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 مرفق  

مبــاان ،ــلس  بشــأنبــني امكومــة ا ،تقالســة واجلماعــاس املاــلحة  املــمن ت ــاوا   
 القـواس  امـا    وا إىل الـوطن  عـااة  ا الاطس والتاـري  وإعـااة ا امـا  و   

 مهورية أفريقسا الوسطىامكومسة جلالنظامسة 
 2015مايو أيار/

 ايباجة  
   مل2013 هيولسمتوز/ 18 املؤر  ا ،تقاياملسثاو الدستور   ميف الوضيف   ا عتبار 
 -رين ســامبا تالاــسدة كــا لاــاحبة ال ذامــة ثابــهبا لتــلان ال ومــيف الوضــيف   ا عتبــار 

ــا،لامل رئساــ  ــة  ةب ــةمل  للالدول ــة ا ،تقالس ــاء    بمرحل ــيف أبن ــني  س ــل امــوار واملاــامة ب ــاس تعلي وبن
علـى حنـو مـا أكدتـه جمـداا       مل ةالوطنسـ  راضـا علـى سـطمة األ   ام ا  هورية أفريقسا الوسطى و

   مل2014متوز/يولسه  4  خطااا املوجَّه إىل األمة   
   2014 هيولســمتوز/ 23   الــذ  وقَعت،ــهمل قتــالضــوء ات ــاو وقــم أعمــال ال وعلــى 
    هورية أفريقسا الوسطىملتقلسدية   الاجلماعاس املالحة غ   ملبرازافسا
   ن   منتدى برازافساملواملشارك هوقع ذ بسان الاساسة العامة ال وعلى ضوء 
 مل2015 /أبريا،ساـان  23   مل  بـا، ا  املوقـيف  لتلان ات او ا وميف الوضيف   ا عتبار 

   العاكريةمل - الاساسسة ماعاسبني امكومة واجل
 - الاساسـسة  ماعـاس اجل املوقيف مـن مل 2015مايو أيار/ 5د تعهُّ وميف الوضيف   ا عتبار 

ــكرية امل ــاِركةالعاـ ــا، ا   شـ ــدى بـ ــال و  ب  منتـ ــتذدان األط ـ ــد واسـ ــد لتجنسـ ــيف حـ ــائروضـ  سـ
   ا ،تهاكاس اجلاسمة مقوو الط امل

 سيف األطراف ال اعلـة     بتحقسق الاطن الذ  أعلنته لتلان ا وميف الوضيف   ا عتبار 
   املد     هورية أفريقسا الوسطىمل  اجملتميف الاساسا و سدانامل

والـدعم علـى الاـعسد العـاملا إزاء ات ـاق ا،      التلان اجملتميف الدوي  وميف الوضيف   ا عتبار 
   ملمنتدى با، ا

 التابعـة  “الاـطن واألمـن  ” اجملموعة املواضـسعسة  قدمة   إطارضوء التوصساس امل وعلى 
   ململنتدى با، ا الوطين
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 سـيف شـرائ     يشماعلى تعليل سسااة القا،ون وبناء جسش وطين  متاما  العلنوميف عقد  
   جمتميف  هورية أفريقسا الوسطىمل

 ذكورةامكومــة ا ،تقالســة جلمهوريــة أفريقســا الوســطى واجلماعــاس املاــلحة املــ تت ــق  
   الاساسسة واجملتميف املد  واجملتميف الدويمل على ما يلا: طبقةال حبضورأعطهمل 

 
 1املااة 

 زناعـاس لل اوضـيف حـد هنـائ    على إىل  سيف اجلماعاس املالحة املنتمونن واملقاتليوافق  
شــعب  هوريــة أفريقســا أمــان  رمسســا  ون بــذل تعهــدياملاــلحة    هوريــة أفريقســا الوســطى و

   الوسطى.
التذلـا  و رمسسـا مل  سـلحتهم ألقاء بإ اجلماعاس املالحة تل إىل  املنتمونن واملقاتليتعهد  

مل والـدخول   عملسـة ،ـلس الاـطس     ةالاساسـس  مـن وسـائا املطالبـة   ل  كوسـسلة  املاـ  زناسال عن
الاساسـا علـى النحـو     نضـال   ال رخنـراط إىل الـوطنمل وا   عـااة والتاري  وإعـااة ا امـا  وا   

 اىلدا   هذا ا ت او.
 

 2املااة   
 املنـتمني زنس الاطس والتاري  وإعااة ا امـا  وإعـااة املقـاتلني    بهذا ا ت او  قضاي 

 .إىل أوطاهنم   أراضا  هورية أفريقسا الوسطى عاملةإىل  سيف اجلماعاس املالحة ال
 

 3املااة   
،ــلس الاــطس والتاــري  وإعــااة ا امــا   بر،ــام معــاي  األهلســة للمشــاركة   حتــدَّا  

   :إىل الوطن على النحو التايعااة ا و
   عة على هذا ا ت او.املالحة املوق  ماعاساجل من أفراا على املقاتلني أن يكو،وا - 1
العاـكرية   صـناف العاكرية واملت جراس واألل ـان واأل األسلحة  سيف  على املقاتلني تالسم - 2

 .صامة لطستعمال أو متوق ة عن العما هبوزهتممل سواء كا،  ح ال  ها األخرى
مـؤهلني للمشـاركة   بر،ـام      ن بالقواس واجلماعاس املاـلحة واألط ال املرتبطُيعتم  - 3

سواء كا،هب   حـوزهتم  ،لس الاطس والتاري  وإعااة ا اما  وا عااة إىل الوطنمل 
 .أسلحة أن  
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 4املااة   

ا ت ــاو  اهــذعلــى  نيعاملــوق  ســابقا  والعناصــر املاــلحة الاــابقني ســيف املقــاتلني  علــى 
املوارا الطزمـةمل   املواقـيف الـ  يـتم ا ت ـاو      تعباة ب رهنا التجميف   غضون فترة زمنسة معقولةمل 

ن واملقــاتل يكــونمل وخــطل تلــ  ال تــرةمــيف امكومــة ا ،تقالســة واجملتمــيف الــدوي.   حقــا  علسهــا
   بدعم من شركائها. ملماؤولسة امكومة حتهب سابقا  الحةاملعناصر الن ووالاابق

،ــلس الاــطس  م،ــام  تعباــة املــوارا الطزمــة ل   ريثمــا تــتم ا ،تذابــاس و إجــراء قبــا 
 الــ  يــتم تعسسنــهاواقــيف امل إىلن واملقــاتلحيضــر  ملوالتاــري  وإعــااة ا امــا  وا عــااة إىل الــوطن

جير  توعستهم وحتديدهم وجتمسعهم و،لس سطحهم وتقدمي العنايـة إلـسهم   إطـار هـذه     حس( 
 العملسة.

 
 5املااة   

 - الاساســسة ماعــاسبــني امكومــة واجلاو ا لتــلان املوقــيف مــيف الوضــيف   ا عتبــار ات ــ 
املهـان  إىل الـوطن   عـااة ا ،لس الاطس والتاـري  وإعـااة ا امـا  و    بر،ام  يشماالعاكريةمل 

ــة  الــ  يــتعني ا ضــططس اــا   املواقــيف الــ  سسحضــر إلسهــا املرشــحون للمشــاركة           التالس
 الم،ام :  

النظـر   اـرف العاـكرية ب  - الاساسـسة  ماعـاس اجلباملـرتبطني  مل يتم حتديد األط ال أو   - 1
علـى   مإعـااة تـوجسهه   اـدف مل عن وجوا سـطس صـام لطسـتعمال   حـوزهتم أن      

 إىل برام  حكومسة حمداةمل بدعم من الشركاء. ال ور
مـن املرشـحني للمشـاركة       ا إذا كـان كـا مرشـ    ممـ لتحقـق  ا  املهمة الثا،سة  تتمثا - 2

 معاي  األهلسة. اتو ي الم،ام 
بسا،ـاس. وحياـلون   لل  قاعـدة   تاـجسلهم املقـاتلني املـؤهلني و   جير  بعـد ذلـ  حتديـد    - 3

 ناـاء لل وتتـاس   هذه املرحلـةمل يـتم فاـا الناـاء عـن الرجـال.       وعلى بطاقة تاري . 
 .، اها املتاحة للرجال ال را

خلطــة الوطنســة لــزنس الاــطس حتــوى امب جيــر  إبطغهــماملقــاتلني املــؤهلني و تــتم توعســة - 4
   إامـاجهم إعـااة   وجيوز يـم اختسـار  إىل الوطن.  عااةوالتاري  وإعااة ا اما  وا 

النظامســة  لقــواس  ا فــرااا مل رهنــا  بتــوافر شــروط معسنــةمللتطــوس لساــبحوا أااجملتمــيف أو 
 من هذا ا ت او. 4للشروط املناوا علسها   املااة  وفقا امكومسة 
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تمعــاهتم جم مل فســتم ،قلــهم إىل  اجملتمــيف إامــاجهمالــذين خيتــارون إعــااة   وناملقــاتل أمــا - 5
مـيف غ هـم مـن     ونمل ويشـارك يم الدعم األساسسة جمموعة من تداب  توف  املضس ة ميف

ــرام  التنمســة اجملتمعســة      ــيف   ب ــراا اجملتم ــدرَّةأف ــدخا ول امل  ــرا التــدريب  املنِتجــة لل
 اة ا اما    اجملتميف.بر،ام  إعا   إطار ملعماوال

 
 6املااة 

 إىل الـوطن  عـااة ا لزنس الاطس والتاـري  وإعـااة ا امـا  و    الم،ام  الوطين يقتار 
  املقـان  ومل نيؤهلاملـ غـ    وناملقـاتل أمـا  . للمشاركة فسـه بشـكا حاـر     ملقاتلني املؤهلنيعلى ا

الـــمام   إىل ضـــم هملسة وإىل جمتمعـــاهتم األصـــ تم ،قلـــهمغـــ  املاـــلحنيمل فســـ وناألول املقـــاتل
 التالسة: اىلداة

والـذ   ملقاتلني والشباب املعرضني للذطـر  املوجَّه إىل ا ملالدخا ارارالم،ام  الوطين   - 1
املتكاملــة املتعــداة  بــدعم مــن بعثــة األمــم املتحــدة     ســيف أحنــاء البلــد  جيــر  تن ســذه

ــاا ــا الوســطى     األبع ــة أفريقس ــتقرار    هوري ــق ا س ــم املتحــدة    مللتحقس ــام  األم وبر،
 ؛خرينارشركاء الو ملا منائا

املتكاملــة  بــدعم مــن بعثــة األمــم املتحــدة  الــ  تن  ــذ بــرام  امــد مــن العنــم اجملتمعــا  - 2
 ؛التنمسة   شركاءاللتحقسق ا ستقرار    هورية أفريقسا الوسطى و املتعداة األبعاا

 كومة واجملتميف الدوي؛برام  التعم  والتنمسة ال  وضعتها ام - 3
بعثــة األمــم  إىل جا،ــبالعاــكريةمل  - س الاساســسةماعــاامكومــة وقــااة اجلوســتعما  - 4

ــة املتعــداة األبعــاا  املتحــدة ــا الوســطى    املتكامل ــة أفريقس ــق ا ســتقرار    هوري لتحقس
تعليـل إعـااة   ب سـة  تناسق المام  املمولة مـن اجلهـاس املاحنـة    على مل ارخرين الشركاءو
 .  اجملتميف ملقاتلني الاابقنياما  إا

 
 7املااة   

،ـلس الاـطس والتاـري      عملسـة بعـ  املقـاتلني الاـابقني املشـاركني        إاما وسستم  
 القـدرة  وسـسجر  حتديـد  . امكومسـة  النظامسـة    القـواس  إىل الـوطن  عـااة ا وإعااة ا اما  و

ــا،ون اجلديـــد    إطـــارجتنســـد هـــذه القـــواس   علـــى ــة العاـــكرية وإصـــطس  ب املتعلـــقالقـ المجمـ
   األمن. قطاس
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ــة تــدرجيسا  ارى ا وجيــ  وعلــى أســا  كــا حالــة علــى حــدة.    مــا    القــواس النظامس
إعــااة بنــاء املؤساــاس األمنســة  وهتــدف إىل عدالـةمل وال املــؤهطس املهنســةملعــاي   العملســة ضـيف و 
   البلد.  

بـــدعم مـــن   شـــ افةمل ق عملســـة حتق ـــ  إجـــراء  إ  بعـــد ممكنـــا  ا امـــا   يكـــونلـــن و 
   الدوي. اجملتميف

ــذين يتطوعــون لط،ضــمان إىل القــواس النظامســة ولكنــ     ون الاــابقواملقــاتلأمــا    همن ال
 اجملتميف.  إىل برام  إعااة ا اما   فستم توجسههم للتجنسدمل ختباراس الوطنسة ا ونتازجي  
 

 8املااة   
جا،ـب والـذين مل يرتكبـوا جـرائم     ألا مـن  ن الـذين يـتم حتديـدهم علـى أهنـم     واملقاتلأما  

امكومـةمل بـدعم    وُتقـسم  إىل بلداهنم األصـلسة.  فتتم إعااهتم ملحرب    هورية أفريقسا الوسطى
لتحقسق ا ستقرار    هورية أفريقسا الوسـطى   املتكاملة املتعداة األبعاا من بعثة األمم املتحدة

 .إىل أوطاهنم اتلني األجا،بوالشركاء ارخرينمل اتاا س اولسة ادف إعااة املق
 

 9املااة   
،ـلس الاـطس والتاـري  وإعـااة     م،ـام   ل اا طـار املؤساـا والتناـسق    امكومـة  احتدس 

شــما ممــثلني عــن اجلماعــاس املاــلحة واجملتمــيف املــد  سس الــذ  إىل الــوطنملعــااة ا ا امـا  و 
 واجملتميف الدوي.

 املنوال.يتم إ،شاء آلسة للرصد والتقسسم على ، س و 
 10املااة   

ــيف فــورا ت ــاو  بــدأ ، ــاذ هــذا ي  ــه التوقس ــ علس حاــب  ،طــاو واســيفمل لــىع تم ،شــرهوي
 ا قتضاء.

 .2015أيار/مايو  10ُحرر   با، ا   
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 املوق عون:
 

 ،ائب مناق اجلبهة الشعبسة لنهضة أفريقسا الوسطى
 بالسن سلا( الاسد أبسا توقيع)
 

 التجديدرئسس التجميف الوطين من أجا 
    هورية أفريقسا الوسطى

 اجو،و أهابا( الاسد هربرس غو،تران توقيع)

 رئسس احتاا القواس اجلمهورية األساسسة
 ،لين ا ( الاسد  ،دا إتوقيع)

 رئسس ائتطف سسلسكا اجلديد
 اافا،ه( اجلنرال حممد توقيع)

 املتحدو الرمسا باسم حركة
 حمرر  أفريقسا الوسطى لنارة العدالة

 مهالبا( الاسد  ر  ،وراين توقيع)
 

 ممثا اجلبهة الدميقراطسة من أجا
 تقدن  هورية أفريقسا الوسطى

 باغازا الاسد مارسسا

 لتناسقسة املقاتلني الاابقني   املناق العان
 با كا -مسلسشساس أ،  

 إ، اياو،ا( الاسد باتريس إاوارا توقيع)
 

 شعباملاتشار الاساسا مركة من أجا وحدة 
 أفريقسا الوسطى  هورية

 ااواا( الاسد سلسمان توقيع)

 رئسس  اعة الثورة والعدالة
 ،سن اتولون سايو( الاسد أرمسا توقيع)
 

 رئسس احتاا القواس اجلمهورية
 فاغراماي إ،دوتو( الاسد فسلسب توقيع)

 
 

 املوق عون:
 باتسلا( عبد اهلل توقيععن هساة رئاسة منتدى با، ا الوطين: )

 كويارا( مار  ،ويا توقيععن امكومة ا ،تقالسة: )
  كوسو( جرفسه توقيععن أصحاب املالحة الوطنسني: )

 
  عن املراقبني: 

   غا ( باباكار توقيعاملمثا اخلاا لألمني العان لألمم املتحدة: )
  غ  م هون[ توقيعاملمثا اخلاا لطحتاا األفريقا: ]

 املمثـــا اخلـــاا لـــرئسس  هوريـــة الكو، ـــومل الوســـس  الـــدوي جلمهوريـــة أفريقســـا الوســـطى:   
 إيكوييببازيا  ( توقيع)

  غ  م هون[ توقيعممثا اجلماعة ا قتاااية لدول وس  أفريقسا: ]


