
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2020/1172 

z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
Republiki Środkowoafrykańskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/798/WPZiB z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających wobec Repu
bliki Środkowoafrykańskiej (1), w szczególności jej art. 2c, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 23 grudnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/798/WPZiB. 

(2) W dniu 28 lipca 2020 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ), powołany 
na podstawie rezolucji RB ONZ nr 2127 (2013), zaktualizował dane sześciu osób objętych środkami ograniczają
cymi. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2013/798/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2013/798/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2020 r.  

W imieniu Rady 
M. ROTH 

Przewodniczący     

(1) Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 51. 
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do decyzji 2013/798/WPZiB pozycje 1, 4, 5, 7, 12 i 13 zastępuje się następującymi wpisami: 

„1. François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda b) Samuel Peter Mudde (urodzony 16 grudnia 1948 r. 
w Izo, Sudan Południowy) 

Stanowisko: a) były szef państwa Republiki Środkowoafrykańskiej b) profesor 

Data urodzenia: a) 14 października 1946 r., b) 16 grudnia 1948 r. 

Miejsce urodzenia: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Sudan Południowy 

Obywatelstwo: a) Republika Środkowoafrykańska; b) Sudan Południowy 

Numer paszportu: D00002264, wydany 11 czerwca 2013 r. przez ministra spraw zagranicznych w Dżubie (Sudan 
Południowy); data ważności: 11 czerwca 2017 r.; paszport dyplomatyczny wydany na nazwisko Samuel Peter Mudde 

Krajowy numer identyfikacyjny: M4800002143743 (osobisty numer identyfikacyjny w paszporcie). 

Adres: a) Uganda b) Bangi, Republika Środkowoafrykańska (od powrotu z Ugandy w grudniu 2019 r.) 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9 maja 2014 r. 

Inne informacje: Imię i nazwisko matki: Martine Kofio. Dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia 
Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Indivi
duals 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie sporządzonego przez Komitet 
Sankcji: 

Bozizé został umieszczony w wykazie w dniu 9 maja 2014 r. na podstawie pkt 36 rezolucji 2134 (2014) jako »osoba 
przeprowadzająca lub wspierająca działania zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Republiki Środko
woafrykańskiej«. 

Dodatkowe informacje 

W porozumieniu ze swoimi poplecznikami Bozizé nakłaniał do ataku na Bangi, który miał miejsce 5 grudnia 2013 r. 
Od tego czasu Bozizé wciąż próbuje przeprowadzać operacje destabilizujące, aby utrzymywać napiętą sytuację w sto
licy Republiki Środkowoafrykańskiej. Bozizému przypisuje się utworzenie ugrupowania zbrojnego Antybalaka, zanim 
zbiegł z Republiki Środkowoafrykańskiej 24 marca 2013 r. Bozizé wydał oświadczenie, w którym wezwał swoich 
bojówkarzy do kontynuowania aktów okrucieństwa wobec aktualnych władz oraz islamistów. Według doniesień 
Bozizé udzielał wsparcia finansowego i materialnego bojówkarzom, którzy prowadzą działania destabilizujące obecny 
proces przemian i zmierzające do przywrócenia Bozizégo do władzy. Bojówki Antybalaki składają się w większości 
z sił zbrojnych Republiki Środkowoafrykańskiej, które po zamachu stanu rozproszyły się po kraju, a następnie zostały 
przegrupowane przez Bozizégo. Bozizé i jego poplecznicy kontrolują ponad połowę jednostek Antybalaki. 

Siły lojalne wobec Bozizégo zostały uzbrojone w karabiny automatyczne, moździerze i wyrzutnie rakietowe i w coraz 
większym stopniu uczestniczą w atakach odwetowych na ludność muzułmańską Republiki Środkowoafrykańskiej. 
Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej szybko się pogorszyła po ataku sił Antybalaki w Bangi 5 grudnia 2013 r., 
w wyniku którego zginęło ponad 700 osób. 

4. Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) pułkownik Rombhot e) puł
kownik Rambo f) pułkownik Rambot g) pułkownik Rombot h) pułkownik Romboh) 

Funkcja: Starszy kapral środkowoafrykańskich sił zbrojnych (Forces Armées Centrafricaines (FACA)) 

Data urodzenia: 23 czerwca 1976 r. 

Miejsce urodzenia: Republika Środkowoafrykańska. 

Obywatelstwo: Republika Środkowoafrykańska. 

Adres: Mbaïki, prefektura Lobaye, Republika Środkowoafrykańska (tel. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41), 
b) Bimbo, prefektura Ombella-Mpoko, Republika Środkowoafrykańska (poprzednie miejsce pobytu), Haga (od przeka
zania go Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu 17 listopada 2018 r.) 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20 sierpnia 2015 r. 

Inne informacje: Kontrolował dużą grupę uzbrojonych bojówkarzy i dowodził nią. Imię i nazwisko ojca (ojciec adop
cyjny): Ekatom Saragba (alternatywna pisownia: Yekatom Saragba). Brat: Yves Saragba, dowódca bojówek Antybalaki 
w Batalimo, prefektura Lobaye oraz były żołnierz FACA. Cechy fizyczne: kolor oczu – czarny; kolor włosów: łysy; 
kolor skóry: czarny; wzrost: 170 cm; waga: 100 kg. 
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Dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Link do strony ze 
specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych: https://www.inter
pol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie sporządzonego przez Komitet 
Sankcji: 

Alfred Yekatom został umieszczony w wykazie 20 sierpnia 2015 r. na podstawie pkt 11 rezolucji 2196 (2015) jako 
osoba »przeprowadzająca lub wspierająca działania zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Republiki 
Środkowoafrykańskiej, w tym działania narażające na szwank lub naruszające umowy przejściowe, bądź działania 
narażające na szwank lub utrudniające proces przemian politycznych, również przemian służących organizacji wol
nych i sprawiedliwych demokratycznych wyborów, a także działania prowadzące do przemocy«. 

Dodatkowe informacje 

Alfred Yekatom, znany również jako pułkownik Rombhot, jest przywódcą odłamu bojówki ruchu Antybalaki znanego 
jako »Antybalaka z Południa«. Służył w randze starszego kaprala w środkowoafrykańskich siłach zbrojnych (Forces 
Armées Centrafricaines (FACA)). 

Yekatom przeprowadzał i wspierał działania zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Republiki Środko
woafrykańskiej, w tym działania narażające na szwank umowy przejściowe i proces przemian politycznych. Yekatom 
kontrolował dużą grupę uzbrojonych bojówkarzy i dowodził nią; grupa ta działała w dzielnicy PK9 w Bangi, jak rów
nież w miejscowościach Bimbo (prefektura Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa i Mbaïki (stolicy prefektury Lobaye), oraz 
miała swą siedzibę w okręgu leśnym w Batalimo. 

Yekatom bezpośrednio kontrolował kilkanaście posterunków obsadzonych przez średnio dziesięciu uzbrojonych 
bojówkarzy w mundurach wojskowych, wyposażonych m.in. w karabiny automatyczne; posterunki ustawiono od 
głównego mostu między Bimbo i Bangi do Mbaïki (prefektura Lobaye) oraz od Pissy do Batalimo (w pobliżu granicy 
z Republiką Konga); pobierały one bezprawnie podatki od prywatnych pojazdów i motocykli, furgonetek pasażerskich 
i ciężarówek eksportujących zasoby leśne do Kamerunu i Czadu, jak również od jednostek poruszających się po rzece 
Ubangi. Według obserwatorów część tych bezprawnych podatków Yekatom pobierał osobiście. Yekatom i jego 
bojówki mieli również zabijać ludność cywilną. 

5. Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib) 

Funkcja: koordynator Antybalaki na prefekturę Lobaye b) starszy kapral środkowoafrykańskich sił zbrojnych (FACA) 

Data urodzenia: 13 marca 1980 r. 

Miejsce urodzenia: Republika Środkowoafrykańska 

Obywatelstwo: Republika Środkowoafrykańska 

Adres: Boda, Republika Środkowoafrykańska (tel. +236 72198628). 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20 sierpnia 2015 r. 

Inne informacje: 11 kwietnia 2014 r. mianowany dowódcą strefy Antybalaka na miasto Boda, a 28 czerwca 2014 r. – 
na całą prefekturę Lobaye. Pod jego dowództwem nadal dochodziło do zabójstw, starć i zamachów na pracowników 
organizacji humanitarnych. Cechy fizyczne: kolor oczu – brązowy; kolor włosów: czarny; wzrost: 160 cm; waga: 60 
kg. Dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Link do strony 
ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych: https://www. 
interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie dostarczonego przez Komitet 
Sankcji: 

Habib Soussou został umieszczony w wykazie 20 sierpnia 2015 r. na podstawie pkt 11 i 12 lit. b) i e) rezolucji 2196 
(2015) jako osoba »przeprowadzająca lub wspierająca działania zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu 
Republiki Środkowoafrykańskiej, w tym działania narażające na szwank lub naruszające umowy przejściowe, bądź 
działania narażające na szwank lub utrudniające proces przemian politycznych, również przemian służących organiza
cji wolnych i sprawiedliwych demokratycznych wyborów, a także działania prowadzące do przemocy«, »osoba uczest
nicząca w planowaniu, koordynowaniu lub popełnianiu czynów łamiących prawo międzynarodowe dotyczące praw 
człowieka lub międzynarodowe prawo humanitarne, bądź czynów stanowiących naruszenie lub łamanie praw czło
wieka, w Republice Środkowoafrykańskiej, w tym czynów obejmujących przemoc seksualną, ataki na ludność cywilną, 
zamachy na tle etnicznym czy religijnym, zamachy na szkoły i szpitale oraz uprowadzanie i przymusowe wysiedlenia« 
oraz »osoba utrudniająca dostarczanie pomocy humanitarnej do Republiki Środkowoafrykańskiej bądź też dostęp do 
tej pomocy lub jej dystrybucję w Republice Środkowoafrykańskiej«. 
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Dodatkowe informacje 

Habib Soussou został mianowany 11 kwietnia 2014 r. dowódcą strefy Antybalaki (COMZONE) w mieście Boda; 
oświadczył, że w związku z tym jest odpowiedzialny za zapewnianie bezpieczeństwa na terenie podprefektury. 
28 czerwca 2014 r. główny koordynator Antybalaki Patrice Edouard Ngaïssona mianował Habiba Soussou koordyna
torem regionalnym na miasto Boda od 11 kwietnia 2014 r., a od 28 czerwca 2014 r. – na całą prefekturę Lobaye. 
W Bodzie, w obszarach, w których Soussou jest dowódcą lub koordynatorem Antybalaki, co tydzień dochodziło do 
starć oraz do zabójstw i zamachów wymierzonych w pracowników organizacji humanitarnych. Soussou i siły Antyba
laki w tych obszarach atakowali również ludność cywilną i grozili jej atakami. 

7. Haroun GAYE (alias: a) Haroun Geye, b) Aroun Gaye, c) Aroun Geye. 

Funkcja: Sprawozdawca ds. koordynacji politycznej Ludowego Ruchu na rzecz Odrodzenia Afryki Środkowej (FPRC). 

Data urodzenia: a) 30 stycznia 1968 r., b) 30 stycznia 1969 r. 

Numer paszportu: Republika Środkowoafrykańska numer O00065772 (po literze »O« następują trzy zera), data waż
ności: 30 grudnia 2019 r. 

Adres: a) Bangi, Republika Środkowoafrykańska, b) Ndélé, Bamingui-Bangoran 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 17 grudnia 2015 r. 

Inne informacje: Gaye jest jednym z przywódców Ludowego Frontu na rzecz Odrodzenia Afryki Środkowej (FPRC) 
(nieumieszczonego w wykazie), zmarginalizowanego ugrupowania zbrojnego, dawniej należącego do sojuszu Séléka 
w Bangi. Jest również przywódcą Komitetu Obronnego w dzielnicy PK5 w Bangi (znanego jako Ruch Oporu PK5 lub 
Texas) (nieumieszczonego w wykazie), wymuszającego pieniądze od mieszkańców i stosującego przemoc fizyczną. 
2 listopada 2014 r. Gaye został mianowany przez Nourredine’a Adama (CFi.002) sprawozdawcą ds. koordynacji poli
tycznej FPRC. 9 maja 2014 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa ustanowiony na mocy rezolucji 2127 (2013) dotyczącej 
Republiki Środkowoafrykańskiej wpisał Adama do swojego wykazu sankcji. Dostępne zdjęcie do załączenia do spe
cjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu 
i Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ 
View-UN-Notices-Individuals 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie dostarczonego przez Komitet 
Sankcji: 

Haroun Gaye został umieszczony w wykazie 17 grudnia 2015 r. na podstawie pkt 11 i pkt 12 lit. b) i f) rezolucji 
nr 2196 (2015) jako »osoba przeprowadzająca lub wspierająca akty zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeń
stwu Republiki Środkowoafrykańskiej«, »osoba uczestnicząca w planowaniu, koordynowaniu lub popełnianiu czynów 
łamiących prawo międzynarodowe dotyczące praw człowieka lub międzynarodowe prawo humanitarne, bądź czynów 
stanowiących naruszenie lub łamanie praw człowieka, w Republice Środkowoafrykańskiej, w tym czynów obejmują
cych przemoc seksualną, ataki na ludność cywilną, zamachy na tle etnicznym czy religijnym, zamachy na szkoły i szpi
tale oraz uprowadzanie i przymusowe wysiedlenia« oraz »osoba uczestnicząca w planowaniu, koordynowaniu, spon
sorowaniu lub przeprowadzaniu zamachów na misje ONZ lub międzynarodowe siły bezpieczeństwa, w tym misję 
MINUSCA, misje Unii Europejskiej i operacje francuskie, które je wspierają«. 

Dodatkowe informacje 

Haroun Gaye jest od początku 2014 r. jednym z przywódców ugrupowania zbrojnego działającego w dzielnicy PK5 
w Bangi. Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego dzielnicy PK5 twierdzą, że Gaye i jego ugrupowa
nie zbrojne podsycają konflikt w Bangi, sprzeciwiają się pojednaniu i uniemożliwiają ludności przemieszczanie się do 
i z trzeciej dzielnicy Bangi. 11 maja 2015 r. Gaye wraz z 300 demonstrantami zablokował dostęp do Tymczasowej 
Rady Narodowej, by zakłócić obrady podczas ostatniego dnia forum w Bangi. Według doniesień Gaye współpracował 
z członkami Antybalaki, aby skoordynować zakłócenie obrad. 

26 czerwca 2015 r. Gaye z małą grupą swych zwolenników zakłócił rozpoczęcie rejestracji wyborców w dzielnicy PK5 
w Bangi, na skutek czego rejestrację zamknięto. 

2 sierpnia 2015 r. członkowie misji MINUSCA próbowali aresztować Gaye’a zgodnie z postanowieniami pkt 32 lit. f) 
ppkt (i) rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2217 (2015). Gaye, który według doniesień został zawczasu poinformowany 
o próbie aresztowania, był przygotowany i otoczony poplecznikami uzbrojonymi w broń ciężką. Siły Gaye’a otwo
rzyły ogień do wspólnej grupy zadaniowej MINUSCA. Podczas trwającej siedem godzin wymiany ognia ludzie Gaye’a 
użyli przeciwko żołnierzom MINUSCA broni palnej, granatów ręcznych i granatników przeciwpancernych, zabijając 
jednego żołnierza sił pokojowych i raniąc ośmiu. Gaye brał udział we wspieraniu brutalnych protestów i starć pod 
koniec września 2015 r. – jak się wydaje, była to próba zamachu stanu w celu obalenia rządu tymczasowego. Za 
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próbą tą stali prawdopodobnie zwolennicy byłego prezydenta François Bozizégo, który zawarł tymczasowy sojusz 
z Gaye’em i innymi przywódcami FPRC. Jak się wydaje, celem Gaye’a było dokonanie serii ataków odwetowych, które 
mogłyby utrudnić zbliżające się wybory. Gaye był odpowiedzialny za koordynowanie działań ze zmarginalizowanymi 
częściami Antybalaki. 

1 października 2015 r. w dzielnicy PK5 w Bangi doszło do spotkania Gaye’a z Eugène’em Barretem Ngaïkossetą, 
członkiem zmarginalizowanego ugrupowania Antybalaki; celem spotkania było zaplanowanie wspólnego ataku na 
Bangi w sobotę 3 października. Ugrupowanie Gaye’a uniemożliwiło ludności opuszczanie dzielnicy PK5, by wzmoc
nić poczucie tożsamości lokalnej wśród ludności muzułmańskiej oraz zaostrzyć napięcia między grupami etnicznymi 
i uniemożliwić pojednanie. 26 października 2015 r. Gaye wraz ze swoim ugrupowaniem zakłócił spotkanie między 
arcybiskupem Bangi a imamem centralnego meczetu w Bangi, a także zagroził delegacji, która musiała wycofać się 
z centralnego meczetu i salwować się ucieczką z dzielnicy PK5. 

12. Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène, b) Abdoulaye Hissein, b) Hissene Abdoulaye, d) Abdoulaye Issène 
Ramadane, e) Abdoulaye Issene Ramadan, f) Issene Abdoulaye) 

Tytuł: Przewodniczący Narodowej Rady Obrony i Bezpieczeństwa (CNDS) oraz przywódca wojskowy Ludowego 
Ruchu na rzecz Odrodzenia Afryki Środkowej. 

Funkcja: »generał« 

Data urodzenia: a) 1967 r., b) 1 stycznia 1967 r. 

Miejsce urodzenia: Ndélé, Bamingui-Bangoran, Republika Środkowoafrykańska, b) Haraze Mangueigne, Czad 

Obywatelstwo: a) Republika Środkowoafrykańska, b) Czad 

Numer paszportu: a) paszport dyplomatyczny Republiki Środkowoafrykańskiej nr D00000897 wydany 5 kwietnia 
2013 r. (data ważności 4 kwietnia 2018 r.) b) paszport dyplomatyczny Republiki Środkowoafrykańskiej nr 
D00004262 wydany 11 marca 2014 r. (data ważności 10 marca 2019 r.) 

Krajowy numer identyfikacyjny: Nr krajowego dowodu tożsamości (Czad): 103-00653129-22, wydany 21 kwietnia 
2009 r. (data ważności 21 kwietnia 2019 r.) 

Adres: a) KM5, Bangi, Republika Środkowoafrykańska, b) Nana-Grébizi, Republika Środkowoafrykańska, c) Ndżari, 
Ndżamena, Czad, d) Ndélé, Bamingui-Bangoran (główne miejsce pobytu od sierpnia 2016 r.) 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 17 maja 2017 r. 

Inne informacje: Hissène pełnił wcześniej funkcję ministra ds. młodzieży i sportu w rządzie byłego prezydenta Repu
bliki Środkowoafrykańskiej Michela Djotodii. Przedtem był szefem partii politycznej Konwencja Patriotów na Rzecz 
Sprawiedliwości i Pokoju. Objął również przywództwo nad zbrojnymi bojówkami w Bangi, w szczególności w sekto
rze PK5 (3. dzielnica). W październiku 2016 r. Abdoulaye Hissène został mianowany przewodniczącym Narodowej 
Rady Obrony i Bezpieczeństwa, która została wtedy utworzona, by zgromadzić dowódców wojskowych i bojowników 
na przywódczych stanowiskach ze wszystkich frakcji wywodzących się z dawnej koalicji Séléka. Od tego czasu nadal 
zajmuje to stanowisko, ale faktycznie sprawuje wyłącznie kontrolę nad bojownikami FPRC. Imię ojca: Abdoulaye. 
Imię i nazwisko matki: Absita Moussa. Dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bez
pieczeństwa ONZ. Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych: 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie sporządzonego przez Komitet 
Sankcji: 

Abdoulaye Hissène został umieszczony w wykazie 17 maja 2017 r. na podstawie pkt 16 i 17 lit. g) rezolucji 2339 
(2017) jako osoba »przeprowadzająca lub wspierająca działania zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu 
Republiki Środkowoafrykańskiej, w tym działania narażające na szwank lub utrudniające proces przemian politycz
nych, proces stabilizacji i pojednania lub działania prowadzące do eskalacji przemocy« oraz »osoba uczestnicząca 
w planowaniu, koordynowaniu, sponsorowaniu lub przeprowadzaniu zamachów na misje ONZ lub międzynarodowe 
siły bezpieczeństwa, w tym misję MINUSCA, misje Unii Europejskiej i operacje francuskie, które je wspierają«. 

Dodatkowe informacje 

Abdoulaye Hissène i inni członkowie dawnej koalicji Séléka współpracowali z wichrzycielami z Antybalaki, którzy 
sprzymierzyli się z byłym prezydentem Republiki Środkowoafrykańskiej François Bozizém, w tym z Maxime’em 
Mokomem, aby podburzać do gwałtownych protestów i starć we wrześniu 2015 r. będących elementem nieudanego 
zamachu stanu mającego na celu obalenie rządu, w czasie gdy ówczesna prezydent okresu przejściowego, Catherine 
Samba-Panza, uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ z 2015 r. Mokom, Hissène i inni zostali oskarżeni 
przez rząd Republiki Środkowoafrykańskiej o różne przestępstwa, w tym zabójstwa, podpalenia, tortury i grabieże, 
dokonane w związku z nieudanym zamachem stanu. 
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Od 2015 r. Hissène stał się jednym z głównych przywódców zbrojnych bojówek działających w sektorze PK5 w Bangi; 
bojówki te liczą ponad 100 członków. Korzystając z tej roli, zakłócał swobodę przemieszczania się oraz uniemożliwiał 
powrót władzy państwowej na tym obszarze, w tym poprzez nielegalne opodatkowanie transportu i działalności 
handlowej. W drugiej połowie 2015 r. Hissène pełnił rolę przedstawiciela frakcji »Nairobistów« z dawnej koalicji Séléka 
w Bangi, działając w porozumieniu z bojówkarzami Antybalaki pod przywództwem Mokoma. Uzbrojeni bojówkarze 
pod dowództwem Harouna Gaye’a i Hissène’a uczestniczyli w brutalnych wydarzeniach, które miały miejsce w Bangi 
w okresie od 26 września do 3 października 2015 r. 

Członkowie ugrupowania Hissène’a są podejrzewani o udział w zamachu przeprowadzonym 13 grudnia 2015 r. – 
w dniu referendum konstytucyjnego – na pojazd Mohameda Moussy Dhaffane’a, jednego z przywódców dawnej koali
cji Séléka. Hissène jest oskarżony o zorganizowanie brutalnych działań w dzielnicy KM5 w Bangi, w wyniku których 
pięć osób zginęło, dwadzieścia zostało rannych, a mieszkańcom uniemożliwiono oddanie głosu w referendum konsty
tucyjnym. Hissène naraził na szwank wybory, prowokując cykl ataków odwetowych między różnymi ugrupowaniami. 

15 marca 2016 r. Hissène został zatrzymany przez policję w porcie lotniczym M’poko w Bangi i przekazany wydzia
łowi badań i dochodzeń żandarmerii krajowej. Następnie został uwolniony przez swoje bojówki przy użyciu siły 
i ukradł jedną sztukę broni przekazaną uprzednio przez misję MINUSCA w ramach wniosku o wyłączenie zatwierdzo
nego przez Komitet. 

19 czerwca 2016 r. w następstwie aresztowania muzułmańskich przedsiębiorców przez wewnętrzne siły bezpieczeń
stwa w sektorze PK12 bojówki Gaye’a i Hissène’a porwały pięciu funkcjonariuszy policji krajowej w Bangi. 20 czerwca 
misja MINUSCA podjęła próbę ich uwolnienia. Doszło do wymiany ognia między uzbrojonymi bojówkarzami dowo
dzonymi przez Hissène’a i Gayea a siłami pokojowymi usiłującymi uwolnić zakładników. W rezultacie zginęło co naj
mniej sześć osób, a jeden członek sił pokojowych został ranny. 

12 sierpnia 2016 r. Hissène stanął na cele konwoju sześciu pojazdów, w których znajdowali się silnie uzbrojeni bojów
karze. Uciekający z Bangi konwój został przechwycony przez misję MINUSCA na południe od Sibutu. W drodze na 
północ przy kilku punktach kontrolnych doszło do wymiany ognia między konwojem a wewnętrznymi siłami bezpie
czeństwa. Konwój został ostatecznie zatrzymany przez misję MINUSCA 40 km na południe od Sibutu. Po intensywnej 
wymianie ognia misja MINUSCA ujęła jedenastu walczących, ale Hissène i kilku innych uciekło. Aresztowani oznajmili 
misji MINUSCA, że Hissène był przywódcą konwoju, którego celem było dotarcie do miejscowości Bria i udział 
w zgromadzeniu ugrupowań wywodzących się z dawnej koalicji Séléka, które zorganizował Nourredine Adam. 

W sierpniu i wrześniu 2016 r. panel ekspertów dwukrotnie udał się do Sibutu w celu przeprowadzenia kontroli przed
miotów znalezionych w konwoju Hissène’a, Gaye’a i Hamita Tidjaniego, które misja MINUSCA skonfiskowała 
13 sierpnia. Panel przeprowadził również kontrolę amunicji przechwyconej w domu Hissène’a 16 sierpnia. W sześciu 
pojazdach oraz przy zatrzymanych osobach znaleziono śmiercionośny i nieśmiercionośny sprzęt wojskowy. 16 sierp 
nia 2016 r. żandarmeria centralna dokonała przeszukania w domu Hissène’a w Bangi. Znaleziono ponad 700 sztuk 
broni. 

4 września 2016 r. grupa złożona z członków dawnej koalicji Séléka, która przybyła z Kaga-Bandoro na sześciu moto
cyklach po Hissène’a i jego popleczników, otworzyła ogień do członków misji MINUSCA niedaleko miejscowości 
Dékoa. W trakcie tego incydentu zginął jeden bojownik dawnej koalicji Séléka, raniono też dwóch członków sił poko
jowych i jednego cywila. 

13. Martin KOUMTAMADJI (alias: a) Abdoulaye Miskine b) Abdoullaye Miskine c) Martin Nadingar Koumtamadji d) Mar
tin Nkoumtamadji e) Martin Koumta Madji f) Omar Mahamat) 

Funkcja: Przewodniczący i głównodowodzący Demokratycznego Frontu Ludu Środkowoafrykańskiego (FDPC). 

Data urodzenia: a) 5 października 1965 r., b) 3 marca 1965 r. 

Miejsce urodzenia: a) Ndïnaba, Czad, b) Kobo, Republika Środkowoafrykańska, c) Kabo, Republika Środkowoafrykań
ska 

Obywatelstwo: a) Czad, b) Republika Środkowoafrykańska, c) Kongo 

Numer paszportu: a) paszport dyplomatyczny Republiki Środkowoafrykańskiej numer 06FBO2262, wydany 
22 lutego 2007 r. (był ważny do do 21 lutego 2012 r.), b) kongijski paszport służbowy numer SA0020249, wydany 
22 stycznia 2019 r., (data ważności 21 stycznia 2022 r.) 

Adres: a) Am Dafock, prefektura Vakaga, Republika Środkowoafrykańska b) Ndżamena, Czad (od aresztowania w listo
padzie 2019 r.) 

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20 kwietnia 2020 r. 
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Inne informacje: Martin Koumtamadji założył FDPC w 2005 r. W grudniu 2012 r. przyłączył się do koalicji Séléka, 
a następnie opuścił ją w kwietniu 2013 r. po przejęciu władzy przez rebeliantów w Bangi. Po aresztowaniu w Kameru
nie został następnie przeniesiony do Brazzaville w Republice Konga. Zawsze stał na czele swoich oddziałów na 
miejscu w Republice Środkowoafrykańskiej, nawet gdy znajdował się w Brazzaville przed powrotem do Republiki 
Środkowoafrykańskiej (w okresie od listopada 2014 r. do 2019 r.). 6 lutego 2019 r. FDPC podpisał porozumienie poli
tyczne na rzecz pokoju i pojednania w Republice Środkowoafrykańskiej, jednak Martin Koumtamadji pozostaje zagro
żeniem dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa Republiki Środkowoafrykańskiej. Dostępne zdjęcie do załączenia do 
specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu 
i Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ 
View-UN-Notices-Individuals 

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie sporządzonego przez Komitet 
Sankcji: 

Przewodniczący i głównodowodzący Demokratycznego Frontu Ludu Środkowoafrykańskiego (FDPC, grupa zbrojna 
prowadząca działalność z użyciem przemocy) Martin Koumatamadji brał udział w działaniach zagrażających poko
jowi, stabilności i bezpieczeństwu Republiki Środkowoafrykańskiej, a w szczególności zagrażających realizacji porozu
mienia politycznego na rzecz pokoju i pojednania w Republice Środkowoafrykańskiej, podpisanego 6 lutego 2019 r. 
w Bangi. 

Odmówił rozbrojenia bojowników FDPC, wbrew swoim zobowiązaniom jako sygnatariusza porozumienia politycz
nego na rzecz pokoju i pojednania w Republice Środkowoafrykańskiej, a w lipcu 2019 r. zagroził obaleniem prezy
denta Touadéry. 

W czerwcu 2019 r. rozpoczął współpracę z obłożonym sankcjami Nourredine’em Adamem (CFi.002) i zaangażował 
się – z bliskim współpracownikiem Nourredine’a Adama – w nielegalny handel bronią, by zwiększyć zdolności woj
skowe FDPC. 

Złożył również Ludowemu Ruchowi na rzecz Odrodzenia Afryki Środkowej (FPRC) ofertę dotyczącą przeprowadzenia 
operacji wojskowej ze swoją grupą zbrojną podczas walk w prefekturze Vakaga w 2019 r. 

Wciąż utrudniał odbudowę władzy państwowej w obszarach działalności FPDC poprzez utrzymywanie nielegalnych 
blokad dróg służących wymuszeniom wobec hodowców bydła, podmiotów gospodarczych (w tym firm prowadzą
cych wydobycie złota, działających w prefekturze Nana-Mambéré) i podróżnych. 

Pod jego przywództwem FDPC naruszał lub łamał prawa człowieka w prefekturze Nana-Mambéré; m.in. w kwietniu 
2019 r. przeprowadził ataki skierowane przeciwko ludności cywilnej, w marcu 2019 r. dopuścił się uprowadzeń cywi
lów (w pobliżu Zoukombo), a w maju 2019 r. aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć (w Bagary). 
W czasie konfliktu w 2017 r. FDPC dopuścił się również czternastu aktów przemocy seksualnej. 

W latach 2016–2019 FDPC rekrutował dzieci na żołnierzy i wykorzystywał je w konfliktach zbrojnych; zmusił też 
jedenaście dziewcząt do zawarcia małżeństw z członkami FDPC. 

W marcu 2019 r. brał udział w blokadzie dostaw pomocy humanitarnej, gdy FDPC, pod przywództwem Abdoulaye’a 
Miskine’a, przeprowadził serię ataków na główną drogę prowadzącą do Bangi z Kamerunu. 

W kwietniu 2019 r. niedaleko Zoukombo (prefektura Nana-Mambéré) oraz na osi Bouar-Beleko doszło do potyczek 
członków FDPC z siłami MINUSCA.”.   
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