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رسالة مؤرخة ١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ موجهة إىل رئيس جملـس األمـن 
من القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة لبوروندي لدى األمم املتحدة    

ـــأن أوافيكــم باالتفــاق الشــامل لوقــف  بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـيت، أتشـرف ب
ــــة لبورونـــدي وحركـــة الـــس الوطـــين للدفـــاع عـــن  إطــالق النــار بــني احلكومــة االنتقالي
الدميقراطية - قوات الدفاع عن الدميقراطيـة، املوقـع يف دار السـالم جبمهوريـة ترتانيـا املتحـدة، 

يف ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ (انظر املرفق). 
وتـأمل حكومـة بورونـدي أن يقـــدم جملــس األمــن واتمــع الــدويل ككــل دعمــهما 
الكــامل هلــذا االتفــاق التــارخيي املــربم إلحــالل واســــتدامة الســـالم واألمـــن واالســـتقرار يف 

بوروندي. 
وأرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق جملس األمن. 

(توقيع) ليونيداس نكيغيي 
القائم باألعمال املؤقت 
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مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٩ تشـرين الثـــاين/نوفمــرب ٢٠٠٣ املوجهــة إىل رئيــس 
جملــس األمــن مــن القــائم باألعمــال املؤقــت للبعثــة الدائمــة لبورونــدي لــــدى 

األمم املتحدة 
 
 
 
 
 
 

اتفاق شامل لوقف إطالق النار بني احلكومة االنتقالية لبوروندي 
 

و 
 

حركة الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية - قوات الدفاع عن الدميقراطية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دار السالم، ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ 
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اتفاق شامل لوقف إطالق النار    
إن احلكومة االنتقالية لبوروندي والس الوطين للدفاع عن الدميقراطية - قـوات 

الدفاع عن الدميقراطية املشار إليهما فيما يلي بـ �الطرفان�، 
إذ حنيط علمــا باتفـاق وقـف إطـالق النـار املـؤرخ ٢ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، 
واإلعـالن املشـترك للوقـف النـهائي ألعمـال القتـال املـؤرخ ٢٧ كـــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣، 
ــــر ٢٠٠٣ بشـــأن تقاســـم الســـلطات  وبروتوكــول بريتوريــا املــؤرخ ٨ تشــرين األول/أكتوب
ـــا املــؤرخ ٢ تشــرين الثــاين/  السياسـية والدفاعيـة واألمنيـة يف بورونـدي، وبروتوكـول بريتوري
نوفمرب ٢٠٠٣ بشأن املسائل العالقة املتصلة بتقاسم السلطات السياسية والدفاعيـة واألمنيـة يف 
بوروندي، والربوتوكول املتعلق باالتفـاق الفـين للقـوات، واالتفاقـات والـربوتوكوالت املربمـة 

بني �الطرفني� إلحالل واستدامة السالم واألمن واالستقرار يف بوروندي؛ 
وإذ نشــري إىل مبــادئ وأهــــداف اتفـــاق أروشـــا للســـالم واملصاحلـــة يف بورونـــدي 

والدستور االنتقايل جلمهورية بوروندي؛ 
وإذ نشري إىل التزامنا باحترام االتفاقات والربوتوكوالت املربمة من أجل إــاء احلـرب 

وإعادة إعمار بوروندي والتنفيذ التام لتلك االتفاقات والربوتوكوالت؛ 
وإذ نعيد تأكيد عزمنا الراسخ القضاَء على األسباب اجلذرية الســتمرار حالـة العنـف، 
وإراقـة الدمـاء، وانعـــدام األمــن، وعــدم االســتقرار السياســي واالســتبعاد، ممــا أغــرق شــعب 
بوروندي يف حالة من الكرب واملعانــاة وقلـص إىل حـد كبـري فـرص حتقيـق التنميـة االقتصاديـة 

واملساواة والعدالة االجتماعية يف بلدنا؛ 
وإذ نعيـد تـأكيد التزامنـا بإقامـة نظـام سياسـي ونظـام حكـم موائمـني لواقـع احلــال يف 
بلدنا وعلى أساس قيم العدل والتعددية السياسية واحـترام احلريـات واحلقـوق األساسـية للفـرد 

والوحدة والتضامن والتفاهم والتسامح والتعاون. 
وحبضور كل من: 

معايل السيد جاكوب زوما، نائب رئيس مجهورية جنوب أفريقيا وميسـر املفاوضـات  -
بشأن اتفاق وقف إطالق النار 

فخامـة الرئيـس يواكيـم شيسـانو، رئيـس مجهوريـة موزامبيـق والرئيـس احلـايل لالحتـــاد  -
األفريقي 

فخامـة الرئيـس يويـري كاغوتـا موسـيفيين، رئيـس مجهوريـة أوغنـدا، ورئيـس املبـــادرة  -
اإلقليمية إلحالل السالم يف بوروندي 
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معايل الدكتور علي حممد شني، نائب رئيس مجهورية ترتانيا املتحدة  -
فخامة الرئيس جوزيف كابيال، رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية  -

معايل السيد ميليس زيناوي، رئيس وزراء مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية  -
معايل السفري برهانو دينكا، املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة  -
معايل السيد باتريك مازميباكا، نائب رئيس مفوضية االحتاد األفريقي  -

معايل السيد شارل موريغاند، وزير اخلارجية والتعاون يف مجهورية رواندا  -
معايل السيد أوندو ميتوغو، نائب رئيس وزراء مجهورية غابون  -

معايل السفري نغوجريي جنوغونا، سفري مجهورية كينيا لدى مجهورية ترتانيا املتحدة  -
معايل السيد جوشوا م. سيمياندي، سفري مجهورية زامبيا لدى ترتانيا  -

نعلن رمسيا التزامنا بأحكام االتفاق الشامل لوقف إطالق النار، وهي كالتايل: 
املادة ١ 

االتفاق الشامل لوقف إطالق النار يشمل اتفاق وقف إطالق النـار املـؤرخ ٢ كـانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، واإلعـالن املشـترك املتعلـق بـالوقف النـهائي ألعمـــال القتــال، املــؤرخ 
٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣، وبروتوكول بريتوريا املؤرخ ٨ تشرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣ 
بشـأن تقاسـم السـلطات السياســـية والدفاعيــة واألمنيــة يف بورونــدي، وبروتوكــول بريتوريــا 
ـــاين/نوفمــرب ٢٠٠٣ بشــأن املســائل العالقــة املتصلــة بتقاســم الســلطات  املـؤرخ ٢ تشـرين الث
ـــا املــؤرخ ٢ تشــرين الثــاين/  السياسـية والدفاعيـة واألمنيـة يف بورونـدي، وبروتوكـول بريتوري

نوفمرب ٢٠٠٣ املتعلق باالتفاق الفين للقوات. 
املادة ٢ 

االتفاق الشامل لوقف إطالق النار جزء ال يتجزأ من اتفاق أروشا للسـالم واملصاحلـة 
يف بورونـدي. وهـو يلغـي مجيـع أحكـام اتفـاق أروشـا السـابقة الـيت تتعـارض مـع أحكـام هــذا 
االتفـاق فيمـا يتعلـق حبركـــة الــس الوطــين للدفــاع عــن الدميقراطيــة - قــوات الدفــاع عــن 

الدميقراطية. 
املادة ٣ 

ـــاق يف  تعـدل األحكـام الدسـتورية والتشـريعية والتنظيميـة الـيت تتعـارض مـع هـذا االتف
أقرب وقت ممكن حىت تصبح مطابقة له. 
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املادة ٤ 
يوجـه الطرفـان نـداء إىل قـوات حـزب حتريـر شـعب اهلوتـو – قـوات التحريـر الوطنيـــة 
ـــرب وقــت  إلـاء أعمـال القتـال والعنـف فـورا، واملشـاركة يف املفاوضـات مـع احلكومـة يف أق

ممكن. 
ويف حالة رفضها القاطع االنضمام إىل املفاوضات، سيعترب الطرفان املوقعان على هـذا 
االتفاق، واملبادرة اإلقليمية لتحقيق الســالم يف بورونـدي، واالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، 
أن احلركـة منظمـة مناهضـة للسـالم واالسـتقرار يف بورونـــدي وســيتعاملون معــها علــى هــذا 

األساس. 
املادة ٥ 

يلتزم الطرفان بتنفيذ االتفاقات التالية تنفيذا تاما: 
اتفـاق وقـف إطـالق النـار املوقـع بـني احلكومـة االنتقاليـة لبورونـدي والـس الوطـــين  -
للدفاع عن الدميقراطية - قوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة يف ٢ كـانون األول/ديسـمرب 

٢٠٠٢؛ 
بروتوكول اتفاق بريتوريا املوقع يف ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣؛  -

بروتوكـــول بريتوريـــا بشـــأن تقاســـم الســـلطات السياســـية والدفاعيـــة واألمنيـــة يف  -
بوروندي، املوقع يف ٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ 

بروتوكــول بريتوريــا بشــأن املســائل العالقــة املتصلــة بتقاســم الســــلطات السياســـية  -
والدفاعية واألمنية يف بوروندي، املوقع يف ٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣؛ 

االتفاق الفين للقوات املوقع يف ٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣.  -
املادة ٦ 

تنفذ االتفاقات من خالل مؤسسات عملية السالم القائمة يف بوروندي، وهي: 
البعثة األفريقية يف بوروندي  -

جلنة متابعة تنفيذ االتفاق  -
اللجنة املشتركة املعنية بوقف إطالق النار  -

جتري عملية التنفيذ وفقا للجدول الزمين املتفق عليه يف االتفاقـات ذات الصلـة املشـار  -
إليها أعاله. 
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املادة ٧ 
يدخل هذا االتفاق الشامل لوقف إطالق النار حيز النفاذ يوم التوقيع عليه؛ 

املادة ٨ 
يودع النص األصلي احملرر باللغـة الفرنسـية لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة ورئيـس 
ـــة. وحيتفــظ الطرفــان بنســختني طبــق  مفوضيـة االحتـاد األفريقـي وحكومـة بورونـدي االنتقالي

األصل منه. 
وقِّع بدار السالم يف ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣. 

املوقِّعان.  - ١
عن حكومة بوروندي االنتقالية 

(توقيع) فخامة السيد دوميتيان نديايزيه، رئيس اجلمهورية 
عن حركة الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية - قوات الدفاع عن الدميقراطية 

(توقيع) بيري نكُرونزيزا، املمثل القانوين 
 

املشاركون يف التوقيع  - ٢
معايل السيد جاكوب زوما، نائب رئيس مجهورية جنوب أفريقيا وامليسر  (توقيع)

فخامة الرئيس جوناثان شيسانو، رئيـس مجهوريـة موزامبيـق والرئيـس احلـايل  (توقيع)
لالحتاد األفريقي 

ـــدا ورئيــس  فخامـة الرئيـس يويـري كاغوتـا موسـيفيين، رئيـس مجهوريـة أوغن (توقيع)
املبادرة اإلقليمية إلحالل السـالم يف بورونـدي وضـامن تنفيـذ االتفـاق الشـامل لوقـف إطـالق 

النار 
فخامة الرئيس ألفا عمر كومناري، رئيس املفوضية األفريقية  (توقيع)

ـــام  معـايل الدكتـور علـي حممـد شـني، نيابـة عـن فخامـة الرئيـس بنجـامني ويلي (توقيع)
مكابا، رئيس مجهورية ترتانيا املتحدة 

سعادة السيد برهانو دينكا، املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة  (توقيع)
 


