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املرفق األول لل رسـالة املؤرخـة  15أيار/مـايو  2015املوجهـة إىل رئـسس جملـس
األمن من ال قائم باألعمال بالنسابة للبعثة الدائمة جلمهورية أفريقسا الوسـطى لـدى
األمم املتحدة
املسثــاو اجلمهــور مــن أجــا الاــطن واملاــامة الوطنســة والــتعم
أفريقسا الوسطى
حننمل املشاركون

هوريــة

منتدى با ،ا الوطينمل

وإذ ،ضــيف اعتبار ،ـا التوصــساس الرئساــسة الاــاارة عــن اللجــان املواضــسعسة للمنتــدى
و،اتند إلسها صساغة هذا املسثاومل
وقد اجتمعنا با ،امل ال ترة من  4إىل  11أيار/مايو 2015مل بوص نا ممثلني عـن
شعب هورية أفريقسا الوسطى بأسرهمل وبكاما تنوعه الاساسا وا جتماعا والثقـا وا ثـين
والديينمل
وإذ ،ؤكد من جديد التلامنـا بـدعم الوثـائق األساسـسة الـ تـنظم العملسـة ا ،تقالسـة
هوريــة أفريقســا الوســطىمل مبــا ذل ـ املسثــاو الدســتور ا ،تقــاي املــؤر  18متوز/يولســه
هوريــة أفريقســا الوســطى
2013؛ وات ــاو وقــم أعمــال القتــال بــني اجلماعــاس املاــلحة
املوقيف برازافسا  23متوز/يولسـه 2014؛ وخريطـة الطريـق املتعلقـة باملؤساـاس وايساـاس
ا ،تقالســة؛ وات ــاو ا لتــلان املوقــيف مــيف اجلماعــاس الاساســسة  -العاــكرية ، 23ساــان/أبريا
2015؛ وا ت او املتعلق بزنس الاطس والتاري وإعااة ا امـا وا عـااة إىل الـوطن املوقـيف
بني حكومة هورية أفريقسا الوسـطى واجلماعـاس املاـلحة  10أيار/مـايو 2015مل املرفـق
اذا املسثاومل
وإذ ،ضيف اعتبار،ا سيف املبااراس الرمسسة وغـ الرمسسـة للحـوار واملاـامةمل املتذـذة
التحضـ ملنتــدى بــا ،امل مبــا ذلـ املشــاوراس الشــعبسة اىللســة الرامســة إىل تعليــل الوحــدة
الوطنسةمل
وإذ ،عا واجبنا بالعما على أكما وجه افاعا عن آراء وتوقعاس وتطلعـاس مواطنسنـا
من خطل املشاركة أعمال منتدى با ،ا الوطينمل
وإذ ،ؤكــد مــن جديــد التلامنــا بوحــدة وطننــا امبســب هوريــة أفريقســا الوســطىمل
وسسااتهمل وعدن قابلسته للتجلئةمل
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وإذ ،شــجب اوامــة العنــم ال ـ كا،ــهب وراء تقــوي
هورية أفريقسا الوسطىمل
الوطنسة

الوئــان ا جتمــاعا والوحــدة

وإذ ،ؤكد من جديد التلامنا العمسق بعملسة امـوار واملاـامة باعتبارهـا أفضـا وسـسلة
عااة إرساء الاطن العاال والدائم الذ يُعتـم األسـا الـذ تقـون علسـه التنمسـة الشـاملة
هورية أفريقسا الوسطىمل
وإذ ،درك اجلهوا الكب ة ال بذلتـها حكومـة هوريـة أفريقسـا الوسـطىمل إىل جا،ـب
شركائهامل من أجا اخلرو من األزمة وإعااة إرسـاء النظـان الدسـتور وا سـتقرار الاساسـا
عن طريق إجراء ا،تذاباس حرة وش افةمل
وقد عقد،ا العلن على تقدمي إسهان إجيـا لتن سـذ القـراراس والتوصـساس الاـاارة عـن
منتدى بـا ،ا الـوطين مـن خـطل تـداب وآلسـاس موضـوعة سـتعااة الاـطن وتعليـل املاـامة
وامكم الرشسدمل
واقتناعا منا بأن منتدى با ،ا الوطين ميثا فرصة تارخيسـة عـااة بنـاء هوريـة أفريقسـا
الوســطى علــى أســا مسثــاو وطــين يكــر مبــاان الدميقراطســة والعدالــة ا جتماعســة وامكــم
الرشسدمل
،تعهَّدمل من خطل املسثاو الوطين مـن أجـا الاـطن واملاـامة وامكـم الرشـسد (املسثـاو
اجلمهور )مل بالعما الدؤوب حتقسقا لألهداف التالسة:
امكم ( امكم الدميقراطا و إاارة ا قتااا) و ا صطحاس املؤساسة
،ؤكـد مـن جديـد توافـق ارراء بسننــامل بوصـ نا أصـحاب املاـلحة
الوسطىمل بشأن املاائا التالسة:

هوريـة أفريقســا

سيف أحناء البلد وعلى وجـه الاـرعةمل بتنظـسم
• ضرورة هتساة الظروف املواتسة للقسانمل
ا ست تاء الدستور وا ،تذاباس العامـة امـرة والشـ افةمل ممـا سـسكرس إعـااة إرسـاء
النظان الدستور وفقا ألحكان املسثاو الدستور ا ،تقاي واألطـر اللمنسـة وا جـراءاس
املت ق علسهامل والتعهد كذل بتسا مشاركة الطجاني هذه ا ،تذاباس؛
• التلان سيف أصحاب املالحة بالتقسد الدقسق باملسثاو الدستور ا ،تقاي؛
• قسان األحلاب واجملموعاس الاساسسة واملرشحني ومنظمـاس الاـحافة باعتمـاا وتوقسـيف
مدو،ــة لقواعــد الاــلوك مــن أجــا تنظــسم عملســة تاــتو القواعــد املعمــول اــا
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ا ،تذابــاس الدميقراطســة ضــمن بساــة ســلمسة؛ وا لتــلان بتاــوية املنازعــاس عــن طريــق
الوسائا القا،و،سة؛
• ضرورة تعليل مشاركة املواطنني والتمثسا الاساسـا للمنـاطق مـن خـطل القسـانمل علـى
وجه الارعةمل بتنظسم ا ،تذاباس اىللسة حبلول هناية العملسة ا ،تقالسة؛
• إاخال مااة استورية حتظر إمكا،سة الع و عن اجلـرائم ضـد ا ،اـا،سة وجـرائم امـرب
هورية أفريقسا الوسطى؛
وجرائم ا بااة اجلماعسة املرتكبة
• تعليل أسس الدميقراطسة الشاملة للجمسـيفمل القائمـة علـى املشـاركة ومبـدأ املاـاواة بـني
هوريــة
الرجــا واملــرأة؛ وتوطســد أســس الوئــان ا جتمــاعا والعدالــة واملاــامة
أفريقســا الوســطى؛ وإاخــال مــااة اســتورية تتــس للاــلطة التن سذيــة إجــراء مشــاوراس
شعبسة بشأن القضايا ا جتماعسة الرئساسة؛
• ضــرورة القســانمل إطــار وضــيف الاــس ة النهائســة للدســتور اجلديــد واعتمــااهمل مبراعــاة
م ــاهسم العلما،ســة واملواطنــة وحقــوو األقلســاس والشــعوب األصــلسة؛ وال اــا بــني
الاـــلطاس والرقابـــة الدميقراطســـة علـــى امكومـــة؛ والطـــابيف الــوطين واملهـــين واملتعـــدا
هوريـة أفريقسـا الوسـطىمل فضـط عـن مبـدأ
ا ثنساس لقواس الدفاس وقواس األمن
الرقابة املد،سة الدميقراطسة على هذه القواس؛
• إاخال مـااة اسـتورية حتظـر ا سـتسطء علـى الاـلطة وا حت ـا اـا بـالقوةمل وتعتـممل
با ضافة إىل ذل مل أن النشاط الاساسا يتناىف ميف الا ة العاكريةمل أيا كان ،وعه؛
• إاخال مااة اسـتورية لتعليـل الاـسااة الوطنسـة وتنظـسم العطقـاس اخلارجسـة جلمهوريـة
أفريقسا الوسطى ظـا احتـران كرامـة وماـام مواطنسهـامل ومحايـة الاـطمة ا قلسمسـة
للدولةمل وتضمني هذه املااة آلسة للرقابة المملا،سة؛
• ضرورة وضيف آلساس ش افة اارة مـوارا الدولـةمل وسـنس تشـريعاس ملكافحـة ال اـاامل
وتش ـ سا الوكالــة الوطنســة للتحقسقــاس املالســة وســائر ايساكــا ال ـ هتــدف إىل ترســس
امكم الرشسد البلد؛
• القسانمل مبوجب الدستور اجلديدمل بإ،شاء سلطة علسا للحكم الرشسد باعتبارهـا مؤساـة
ماــتقلة تُعــب باملاــائا التالســة :الرقابــة وتقريــر الاساســاس؛ ومحايــة التــراو الــوطين؛
وتــوخا الشــ افسة اســتذدان وإاارة املــوارا الطبسعســة واملعد،ســة؛ والتوزيــيف العــاال
التنمسـة
لألرباس الناجتة عن الاناعاس ا ستذراجسة لك الة أهنا تاهم إسهاما فعـا
الوطنسة و حتاني حساة سيف املواطنني؛
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• تعليل املعـاي األخطقسـة امسـاة الاساسـسةمل و سـسما مـن خـطل ا صـطس ال ـور
لإلطــار القــا،و الــذ يــنظم األحــلاب الاساســسة؛ والبــهب مبوضــوعسةمل علــى األمــد
املتوســ مل طرائـــق متويـــا األحـــلاب الاساســـسة؛ واعتمـــاا القـــا،ون املتعلـــق مبركـــل
املعارضــة؛ وتعليــل تكــافؤ فــرا ا ســت ااة مــن وســائ ا عــطن امكومســة؛ وتعليــل
مشــاركة الناــاء والشــباب املناصــب الاساســسة الـ تُشـ ا عــن طريــق ا ،تذــابمل
بابا منها إ،شاء ،ظان اماص؛
• إصطس ا طار القا،و الذ ينظم الاـحافة وتنشـس اور ايساـاس التنظسمسـة املشـرفة
علـــى قطـــاس ا تاـــا س والوســـائا الاـــمعسة والباـــرية؛ و،شـــر القـــسم األخطقســـة
واحترامها؛ والتن سذ ال ور للتداب املتعلقة بك الة الت طسة ا عطمسة على ،طاو البلـد
بأكمله؛ وحترير قطاس ا تاال الامعا  -البار ؛
• التن سذ ال علا للقا،ون املتعلق مبركل رؤساء الدولة الاابقني.
إعااة إرساء سلطة الدولةمل و إعااة ،شر ا اارة وحتقسق الطمركلية
،ؤكــد مــن جديــد توافــق ارراء بــني ســيف أصــحاب املاــلحة
الوسطى بشأن ما يلا:

هوريــة أفريقســا

• إعااة النشر التدرجيسة لإلاارة وتعليلهامل ظا اعم ِقَسم العلما،سة وا ،اـاف وامسـاا
سـيف أحنـاء البلـدمل وخباصـة قبـا
على الاعسد اىللا ب سة ك الة وجوا فعلا للدولـة
إجراء ا ،تذاباس العامة وأثناءها وبعدها؛
• تن سذ تداب تك ـا إعـااة باـ هساكـا الدولـة علـى أسـا مبـاان التمثسـا والتـوازن
ا قلسما والشمولمل وضمان توف اخلدماس العامة األساسسة لشعب هوريـة أفريقسـا
الوسطى بأسره؛
• وضيف القواعد الـ تـنظم سـ عمـا ا اارةمل و سـسما فسمـا يتعلـق بك الـة أن تكـون
التعسسناس والترقساس وفرا التقدن الوظس ا قطاس اخلدمـة املد،سـة ا،عكاسـا للتمثسـا
العــاال علــى الاــعسدين اجل ــرا واجملتمع ـامل واألااءمل والتــوازن ا قلسم ـامل والتــوازن
بني اجلناني؛
• تن سذ سساسـة اسـتباقسة اـدف حتقسـق الطمركليـة وايسكلـة ا قلسمسـةمل وتعليـل سـلطاس
ا ااراس اىللســــة الطمركليــــة (املنــــاطق واملقاطعــــاس واجملتمعــــاس اىللســــة) إطــــار
الدستور اجلديد؛
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• تقويــة اور الاــلطاس اىللســة والتقلسديــة والعُرفســة مراعــاة ضــرورة حتقســق الوئــان
ا جتماعا والشـمولمل وتعليـل امـوار اجملتمعـامل باـبا منـها إ،شـاء جملـس إقلسمـا لـه
ماائا ا اارة اىللسة.
اختااا استشار
العدالة واملاامة
،ؤكــد مــن جديــد توافــق ارراء بــني ســيف أصــحاب املاــلحة
الوسطى بشأن ما يلا:

هوريــة أفريقســا

• ضرورة تعليل واحتران األحكان الدستورية املتعلقة حبمايـة حقـوو ا ،اـان وامريـاس
األساســسة جلمســيف مــواطين هوريــة أفريقســا الوســطىمل اون متسســل علــى أســا الاــن
ســيف أحنــاء
أو النــوس اجلناـا أو ا ثــين أو الــدينمل وك الــة امــق حريــة التنقــا
األراضا الوطنسة؛
• ضرورة إض اء الطابيف الرمسـا علـى األعسـاا ا سـطمسة باعتبارهـا أيـان عطلـة يـلاوَل
العما فسهامل توخسا لإل،ااف وحرصا على املاامة الوطنسة؛
• هتساة بساة اجتماعسة واقتاااية وأمنسة مواتسة لعواة املشراين ااخلسا والطجاني؛
• تعليل اور اىلاكم وايسااس القضائسة
مقوو ا ،اان؛

محاية حقوو ا ،اان وإ،شاء مؤساـة وطنسـة

هوريــة
• ا ،شــاء ال عل ـامل بــدعمٍ مــن اجملتمــيف الــدويمل للمحكمــة اجلنائســة اخلاصــة
أفريقســـا الوســـطى .وحتقسقـــا يـــذه ال ايـــةمل مراعـــاة ضـــرورة تعليـــل القـــدراس التقنســـة
والتشــ سلسة للمحــاكم اىللســة؛ ووضــيف آلســاس ممايــة القضــاة والشــهوا والضــحايا؛
وك الة تن سذ ات اقاس املااعدة القا،و،سة املتباالـة املوقعـة إطـار اجلماعـة ا قتاـااية
والنقدية لوس أفريقسا واجلماعة ا قتاااية لدول وس أفريقسا واملؤمتر الـدوي املعـين
مبنطقة البح اس الكمى؛
هورية أفريقسـا الوسـطى .وحتقسقـا
• ضرورة حماكمة املاؤولني عن اجلرائم املرتكبة
يذه ال ايةمل التعاون مـيف أ،شـطة التحقسـق ومـيف املطحقـاس وا جـراءاس القضـائسة الـ
ستضــطليف اــا اىلكمــة اجلنائســة اخلاصــة وســائر اىلــاكم وايساــاس القضــائسة الوطنســةمل
واىلكمة اجلنائسة الدولسة؛
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• إ،شــاء جلنــة العدالــة وتقاــا امقــائق والتعــوي واملاــامةمل وإقامــة فــروس يــا علــى
هوريــة أفريقســا
الاــعسد اىللــامل مــن أجــا حتديــد اجلــرائم وا ،تــهاكاس املرتكبــة
الوسطى والتحقسق فسهامل مث تانس ها ضمن فاتني:
 اجلرائم وا ،تهاكاس ال جيب تقدمي مرتكبسها إىل اىلاكمة؛ اجلرائم وا ،تهاكاس الـ جيـوز أن ضـيف جـراءاس التعـوي مـن خـطل افـيفتعويضاس أو أااء خدمة للمجتميفمل وذل للح) على ا حاا بالندن وتعليـل
املاامة بني اجملتمعاس؛
• إ،شاء آلسة للعدالة ا ،تقالسـة وفقـا سـتراتسجسة املاـامة الوطنسـة الشـاملة؛ وإقامـة يـون
هوريـة أفريقسـا الوسـطى؛ وتعليـل الثقافـة املد،سـة
حساء ذكرى ضحايا األزمـاس
هورية أفريقسا الوسطى.
وثقافة املواطنة
الاطن واألمن
،ؤكـد مـن جديـد توافـق ارراء بسننــامل بوصـ نا أصـحاب املاـلحة
الوسطىمل بشأن ما يلا:

هوريـة أفريقســا

هوريـة
• ضرورة التلان اجلماعاس املالحة التلاما كامط بتعليـل أسـس الدميقراطسـة
أفريقسا الوسطىمل وبا عراب عن أ مظامل من خطل الوسائا الالمسة والدميقراطسة؛
• القســانمل اون إبطــاءمل بتن ســذ ا ت ــاو املتعلــق مببــاان ،ــلس الاــطس والتاــري وإعــااة
ا امــا وا عــااة إىل الــوطن بالاــس ة املعتمــدة منتــدى بــا ،ا الــوطينمل ووضــيف
بر،ـام جديـد لـزنس الاـطس والتاـري وإعـااة ا امـا وا عـااة إىل الـوطنمل يــنص
على إعااة تدريب املقاتلني الاابقني وإعااة إماقهم باجملتميفمل بابا منها اعم مبااراس
العما القائمة على كثافة السد العاملةمل وا ضططس بأ،شطة الدعوة وا تاال؛
• البـــدء فـــورا وتلقائســـا بعملســـة ،ـــلس الاـــطس الطـــوعا وال ـــور لكافـــة اجلماعـــاس
الاساسسة  -العاكرية؛
• التن سذ ال ور للمااة  4من ات او برازافسا لوقـم أعمـال القتـال املـمن  23متـوز/
هوريـة أفريقسـا
يولسه  2014ميف اجلماعاس الاساسسة  -العاـكرية غـ التقلسديـة
الوســطىمل واملتعلــق بتجمســيف العناصــر املاــلحة املوقعــة علــى ا ت ــاو مــن أجــا هتساــة
الظروف امل ضسة إىل بساة سلمسة جراء ا ،تذاباس؛
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• قسان اجلماعاس املاـلحة بتحديـد سـيف املقـاتلني األجا،ـب صـ وفها وإعـااة هـؤ ء
األفـــراا إىل أوطـــاهنم األصـــلسةمل بـــدعمٍ مـــن الشـــركاء الـــدولسني؛ وضـــرورة مراعـــاة
سـيف مراحـا عملسـة ،ـلس الاـطس
ا حتساجاس اىلداة للنااء والشباب واألط ال
والتاري وإعااة ا اما وا عااة إىل الوطن؛
هوريـة
• ضرورة إصطس قطاس الدفاس واألمن وتن سـذ اسـتراتسجسة عـااة ايسكلـة
أفريقسـا الوسـطىمل مبــا يشـما ســيف عناصـر قــواس الـدفاس واألمــن (القـواس املاــلحةمل
والدركمل والشرطةمل و،ظان العدالـة)مل وفقـا للمبـاان والطرائـق املت ـق علسهـا منتـدى
با ،ا الوطين.
التنمسة ا قتاااية وا جتماعسة
،ؤكـد مـن جديـد توافـق ارراء بسننــامل بوصـ نا أصـحاب املاـلحة
الوسطىمل بشأن ما يلا:
• ضــرورة قســان امكومــة بــدم
الوطنسة عااة التأهسا والتعم ؛

هوريـة أفريقســا

ســيف التوصــساس الاــاارة عــن املنتــدى ضــمن ال ـمام

• الضرورة امللحة لتقدمي املااعداس ا ،اا،سة إىل الاـكان املتـأثرين باألزمـاس األخـ ةمل
بابا منها إ،شاء صندوو للتضامن ا جتماعا؛
• قسان امكومة بتن سذ اسـتراتسجسة متكاملـة للـتعم والتنمسـة ا قتاـاايةمل وتوجسههـا إىل
أكثــر املنــاطق حرما،ــا البلــدمل مبــا ذل ـ إ،شــاء هساكــا أساســسة للطــرو والطاقــة
وا تاــا س الاــلكسة والطســلكسةمل ووضــيف خريطــة طريــق لتحــدي) قطاعــاس النمــو
سيف أحناء البلد؛
الرئساسةمل وتوف اخلدماس األساسسة
• تن سذ سساسة حقسقسة لتوف فرا العما للجمسيف (مبا ذل مل علـى وجـه اخلاـوامل
الشباب والنااء وال ااس الضعس ة) تتمحور حول أهـداف ا سـتثمار األمثـامل وتقـدمي
اعم خاا إىل مواطين البلد من أجا تسا بروز طبقة من رجال وسـسداس األعمـال
هورية أفريقسا الوسطىمل وتوف حوافل أكم لطستثمار األجنيب عن طريـق آلسـاس
تشجسيف القطاس اخلاا؛
ســيف أحنــاء البلــدمل مبــا ذلـ املــدار
• اســتاناف اخلــدماس ا جتماعســة األساســسة
واملراكــــل الاــــحسة واملاتشــــ ساس (مبــــا يشــــما عــــط فــــ و ،قــــص املناعــــة
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البشــرية/ا يدز)مل وتــوف مســاه الشــرب املأمو،ــة وخــدماس الاــرف الاــحامل وإتاحــة
هورية افريقسا الوسطى؛
ا سكان ا جتماعا جلمسيف ضحايا األزماس األخ ة
• إقامة حوار حقسقا بـني سـيف أصـحاب املاـلحة اجملـالني ا قتاـاا وا جتمـاعا
لك الة العما بشكا ـاعا علـى وضـيف حلـول ماـتدامة ومت ـق علسهـامل كـا يتاـب
ملـ ـواطين هوريـــة أفريقســـا الوســـطى حتاـــني ا اارة اجلماعســـة للقضـــايا ا قتاـــااية
وا جتماعسة بلدهممل مبا ذل ما يتعلق باستراتسجسة التعم املتكاملة؛
• ضـــرورة ك الـــة اممايـــة القا،و،ســـة والقضـــائسة ال علســـة للضـــحايامل وخباصـــة ألكثـــر
ال ااس ضع ا؛
• ضــرورة ك الــة اســتذدان املــوارا الطبسعســة بشـ افسة وبطريقــة رشــسدةمل وخباصــة الــن
واملــا والــذهب والسورا،ســون واملــوارا األخــرىمل مــن أجــا ا ســهان تنمســة البلــدمل
وضرورة استعراض سيف أطر التعاون حتقسقا يذه ال اية.
و،طلب إىل الالطاس ا ،تقالسة أن تُنشئ اون إبطاء إطارا توافقسـا لرصـد تن سـذ ،تـائ
وتوصساس املنتدىمل وتن سـذ هـذا املسثـاومل وأن تكـون أحكامـه مللِمـة جلمسـيف مكو،ـاس الدولـة.
و هذا الادامل ،طلـب إىل اجمللـس ا ،تقـاي الـوطين النظـر ،تـائ املنتـدى خـطل مداو تـه
وتر تها إىل إجراءاس تُتذذ اجملالني القا،و والتنظسما.
و،طلب رمسسا إىل امكومة ا ،تقالسة واجمللس ا ،تقاي الوطينمل وإىل امكومة والمملـان
اللـذين سـسنبثقان عـن ا ،تذابــاس املقبلـةمل وكـذل إىل ســيف أصـحاب املاـلحة الرئساــسني
البلدمل ا متثال امتثا تاما يذا املسثاومل وحنثهم على ك الة بذل كـا العنايـة وتـوخا السقظـة
تن سذه ومتابعته.
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