrykańskiej
w dziedzinie WPBiO. Rada zasygnalizowała, że wyrazi zgodę polityczną na perspektywę
operacji wojskowej w ramach WPBiO i zatwierdziła w tym celu koncepcję zarządzania
kryzysowego. Wezwała właściwe organy do opracowania środków niezbędnych do szybkiego
przeprowadzenia tej operacji w oparciu o nową decyzję Rady. Ta operacja zapewni
tymczasowe wsparcie przez okres do 6 miesięcy, tak aby ustanowić bezpieczne warunki
w rejonie Bangi i przekazać kontrolę Unii Afrykańskiej. Ten cel w pełni uwzględnia rezolucję
Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 2127 , a szczególnie ewentualne
przekształcenie MISCA w ONZ-owską operację utrzymywania pokoju.
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Siły wojskowe będą również w strefie działań wsparciem dla działań międzynarodowych
i regionalnych mających na celu ochronę najbardziej zagrożonych grup ludności i wniosą
wkład w zapewnienie swobody przemieszczania się ludności cywilnej. Dzięki ogółowi tych
starań utworzone zostaną warunki sprzyjające niesieniu pomocy humanitarnej tym, którzy jej
potrzebują. Rada podkreśla, że operacja ta musi być oparta na rezolucji Rady Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych, która pozwoli niezwłocznie utworzyć w Republice
Środkowoafrykańskiej operację EUFOR wspierającą starania podjęte przez społeczność
międzynarodową, szczególnie Unię Afrykańską, ONZ i Francję, a także władze Republiki
Środkowoafrykańskiej, i zwraca uwagę na znaczenie przyspieszenia procesu planowania.
3.

W związku z tym Rada zdecydowała, że unijne dowództwo operacji w Larisie będzie
organem planowania. Rada wezwała do kontynuowania działań z zakresu planowania
operacyjnego według przyspieszonych procedur. Rada podkreśla też znaczenie ścisłej
koordynacji działań z jej partnerami, szczególnie z władzami Republiki
Środkowoafrykańskiej, ONZ, Unią Afrykańską i Francją, tak aby zapewnić dobrą współpracę
i wzajemne uzupełnianie się działań pod kątem przywrócenia stabilności w Republice
Środkowoafrykańskiej.

4.

UE wzywa do dalszej mobilizacji społeczności międzynarodowej na rzecz Republiki
Środkowoafrykańskiej, w szczególności w kontekście konferencji darczyńców dotyczącej
MISCA, która odbędzie się 1 lutego 2014 r. w Addis Abebie w odpowiedzi na zaproszenie
UA. Podkreśla też, jak istotna w Republice Środkowoafrykańskiej jest rola Narodów
Zjednoczonych.

5.

UE z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki
Środkowej (ECCAS), by wznowić proces polityczny z poszanowaniem porozumienia
z Libreville z 11 stycznia 2013 r., deklaracji z Ndżameny z 18 kwietnia i 21
października 2013 r., Karty konstytucyjnej okresu przejściowego oraz rezolucji
2127 (2013) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przyjęła do wiadomości dymisję szefa państwa
w okresie przejściowym, Michela Djotodii, oraz premiera Nicolasa Tiangayego, zatwierdzoną
na szczycie regionalnym, który odbył się w dniach 9–10 stycznia 2014 r. w Ndżamenie.
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6.

UE wzywa ECCAS i UA do dalszego ułatwiania procesu politycznego. Przypomina stronom
uczestniczącym w procesie przejściowym o konieczności współdziałania, również z partiami
politycznymi i społeczeństwem obywatelskim, w sposób angażujący wszystkie strony
i w dobrej wierze, by doprowadzić proces transformacji do końca i umożliwić zorganizowanie
wyborów najpóźniej w lutym 2015 r., co będzie pierwszym etapem trwałego procesu
politycznego. UE jest gotowa wspierać przygotowanie i organizację wyborów we współpracy
ze swymi partnerami międzynarodowymi, w szczególności z Organizacją Narodów
Zjednoczonych.

7.

UE popiera pluralistyczny dialog, pojednanie narodowe, procesy oparte na uczestnictwie
oraz odpowiednią reprezentację stron, które to czynniki powinny kierować procesem
transformacji. Z zadowoleniem przyjmuje wszelkie inicjatywy na rzecz mediacji i pojednania
podejmowane przez przywódców religijnych, niezbędne w celu szybkiego powrotu do
pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii wśród społeczności
środkowoafrykańskich. Wzywa wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim nowe
władze przejściowe, do podjęcia prób zlikwidowania pierwotnych przyczyn obecnej, nadal
niestabilnej, sytuacji.
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8.

UE przypomina, że wszystkie podmioty państwowe i pozapaństwowe są zobowiązane do
poszanowania praw człowieka i prawa humanitarnego w Republice Środkowoafrykańskiej.
Wzywa wszystkie walczące strony, aby zaprzestały brutalnych ataków przeciwko ludności
i innych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. UE
zdecydowanie potępia bezkarność i przypomina, że wszyscy winni naruszeń prawa, w tym
przywódcy i członkowie Armii Oporu Pana i innych ugrupowań zbrojnych, takich jak m.in.
grupy ex-Seleka i anti-Balaka, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje
czyny. Potępia w szczególności egzekucje bez wyroku sądu, okaleczenia, wymuszone
zaginięcia, gwałty i inne formy przemocy seksualnej, rekrutowanie i wykorzystywanie dzieci
przez ugrupowania i siły zbrojne i ataki skierowane przeciwko ludności cywilnej ze względu
na jej wyznanie lub przynależność etniczną ujawnione przez Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Z zadowoleniem przyjmuje zwołanie na 20 stycznia
przez Radę Praw Człowieka nadzwyczajnego posiedzenia poświęconego sytuacji w zakresie
praw człowieka w Republice Środkowoafrykańskiej. UE powtarza, że to przede wszystkim
przejściowe władze Republiki Środkowoafrykańskiej są odpowiedzialne za ochronę swojej
ludności cywilnej. UE przypomina, że Republika Środkowoafrykańska ratyfikowała statut
rzymski i że akty stanowiące zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne podlegają
kompetencjom Międzynarodowego Trybunału Karnego. UE apeluje o to, by międzynarodowa
komisja śledcza, przewidziana w rezolucji RB ONZ nr 2127 (2013), szybko rozpoczęła pracę.
W związku z tym UE potwierdza swoje zdecydowane poparcie dla Międzynarodowego
Trybunału Karnego.
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9.

Unię Europejską nadal napawa troską sytuacja humanitarna, mająca wpływ na całą ludność.
UE przypomina, że wszystkie strony muszą zapewnić natychmiastowy, bezpieczny
i swobodny dostęp uczestnikom misji humanitarnych działającym w Republice
Środkowoafrykańskiej na rzecz poprawy sytuacji ludności, w poszanowaniu
międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitaryzmu. UE i jej państwa
członkowskie, jako najważniejsi darczyńcy w zakresie pomocy humanitarnej, będą nadal
podejmować działania, by zapewnić europejskie wsparcie finansowe dla działań
humanitarnych, co pozwoliłoby wyjść naprzeciw potrzebom ludności znajdującej się
w najtrudniejszej sytuacji – w Bangi, w pozostałych częściach Republiki
Środkowoafrykańskiej oraz w innych państwach regionu przyjmujących uciekinierów
z Republiki Środkowoafrykańskiej. Rada z aprobatą przyjmuje również zdecydowane
działania Komisji Europejskiej, szczególnie zwołanie na 20 stycznia 2014 r. w Brukseli
spotkania na wysokim szczeblu, zorganizowanego wspólnie przez komisarz Kristalinę
Georgiewą i zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ, Valerie Amos. UE kieruje pilny apel
do członków społeczności międzynarodowej, by w wymierny sposób odpowiedzieli na
podstawowe potrzeby ludności Republiki Środkowoafrykańskiej w ramach podejścia
łączącego ściśle pomoc w sytuacji kryzysowej i pomoc na rzecz rozwoju i koordynowanego
przez podmioty zaangażowane w pomoc humanitarną, podmioty działające na rzecz rozwoju
oraz międzynarodowe instytucje finansowe.

10.

Jako najważniejszy darczyńca w zakresie pomocy rozwojowej dla Republiki
Środkowoafrykańskiej UE zobowiązuje się do przeprowadzenia natychmiastowej analizy –
w porozumieniu z międzynarodowymi instytucjami finansowymi – wszelkich środków, które
umożliwią odbudowę państwa i pozwolą zapobiec pogłębieniu się skutków kryzysu wśród
ludności. UE zobowiązuje się przeanalizować, w jaki sposób mogłaby się zaangażować na
rzecz państwa prawa i reformy sektora bezpieczeństwa. Zamierza ponadto wznowić – kiedy
tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa – projekty współpracy, by w pełni przyczynić
się do odbudowy Republiki Środkowoafrykańskiej.
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