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رئـسس جملـس    إىلاملوجهـة   2015 أيار/مـايو  15 ؤرخـة املرسـالة  املرفق األول لل  
لـدى  قائم باألعمال بالنسابة للبعثة الدائمة جلمهورية أفريقسا الوسـطى  األمن من ال

 األمم املتحدة  
 

ــة          ــتعم     هوري ــة وال ــن أجــا الاــطن واملاــامة الوطنس ــور  م ــاو اجلمه املسث
 أفريقسا الوسطى

   منتدى با، ا الوطينمل وناملشارك ملحنن 
ة للمنتــدى اضــسعسلجــان املوالاــاارة عــن الا التوصــساس الرئساــسة ،ــضــيف   اعتبار،وإذ  

     صساغة هذا املسثاومل ،اتند إلسهاو
ممثلني عـن  بوص نا  مل2015مايو أيار/ 11إىل  4  ال ترة من  امل  با،  وقد اجتمعنا 

 ثـين والثقـا  وا   اوا جتماع االاساس هتنوعوبكاما مل بأسرهشعب  هورية أفريقسا الوسطى 
   والديينمل
   سـة عملسـة ا ،تقال ال نظمالوثـائق األساسـسة الـ  تـ     دعمؤكد من جديد التلامنـا بـ  ،وإذ  

ــا الوســطىمل   ــة أفريقس ــاو الدســتور املمبــا   ذلــ   هوري ــه  18 املــؤر   ،تقــايا سث متوز/يولس
بــني اجلماعــاس املاــلحة    هوريــة أفريقســا الوســطى   قتــالات ــاو وقــم أعمــال الو ؛2013
ملؤساـاس وايساـاس   املتعلقـة با  الطريـق  ريطـة خو ؛2014 هيولسـ متوز/ 23  برازافسا    املوقيف

،ساــان/أبريا  23العاــكرية    - مــيف اجلماعــاس الاساســسةملوقــيف ات ــاو ا لتــلان اوا ،تقالســة؛ 
 إىل الـوطن املوقـيف   عـااة ا زنس الاطس والتاري  وإعااة ا امـا  و ؛ وا ت او املتعلق ب2015

 املرفـق مل 2015مـايو  أيار/ 10   اـلحة املماعـاس  اجلبني حكومة  هورية أفريقسا الوسـطى و 
 ذا املسثاوملا

 تذـذة امل مللحـوار واملاـامة  لرمسسـة  الغـ   ورمسسة البااراس ملا سيف  وإذ ،ضيف   اعتبار،ا 
  التحضــ  ملنتــدى بــا، امل مبــا   ذلــ  املشــاوراس الشــعبسة اىللســة الرامســة إىل تعليــل الوحــدة  

   الوطنسةمل
 نـا مواطنس تطلعـاس آراء وتوقعاس و بالعما على أكما وجه افاعا  عنواجبنا  ،عاوإذ  
   ملنتدى با، ا الوطيناملشاركة   أعمال م من خطل
ــدة وطننــا امبســب  هوريــة أفريقســا الوســطى     بؤكــد مــن جديــد التلامنــا    ،وإذ   مل وح
   وعدن قابلسته للتجلئةمل تهملوسساا
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ــ     وإذ ،شــجب  ــم ال ــة العن ــوي  اوام ــهب وراء تق ــانال كا، ــاعا والوحــدة   وئ ا جتم
   الوطنسة    هورية أفريقسا الوسطىمل

عملسة امـوار واملاـامة باعتبارهـا أفضـا وسـسلة      بؤكد من جديد التلامنا العمسق ،وإذ  
التنمسـة الشـاملة      الـذ  تقـون علسـه    سـا  األ ُيعتـم اطن العاال والدائم الذ  ال عااة إرساء 

    هورية أفريقسا الوسطىمل
 جا،ـب  إىلحكومـة  هوريـة أفريقسـا الوسـطىمل      بذلتـها جلهوا الكب ة ال  ا وإذ ،درك 

النظـان الدسـتور  وا سـتقرار الاساسـا      إعااة إرسـاء شركائهامل من أجا اخلرو  من األزمة و
   ملوش افةا،تذاباس حرة  عن طريق إجراء

تن سـذ القـراراس والتوصـساس الاـاارة عـن      لإجيـا   إسهان العلن على تقدمي  ،اوقد عقد 
الاـطن وتعليـل املاـامة      سـتعااة  موضـوعة  منتدى بـا، ا الـوطين مـن خـطل تـداب  وآلسـاس      

   وامكم الرشسدمل
 هوريـة أفريقسـا    عـااة بنـاء  فرصة تارخيسـة   ميثا  واقتناعا منا بأن منتدى با، ا الوطين 

والعدالــة ا جتماعســة وامكــم  مبــاان الدميقراطســة يكــر الوســطى علــى أســا  مسثــاو وطــين  
   الرشسدمل
واملاـامة وامكـم الرشـسد )املسثـاو     الاـطن  املسثاو الوطين مـن أجـا    من خطل،تعهَّدمل  

 التالسة: ألهدافل ا حتقسق الدؤوبالعما باجلمهور (مل 
 

   ةاملؤساسا صطحاس ا قتااا( وإاارة الدميقراطا وامكم امكم )  
 هوريـة أفريقســا    أصـحاب املاـلحة   بوصـ نا  مل توافـق ارراء بسننــا  ،ؤكـد مـن جديـد    
   :املاائا التالسة بشأنالوسطىمل 

لقسانمل    سيف أحناء البلد وعلى وجـه الاـرعةمل بتنظـسم    واتسة لاملظروف ال ضرورة هتساة • 
ا سـسكرس  إعـااة إرسـاء    والشـ افةمل ممـ  رة امـ عامـة  ال،تذاباس ا وا ست تاء الدستور  
وا جـراءاس   ةاللمنسـ  طـر ألاو  ،تقاياسثاو الدستور  املألحكان  النظان الدستور  وفقا 

 ؛مشاركة الطجاني   هذه ا ،تذاباسبتسا   التعهد كذل املت ق علسهامل و
 ؛ا ،تقاياملسثاو الدستور  ب الدقسق بالتقسد سيف أصحاب املالحة  التلان • 
عتمـاا وتوقسـيف   باالاـحافة  منظمـاس  واملرشحني وقسان األحلاب واجملموعاس الاساسسة  • 

د املعمــول اــا    مــن أجــا تنظــسم عملســة تاــتو  القواعــ     اــلوك لقواعــد المدو،ــة 
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 طريــق عــن نازعــاسوا لتــلان بتاــوية امل ؛بساــة ســلمسة ضــمندميقراطســة ال ا ،تذابــاس
 ؛الوسائا القا،و،سة

القسـانمل علـى    مـن خـطل   اطقللمنـ  اتعليل مشاركة املواطنني والتمثسا الاساسـ  ضرورة • 
 ؛هناية العملسة ا ،تقالسة حبلول ،تذاباس اىللسة اتنظسم ب وجه الارعةمل

إمكا،سة الع و عن اجلـرائم ضـد ا ،اـا،سة وجـرائم امـرب       حتظر ةاستوري مااة إاخال • 
    هورية أفريقسا الوسطى؛ املرتكبةوجرائم ا بااة اجلماعسة 

مبـدأ املاـاواة بـني    للجمسـيفمل القائمـة علـى املشـاركة و     شاملةالالدميقراطسة  أسس تعليل • 
ــرأة؛   ــد أســس الرجــا وامل ــانال وتوطس ــاعا  وئ ــة   اجتم ــة واملاــامة    هوري والعدال

للاــلطة التن سذيــة إجــراء مشــاوراس   تتــس  ةاســتوري مــااةأفريقســا الوســطى؛ وإاخــال 
 القضايا ا جتماعسة الرئساسة؛ بشأنشعبسة 

 مبراعــاةمل واعتمــااه لدســتور اجلديــدل إطــار وضــيف الاــس ة النهائســة   مل القســانضــرورة  • 
ال اــا بــني  وقــوو األقلســاس والشــعوب األصــلسة؛    حوم ــاهسم العلما،ســة واملواطنــة   

تعـــدا املهـــين واملوطين والـــ الطـــابيفو ؛مكومـــةعلـــى االاـــلطاس والرقابـــة الدميقراطســـة 
عـن مبـدأ    األمن    هوريـة أفريقسـا الوسـطىمل فضـط     قواس قواس الدفاس ول  ثنساسا

 ؛هذه القواس علىالرقابة املد،سة الدميقراطسة 
تعتـممل  و ملبـالقوة  وا حت ـا  اـا   علـى الاـلطة   ا سـتسطء ظـر  حت ةاسـتوري  مـااة إاخال  • 

 ةمل أيا  كان ،وعه؛العاكري ا ةميف ال يتناىف النشاط الاساسا أن با ضافة إىل ذل مل
العطقـاس اخلارجسـة جلمهوريـة     تنظـسم تعليـل الاـسااة الوطنسـة و   ل ةاسـتوري  مااة إاخال • 

ومحايـة الاـطمة ا قلسمسـة     ملطنسهـا كرامـة وماـام موا     ظـا احتـران  أفريقسا الوسطى 
 آلسة للرقابة المملا،سة؛ تضمني هذه املااةللدولةمل و

 ملتشـريعاس ملكافحـة ال اـاا    سـنس و اارة مـوارا الدولـةمل    ش افةآلساس  وضيف ضرورة • 
 رســس ايساكــا الــ  هتــدف إىل ت  ســائرلتحقسقــاس املالســة ول الوطنســة كالــةالو شــ ساوت

 ؛امكم الرشسد   البلد
مؤساـة  باعتبارهـا  لحكم الرشسد لسلطة علسا  بإ،شاءالدستور اجلديدمل  مبوجبمل القسان • 

ــة:  ماــتقلة ــة ُتعــب باملاــائا التالس ــوطين؛  والاساســاس؛ تقريــر و الرقاب ــراو ال ــة الت محاي
ــوخا  ــاال      وت ــيف الع ــة؛ والتوزي ــة واملعد،س ــوارا الطبسعس ــتذدان وإاارة امل ــ افسة   اس الش

  التنمسـة   فعـا    إسهاما أهنا تاهم  ك الةاناعاس ا ستذراجسة للألرباس الناجتة عن ال
 ؛حتاني حساة  سيف املواطنني  الوطنسة و
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 ـور   الصـطس  ا تعليل املعـاي  األخطقسـة   امسـاة الاساسـسةمل و  سـسما مـن خـطل         • 
ــا،و    ــنظم ا لإلطــار الق ــذ  ي ــسة ال ــهب ؛ألحــلاب الاساس ــى األمبوضــوعسة والب ــدمل عل  م

 مبركـــل املتعلـــققـــا،ون الاعتمـــاا و ؛ألحـــلاب الاساســـسةاطرائـــق متويـــا   ســـ مل املتو
ــة؛ا عــطن ام  وســائ فــرا ا ســت ااة مــن  تكــافؤتعليــل و ؛املعارضــة ــل  كومس وتعلي
مل   ُتشــ ا عــن طريــق ا ،تذــابالشــباب   املناصــب الاساســسة الــو ناــاءال مشــاركة

 ؛إ،شاء ،ظان اماص ابا منهاب
ايساـاس التنظسمسـة املشـرفة     اور الاـحافة وتنشـس    نظمالقا،و  الذ  يإصطس ا طار  • 

ــى ــاس علـ ــا س  قطـ ــائاا تاـ ــمعس والوسـ ــريو ةالاـ ــسم  ؛ ةالباـ ــر القـ ــة األخطقو،شـ سـ
لبلـد  على ،طاو االت طسة ا عطمسة  املتعلقة بك الةالتن سذ ال ور  للتداب  و؛ واحترامها

 ؛ار الب - بأكمله؛ وحترير قطاس ا تاال الامعا
 رؤساء الدولة الاابقني. مبركل املتعلقللقا،ون  لاالتن سذ ال ع • 

 
 الطمركليةحتقسق ا اارة و ،شرإعااة وسلطة الدولةمل  إعااة إرساء  

ــد مــن جديــد توافــ      هوريــة أفريقســا     ارراء بــني  ســيف أصــحاب املاــلحة    ق،ؤك
 :بشأن ما يلاالوسطى 

وامسـاا    ،اـاف م العلما،سة واَسِقاعم  عليلهامل   ظاوت تدرجيسة لإلاارةال النشرإعااة  • 
اصـة قبـا   خبلدولـة    سـيف أحنـاء البلـدمل و    ل لاوجوا فع ك الة ب سةاىللا  اعسدعلى ال
 ها؛وبعد أثناءهاا ،تذاباس العامة وإجراء 

مبـاان التمثسـا والتـوازن     علـى أسـا    هساكـا الدولـة   باـ   إعـااة  تك ـا تن سذ تداب   • 
 هوريـة أفريقسـا    شعبتوف  اخلدماس العامة األساسسة ل وضمانا والشمولمل ا قلسم

 بأسره؛ الوسطى
 تكـون  أن ك الـة فسمـا يتعلـق ب     سـسما سـ  عمـا ا اارةمل و   نظمالقواعد الـ  تـ   وضيف • 

 تمثسـا لل ا،عكاسـا   اخلدمـة املد،سـة  قطاس  فرا التقدن الوظس ا  التعسسناس والترقساس و
ــى الاــعسدين  ــاال عل ــرا  واجملتمعــ  الع ــوازن ا قلسمــ  ملاألااءومل ااجل  ــوازنوال املوالت  ت

 اجلناني؛ بني
 سـلطاس وتعليـل   ايسكلـة ا قلسمسـةمل  لطمركليـة و اـدف حتقسـق ا  تن سذ سساسـة اسـتباقسة    • 

   إطــــار( اىللســــة واجملتمعــــاس قاطعــــاس)املنــــاطق واملالطمركليــــة اىللســــة  ااراسا 
 ؛ديداجل الدستور
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 وئــان ال ضــرورة حتقســق    مراعــاةرفســة  اور الاــلطاس اىللســة والتقلسديــة والعُ   قويــةت • 
 لـه إ،شـاء جملـس إقلسمـا     اـبا منـها  مل باوتعليـل امـوار اجملتمعـ    ملوالشـمول  اا جتماع

 .ةاىللس اارةا  ماائا  اختااا استشار  
 

 العدالة واملاامة  
ــيف       ــق ارراء بــني  س ــد مــن جديــد تواف  هوريــة أفريقســا     أصــحاب املاــلحة  ،ؤك
 :بشأن ما يلاالوسطى 

ضرورة تعليل واحتران األحكان الدستورية املتعلقة حبمايـة حقـوو ا ،اـان وامريـاس      • 
ــل    ــا الوســطىمل اون متسس ــة أفريقس ــيف مــواطين  هوري علــى أســا  الاــن   األساســسة جلمس

حريــة التنقــا    ســيف أحنــاء امــق   وك الــة أو الــدينمل  ا ثــينأو  ا اجلناــالنــوس  أو
 ة؛الوطنس راضااأل

ة   يـلاَول  أيـان عطلـ   باعتبارهـا ا سـطمسة   عسـاا إض اء الطابيف الرمسـا علـى األ   ضرورة • 
 املاامة الوطنسة؛حرصا  على و ،اافإلتوخسا  ل ملالعما فسها

 والطجاني؛ بساة اجتماعسة واقتاااية وأمنسة مواتسة لعواة املشراين ااخلسا  هتساة • 
تعليل اور اىلاكم وايسااس القضائسة   محاية حقوو ا ،اان وإ،شاء مؤساـة وطنسـة    • 

 مقوو ا ،اان؛
لمحكمــة اجلنائســة اخلاصــة    هوريــة  لمــن اجملتمــيف الــدويمل  مل بــدعٍماا ،شــاء ال علــ • 

 ســـةتقنضـــرورة تعليـــل القـــدراس المراعـــاة يـــذه ال ايـــةمل  وحتقسقـــا  .أفريقســـا الوســـطى
ــ سلسةوالت ــة؛   ش ــة القضــاة والشــهوا وال    وللمحــاكم اىللس ــاس مماي  ضــحايا؛وضــيف آلس
املوقعـة   إطـار اجلماعـة ا قتاـااية      تن سذ ات اقاس املااعدة القا،و،سة املتباالـة  ك الةو

واملؤمتر الـدوي املعـين    والنقدية لوس  أفريقسا واجلماعة ا قتاااية لدول وس  أفريقسا
 ؛كمىال مبنطقة البح اس

 وحتقسقـا   .   هورية أفريقسـا الوسـطى   رتكبةضرورة حماكمة املاؤولني عن اجلرائم امل • 
وا جـراءاس القضـائسة الـ      اساملطحقـ مـيف  التحقسـق و أ،شـطة  التعاون مـيف   يذه ال ايةمل

ــة اخلاصــة و  ستضــطليف اــا  ــاس القضــائسة ســائر اىلكمــة اجلنائس ــةمل اىلــاكم وايسا  الوطنس
 نائسة الدولسة؛اجلاىلكمة و
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ــةالعد إ،شــاء جلنــة •  علــى  يــا فــروس وإقامــةواملاــامةمل  التعــوي و تقاــا امقــائقو ال
   هوريــة أفريقســا  رتكبــةحتديــد اجلــرائم وا ،تــهاكاس املمــن أجــا اىللــامل  اــعسدال

 فاتني: ضمنتانس ها والتحقسق فسهامل مث الوسطى 
   ؛اكمةإىل اىل مرتكبسهاتقدمي  رائم وا ،تهاكاس ال  جيباجل - 
افـيف   مـن خـطل   ي تعـو جـراءاس ال   رائم وا ،تهاكاس الـ  جيـوز أن  ضـيف   اجل - 

تعليـل  الندن وب على ا حاا  للح( وذل لمجتميفمل لتعويضاس أو أااء خدمة 
 بني اجملتمعاس؛ املاامة

يـون   وإقامـة  ملة؛الشـا   سـتراتسجسة املاـامة الوطنسـة    إ،شاء آلسة للعدالة ا ،تقالسـة وفقـا    • 
ذكرى ضحايا األزمـاس    هوريـة أفريقسـا الوسـطى؛ وتعليـل الثقافـة املد،سـة         حساء 

 املواطنة    هورية أفريقسا الوسطى.ثقافة و
 

 الاطن واألمن  
 هوريـة أفريقســا     أصـحاب املاـلحة   نــامل بوصـ نا ؤكـد مـن جديـد توافـق ارراء بسن    ، 
 :بشأن ما يلا ملالوسطى
الدميقراطسـة    هوريـة    أسـس  تعليـل ب كامط التلاما  اجلماعاس املالحة  التلانضرورة  • 

 من خطل الوسائا الالمسة والدميقراطسة؛ مظاملعن أ   با عرابأفريقسا الوسطىمل و
،ــلس الاــطس والتاــري  وإعــااة  مببــاان  املتعلــق ت ــاو ا قســانمل اون إبطــاءمل بتن ســذ ال • 

ــوطن    ــااة إىل ال ــا  وا ع ــوطينمل    بالاــس ةا ام ــا، ا ال ــدى ب ــدة   منت  وضــيفو املعتم
يــنص إىل الـوطنمل  عـااة  ا لـزنس الاـطس والتاـري  وإعـااة ا امـا  و      جديـد  بر،ـام  

اعم مبااراس  بابا منهامل باجملتميف إماقهموإعااة  املقاتلني الاابقني على إعااة تدريب
 دعوة وا تاال؛ال وا ضططس بأ،شطةمل القائمة على كثافة السد العاملة عماال

ــورا  البـــدء •  ــا  بو فـ ــلس الاـــطس الطـــوعا  تلقائسـ ــة ،ـ ــةال ـــور  وعملسـ ــاساجل لكافـ  ماعـ
 ؛العاكرية - الاساسسة

 متـوز/  23 قتـال املـمن    أعمـال ال  لوقـم برازافسا  ات او من 4التن سذ ال ور  للمااة  • 
العاـكرية غـ  التقلسديـة    هوريـة أفريقسـا       - الاساسسة ماعاساجل ميف 2014 هيولس

ــةعــة علــى ا ت ــاو مــن أجــا   تجمســيف العناصــر املاــلحة املوق  ب واملتعلــقالوســطىمل   هتسا
  جراء ا ،تذاباس؛ بساة سلمسة إىل  ضسةالظروف امل
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 سـيف املقـاتلني األجا،ـب   صـ وفها وإعـااة هـؤ ء       بتحديـد  اجلماعاس املاـلحة   قسان • 
ــراا إىل  ــاهنماألفـ ــدعمٍ  أوطـ ــلسةمل بـ ــدولسني  األصـ ــركاء الـ ــن الشـ ــاة مـ ــرورة مراعـ  ؛ وضـ

للنااء والشباب واألط ال    سـيف مراحـا عملسـة ،ـلس الاـطس       داةا حتساجاس اىل
 إىل الوطن؛عااة ا والتاري  وإعااة ا اما  و

   هوريـة   عـااة ايسكلـة   اسـتراتسجسة  تن سـذ  إصطس قطاس الدفاس واألمن و ضرورة • 
مل املاــلحة قــواس الـدفاس واألمــن )القـواس   عناصـر  ســيف  مبــا يشـما أفريقسـا الوسـطىمل   

طرائـق املت ـق علسهـا   منتـدى     المبـاان و لل وفقـا   (ملالعدالـة و،ظان  ملوالشرطة ملالدركو
 .با، ا الوطين

 
 التنمسة ا قتاااية وا جتماعسة  

 هوريـة أفريقســا     املاـلحة أصـحاب   نــامل بوصـ نا ؤكـد مـن جديـد توافـق ارراء بسن    ، 
 :بشأن ما يلا ملالوسطى
 مام الــ ضــمنعــن املنتــدى  اــاارة ســيف التوصــساس ال بــدم كومــة ضــرورة قســان ام • 

 ؛والتعم عااة التأهسا   الوطنسة
األزمـاس األخـ ةمل   ب أثرينلاـكان املتـ  إىل اا ،اا،سة  اسامللحة لتقدمي املااعد ضرورةال • 

   إ،شاء صندوو للتضامن ا جتماعا؛ بابا منها
وتوجسههـا إىل   ملوالتنمسـة ا قتاـااية   للـتعم   متكاملـة  اسـتراتسجسة  بتن سذ امكومةقسان  • 

لطــرو والطاقــة ل إ،شــاء هساكــا أساســسة   البلــدمل مبــا   ذلــ    املنــاطق حرما،ــا  أكثــر
مــو طريــق لتحــدي( قطاعــاس الن ريطــةخ وضــيفمل والاــلكسة والطســلكسة  تاــا سوا

 ؛بلدوتوف  اخلدماس األساسسة    سيف أحناء ال ملالرئساسة
 مل علـى وجـه اخلاـوامل   للجمسيف )مبا   ذل لتوف  فرا العما  تن سذ سساسة حقسقسة • 

وتقـدمي  مل األمثـا  أهـداف ا سـتثمار   تتمحور حولالشباب والنااء وال ااس الضعس ة( 
رجال وسـسداس األعمـال    نبروز طبقة م سا تمن أجا  البلد مواطينإىل اعم خاا 

آلسـاس  عن طريـق  حوافل أكم لطستثمار األجنيب توف     هورية أفريقسا الوسطىمل و
 تشجسيف القطاس اخلاا؛

مل مبــا   ذلــ  املــدار     ســيف أحنــاء البلــد اخلــدماس ا جتماعســة األساســسةاســتاناف  • 
ــا     ــ ساس )مبــ ــحسة واملاتشــ ــل الاــ ــط  واملراكــ ــما عــ ــة    يشــ ــص املناعــ ــ و  ،قــ فــ
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 إتاحــةمل وامســاه الشــرب املأمو،ــة وخــدماس الاــرف الاــح تــوف (مل وز/ا يدبشــريةال
 ا جتماعا جلمسيف ضحايا األزماس األخ ة    هورية افريقسا الوسطى؛ سكانا 

ا قتاـاا  وا جتمـاعا      اجملـالني  بـني  سـيف أصـحاب املاـلحة     احوار حقسقإقامة  • 
 ت ـق علسهـامل كـا يتاـب    مو ماـتدامة  حلـول علـى وضـيف     ـاعا  عما بشكاال لك الة

ــ ــطى حتاـــني ا اارة اجل ملـ ــا الوسـ ــة أفريقسـ ــة لواطين  هوريـ ــااية ماعسـ ــايا ا قتاـ لقضـ
 تكاملة؛امل التعم استراتسجسة بوا جتماعسة   بلدهممل مبا   ذل  ما يتعلق 

ــة  •  ــرورة ك الـ ــائسة ال ع   ضـ ــة والقضـ ــة القا،و،سـ ــةاممايـ ــحايامل  لسـ ــة ألللضـ ــر وخباصـ كثـ
 ؛ضع ا  ل ااسا

اصــة الــن   خبمل وبشــ افسة وبطريقــة رشــسدة ملــوارا الطبسعســةااســتذدان ضــرورة ك الــة  • 
  تنمســة البلــدمل  ســهانمل مــن أجــا ا املــوارا األخــرىواملــا  والــذهب والسورا،ســون و 

 ذه ال اية.ي ا  سيف أطر التعاون حتقسق استعراضوضرورة 
 ،تـائ  تن سـذ   رصـد ل توافقسـا   إطارا  إبطاءاون  أن ُتنشئالالطاس ا ،تقالسة  إىل،طلب و 
. دولـة جلمسـيف مكو،ـاس ال   ةمـ ملِل أحكامـه  وأن تكـون  هـذا املسثـاومل  تن سـذ  و ملاملنتدى وتوصساس

مداو تـه   خـطل النظـر   ،تـائ  املنتـدى    الـوطين   ا ،تقـاي  اجمللـس  إىل  هذا الادامل ،طلـب  و
 القا،و  والتنظسما. ني  اجملال اس ُتتذذإجراءوتر تها إىل 

امكومة والمملـان  إىل و الوطينمل إىل امكومة ا ،تقالسة واجمللس ا ،تقاي رمسسا  طلبو، 
   ســيف أصـحاب املاـلحة الرئساــسني    إىل عـن ا ،تذابــاس املقبلـةمل وكـذل     لـذين سـسنبثقان  ال

العنايـة وتـوخا السقظـة       ك الة بذل كـا ثهم على حنيذا املسثاومل و تاما  امتثا   ا متثالمل البلد
 تن سذه ومتابعته.

 
  


