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رسالة مؤرخة ٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ موجهة إىل رئيس جملس 

   األمن من املمثل الدائم لبوروندي لدى األمم املتحدة 
أتشرف بأن أحيل إليكم الوثيقتني التاليتني: 

نص اتفاق وقف إطالق النار املربم بـني حكومـة بورونـدي االنتقاليـة وحركـة الـس  - ١
الوطين للدفاع عن الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطية (املرفق األول). 

بيـان رؤسـاء دول املنطقـة الصـادر يف أعقـاب اجتمـاع القمـة اإلقليمـــي التاســع عشــر  - ٢
املعين ببوروندي، الـذي عقـد يف أروشـا يومـي ١ و ٢ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ (املرفـق 

الثاين). 
أرجو تعميم هذين النصني ضمن وثائق الس. 

(توقيع) مارك نتيتورويه 
السفري 
املمثل الدائم 
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املرفـق األول للرســـالة املؤرخــة ٤ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢ املوجهــة إىل 
   رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لبوروندي لدى األمم املتحدة 

نـص اتفـاق وقـف إطـالق النـار املـربم بـني حكومـة بورونـدي االنتقاليـة وحركـــة 
  الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطية 

حولــت املســائل الــيت كــانت واردة يف اجلــزء األول مــن الديباجــة إىل املرفــــق بغيـــة  - ١
التفاوض بشأا الحقا. بيد أن التفاوض بشـأن هـذه املسـائل لـن يشـكِّل شـرطا مسـبقا لتنفيـذ 

اتفاق وقف إطالق النار. 
طرحـت املالحظـات واإليضاحـــات الــيت حولــت إىل املرفــق يف إطــار اتفــاق أروشــا  – ٢

للسالم واملصاحلة يف بوروندي. 
 

 املادة األوىل 
ـــني األطــراف  يسـري اتفـاق وقـف إطـالق النـار هـذا علـى جممـل أراضـي بورونـدي ب - ١
املتحاربة على حنو ما مت تعريفه فيـه. ويدخـل االتفـاق حـيز النفـاذ بتـاريخ ٣٠ كـانون 
ـــاريخ التوقيــع  األول/ديسـمرب ٢٠٠٢. وتعطـي مـدة األيـام األربعـة عشـر األوىل مـن ت
على هذا االتفاق الفرصة لألطراف املتحاربة إلبالغ قراراـا بوقـف القتـال إىل قواـا 
مـن قمـة اهلـرم إىل قاعدتـه. وينتظـر أن يكـون احملـاربون قـد أــوا حبلــول ٣٠ كــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٢ حتركام باجتاه مناطق التجمع. 
وتدخل هذه اهلدنة، أي وقف القتال، حيز النفاذ بعد مضي اثنيت وسبعني سـاعة علـى  - ٢

إبرام وقف إطالق النار. 
ويشـكِّل اتفـاق وقـف إطـالق النـار هـذا آخـر مرحلـة مـن مراحـل عمليـة السـالم الــيت  - ٣
تشكِّل بدورها ذروة اتفاق أروشا من أجل السالم واملصاحلـة يف بورونـدي، الـذي مت 

إبرامه يف ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ عقب مفاوضات سياسية. 
 

 املادة الثانية 
ينطوي اتفاق وقف إطالق النار هذا على البنود التالية:  - ١

تعليق عمليات توريد الذخائر واألسلحة.  ١-١
حظر توزيع اإلمدادات اللوجستية الفتاكة على أي قوات مسلحة أو منها.  ١-٢
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إطالق سراح مجيع السجناء السياسيني.  ١-٣
انسـحاب مجيـع القـوات األجنبيـة بعـد صـدور نتـائج التحقيقـات الـيت سـتجريها جلنـــة  ١-٤
التحقيـق يف وجـــود هــذه القــوات ســواء داخــل القــوات املســلحة البورونديــة أو يف 

صفوف الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطية. 
احلظر الكامل لعمليات وضع األلغام وعرقلة عمليات إزالة األلغام.  ١-٥

حظر أي محالت دعائية بني الطرفـني والتحريـض علـى الكراهيـة اإلثنيـة سـواء داخـل  ١-٦
البلد أو خارجه. 

وقف أي عمل من أعمال العنف املمارس ضد الســكان، وأي عمـل مـن أعمـال الثـأر  ١-٧
وإجراءات اإلعدام اليت تتم دون حماكمة، وتعذيـب املدنيـني ومضايقتـهم واحتجـازهم 
واضطهادهم بسبب أصلهم اإلثين أو معتقدهم الديين أو انتمائهم السياسـي، وتسـليح 
املدنيــني، واســتخدام األطفــال اجلنــود، وممارســة العنــف اجلنســي، ورعايـــة أعمـــال 

اإلرهاب وعقائد اإلبادة اجلماعية وتشجيعها. 
وقف شن أي هجمات عـن طريـق اجلـو أو الـرب أو يف البحـريات، وكذلـك أي عمـل  ١-٨

من أعمال التخريب. 
وقف أي عمل من شأنه عرقلة مسرية عملية السالم.  ١-٩

 
 املادة الثالثة 

تتوىل البعثة األفريقية توجيه عمليات التحقق من وقف إطالق النـار ورصـده. ويسـبق  - ١
هذه العملية إنشاء أفرقة اتصال مشتركة تعمل على مستوى البلد واملناطق والبلدات. 
تبادر البعثة األفريقية إىل إنشاء األجـهزة واآلليـات الالزمـة لرصـد وقـف إطـالق النـار  - ٢

والتحقق منه. وتضع هي نظامها الداخلي اخلاص ا. 
 

 املادة الرابعة 
ــة  تتشـكّل أفرقـة االتصـال املشـتركة مـن ممثلـني عـن كافـة األطـراف املوقِّعـة وعـن البعث - ١
األفريقية. وتكون أفرقـة االتصـال املشـتركة مسـؤولة أمـام البعثـة األفريقيـة مـن خـالل 

اللجنة املشتركة املعنية بوقف إطالق النار. 
تضطلع أفرقة االتصال املشتركة بعدة أدوار تشمل تبادل املعلومـات وتيسـري االتصـال  - ٢
بـني األطـراف بغيـة تقليـل احتمـاالت انتـــهاك اتفــاق وقــف إطــالق النــار، وتوضيــح 



402-72510

S/2002/1329

االنتهاكات املزعومة وبالتايل املساعدة على بناء الثقة بني األطـراف املوقِّعـة لكـي يتـم 
قبول عملية السالم مبلء الثقة. 

حتـدد واجبـات أفرقـة االتصـال املشـتركة ومهامـها وفقـا لقواعـد النظـام الداخلـي الـــيت  - ٣
تعرف خصائص هذه األفرقة وعملها وحقوقها وواجباا العامة. 

 
 املادة اخلامسة 

يتم تشكيل اللجنة املشتركة املعنية بوقف إطالق النار املكونة مـن ممثلـني يسـمون مـن  - ١
بـني األطـراف املتحاربـة كافـة ومـن البعثـة األفريقيـة فـور التوقيـــع علــى اتفــاق وقــف 

إطالق النار. 
تعقـد هـذه اللجنـة اجتماعـها األول يف أقـرب وقـت ممكـن يكـون مقرهـا بوجومبــورا.  - ٢
وتتوىل جلنة رصد تنفيذ اتفاق السالم يف بورونـدي حتديـد واجبـات اللجنـة املشـتركة 

ومهامها. 
 

 املادة السادسة 
ــا يف  تقبـل األطـراف املوقعـة علـى هـذا االتفـاق املبـادئ التاليـة الـيت تـرد طرائـق تنفيذه - ١

اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة يف بوروندي: 
إقامـة دولـة القـانون علـــى أســاس الوحــدة الوطنيــة والدميقراطيــة والتعدديــة واحــترام  ١-١

حقوق اإلنسان. 
ـــاتلي األحــزاب  تشـكيل القـوات اجلديـدة للدفـاع واألمـن مـن القـوات احلكوميـة ومق ١-٢

السياسية املسلحة. 
إقامة نظام لتقاسم السلطة يف إطار حكومة انتقالية شاملة.  ١-٣

 
 املادة السابعة 

يتم التفاوض بشأن االتفاق التقين املتعلق بالقوات وإبرام هذا االتفـاق وفقـا للتفـاصيل  - ١
الواردة يف املرفق. 

  
حرر يف أروشا يف ٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 
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الطرفان املوقعان 
  

عن حكومة بوروندي االنتقالية 
(توقيع) بيري بويويا 
رئيس مجهورية بوروندي      

عن الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطية 
(توقيع) بيري نكورونزيزا 
املمثل القانوين      

اجلهة الضامنة 
(توقيع) يوويري كاغوتا موسيفيين 
رئيس مجهورية أوغندا 
(رئيس املبادرة اإلقليمية)      

الشهود 
 

بينجامان مكابا، رئيس مجهورية ترتانيا املتحدة (نائب رئيس املبادرة اإلقليمية) 
 

السفري باه، املمثل اخلاص لالحتاد األفريقي يف بوروندي 
 

السفري دينكا، املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يف بوروندي 
 

نائب الرئيس زوما، ميسر عملية السالم يف بوروندي 
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  املرفق ١ التفاق لوقف إطالق النار يف بوروندي 
يشكل هذا املرفق جزءا من اتفاق وقف إطالق النار. 

مراحل وقف إطالق النار   ألف -
جيري تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار على مرحلتني: 

املرحلة األوىل  - ١
الطور األول  ١-١

التوقيع على اتفاق تفصيلي لوقف إطالق النار  ١-١-١
إعالن وقف القتال  ١-١-٢

تشكيل اللجنة املشتركة لوضع اتفـاق لوقـف إطـالق النـار وإنشـاء أفرقـة  ١-١-٣
اتصال مشتركة يعىن أحدهـا خصيصـا باالتفـاق التقـين املتعلـق بـالقوات، 

من أجل القوات اجلديدة للدفاع واألمن لبوروندي. 
نشر البعثة األفريقية.  ١-١-٤

قيـام الطرفـني بتشـكيل جلنـة حمـايدة متفـاوض عليـها مكلفـة بـــالتحقيق يف  ١-١-٥
وجـود قـوات أجنبيـة يف بورونـدي ووجـود عنـــاصر أجنبيــة يف صفــوف 
الس الوطين للدفاع عــن الدميقراطيـة – قـوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة، 

وكذلك وجود قوات بوروندية يف البلدان األجنبية. 
انسحاب هذه القوات يف حال وجودها. 

يتجــه احملــاربون بأســلحتهم إىل منــاطق التجمــع حتــت إشــــراف البعثـــة  ١-١-٦
األفريقيـة؛ ويتـم إيـواء مقـاتلي الـس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيـــة – 
قـوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة يف املنـاطق الـيت حتددهـا اللجنـة العســكرية 

املشتركة. 
يتـم جتميـع عنـاصر القـوات املســـلحة البورونديــة واملقــاتلني اآلخريــن يف  ١-١-٧
منـاطق أخـرى يتفـق عليـها. أمـــا املراقبــون العســكريون التــابعون للبعثــة 
األفريقية فيتولون مراقبة العتاد الثقيل للجيش البوروندي من أجـل تبديـد 
ـــابعني للمعارضــة. ويقصــد بالعتــاد الثقيــل  خمـاوف املقـاتلني السـابقني الت
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ـــات القتــال وقطــع املدفعيــة الــيت يزيــد  الدبابـات وأسـلحة املشـاة ومركب
عيارها على ٨٢ مم، والطائرات، اخل. 

تعفـى عنـاصر معينـة مـن اجليـش البورونـدي، يف ضــوء احلالــة األمنيــة يف  ١-١-٨
بوروندي، من االلتزام بتطبيق أحكام البند الفرعي ١-١-٧ للسماح هلا 

بالقيام باملهام األمنية الالزمة. 
ــــة والـــس الوطـــين للدفـــاع عـــن  تشــترك حكومــة بورونــدي االنتقالي ١-١-٩
الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطية يف تشكيل وحدات عسكرية 

مشتركة متهيدا إلنشاء اجليش اجلديد، دف تنفيذ مهام معينة. 
تشـكل آليـة متابعـة دوليـة بالتعـــاون مــع مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ١-١-١٠
ــب أن  لكفالـة متابعـة احلالـة األمنيـة باسـتمرار يف شـرق الكونغـو بغيـة جتن
ـــة يف  يكــون لـــ �القــوى الســلبية� أي أثــر معــاكس علــى احلالــة األمني

بوروندي. 
تنشـأ جلنـة مشـتركة ملتابعـة األوضـــاع األمنيــة يف بورونــدي ويف املنطقــة  ١-١-١١

وتتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك. 
يشـارك الـس الوطـــين للدفــاع عــن الدميقراطيــة – قــوات الدفــاع عــن  ١-١-١٢
الدميقراطية يف ترتيبات تقاسم سلطة حكومـة بورونـدي االنتقاليـة. ويتـم 

التفاوض بشأن التفاصيل بني األطراف املعنية. 
بعد التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار، تعاجل األطراف مسـألة أسـرى  ١-١-١٣

احلرب والسجناء السياسيني. 
ــــة شـــؤون  تكفــل حكومــة بورونــدي االنتقاليــة والبعثــة األفريقيــة رعاي ١-١-١٤
املقـاتلني امعـني وحتـدد املبـالغ املاليـة املخصصـة ملـن مل تشـــملهم عمليــة 
اإلدمـاج يف اجليـش البورونـدي اجلديـد. وتـــوىل أمهيــة خاصــة للمقــاتلني 

واملدنيني الذين أصيبوا بإعاقات وعاهات خالل احلرب. 
ـــــامج اإلدمــــاج اجليــــش البورونــــدي والشــــرطة وأجــــهزة  يشـــمل برن ١-١-١٥

االستخبارات على حنو ما هو منصوص عليه يف اتفاق أروشا. 
تكفل حكومة بوروندي االنتقالية تشكيل وحدات مدجمـة جديـدة تضـم  ١-١-١٦
عناصر اجليش البوروندي ومقاتلي اموعات املسلحة، وفقا لإلجراءات 

املتفق عليها. 
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فور التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار، يصبح الـس الوطـين للدفـاع  ١-١-١٧
ـــاع عــن الدميقراطيــة حزبــا سياســيا وفقــا  عـن الدميقراطيـة – قـوات الدف
ألحكام القانون اجلديد املنظم لألحزاب السياسية الذي ستسنه احلكومـة 

االنتقالية. 
يدخل اتفاق وقـف إطـالق النـار املـربم بـني حكومـة بورونـدي االنتقاليـة  ١-١-١٨
والس الوطين للدفاع عن الدميقراطيـة – قـوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة 

حيز النفاذ اعتبارا من ٣٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
تكفــل آليــة تيســري عمليــة الســالم يف بورونــدي تســوية مجيــع املســـائل  ١-١-١٩

السياسية واألمنية العالقة خالل الفترة االنتقالية. 
الطور الثاين  ١-٢

تنفيذ برامج نزع السالح والتسريح وإعادة االندماج.  ١-٢-١
أعمال نزع األلغام وإتالف الفائض من األسلحة.  ١-٢-٢

املرحلة الثانية  - ٢
الطور األول  ٢-١-١

إصالح وتشكيل هيكل القوات اجلديدة للدفاع واألمن لبوروندي.  ٢-١-٢
اختيار أفراد القوات اجلديدة للدفاع واألمن لبوروندي.  ٢-١-٣

التأهيل املهين للكوادر.  ٢-١-٤
تأهيل اجلنود.  ٢-١-٥

الطور الثاين  ٢-٢
تشكيل القوات اجلديدة للدفاع واألمن لبوروندي.  ٢-٢-١

 
االلتزامات   باء -

التزامات مجيع األطراف  - ١
ـــات  اسـتعدادا للتوقيـع علـى اتفـاق وقـف إطـالق النـار، تبـني األطـراف توقعاـا واآللي ١-١
الالزمة للتنفيذ الفوري ألحكام وقف إطالق النار. وتتعـهد األطـراف بكفالـة إطـالع 

قادة وأعضاء املنظمات التابعة هلا على حمتوى اتفاق وقف إطالق النار وانعكاساته. 
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عند التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار، تكف األطراف عن القيـام بـأي عمـل مـن  ١-٢
أعمال العنف أو عن شـن أي محـالت دعائيـة ضـد األطـراف األخـرى، أي أـا متتنـع 

عن استخدام وسائط اإلعالم واحملافل العامة يف شحن األجواء. 
ـــار  تكفـل األطـراف قيـادة ومراقبـة املنظمـات التابعـة هلـا خـالل فـترة وقـف إطـالق الن ١-٣

وما يستتبعه من عمليات. 
تسلم األطراف مبسؤوليتها إزاء فرض احترام أحكـام اتفـاق وقـف إطـالق النـار وإزاء  ١-٤

تقيدها به، وتتفق على ذلك. 
تتفـق األطـراف علـى املشـاركة والتعـاون مـع أفرقـة االتصـال املشـتركة ومـع اآلليـــات  ١-٥
األخرى لإلشراف على التحقق من وقف إطالق النـار ورصـده، وهـي آليـات سـوف 

يتم إنشاؤها وفقا التفاق وقف إطالق النار. 
قبل التوجه إىل مناطق فض االشتباك، يتعني على األطراف أن تباشر حتديــد أو ترسـيم  ١-٦

كافة املناطق اخلطرة اليت توجد فيها ألغام أو أجسام مفخخة والعمل على إزالتها. 
تتوىل القوات التابعة لألطراف كافة خالل عملية االنتقال إىل منـاطق فـض االشـتباك،  ١-٧

نقل مجيع أسلحتها معها. 
تتوىل األطراف، خالل مفاوضات وقـف إطـالق النـار، حتديـد منـاطق فـض االشـتباك  ١-٨

واملمرات األمنية واالتفاق عليها. 
تتفق األطراف، عند دخول وقف إطالق النار حيز النفاذ، على االمتناع عما يلي:  ١-٩

جتنيد قوات إضافية.  ١-٩-١
ـــتزود باألســلحة و/أو الذخــائر الــيت مــن شــأا أن تســتخدم يف عمليــات  إعـادة ال ١-٩-٢

مستقبلية، وتكديس احتياطيات أو اقتناء معدات قتالية إضافية. 
القيام بطلعات جوية من شأا أن تفسر على أا تشكل عمليات استطالعية.  ١-٩-٣

ممارسة األعمال االنتقامية أو أعمـال التخويـف بسـبب تقـدمي الدعـم لعمليـات هـذا  ١-٩-٤
الطرف أو ذاك أو املشاركة فيها يف املاضي. 

تقوم األطراف بتقدمي قائمـة مؤكـدة مبقاتليـها، وأسـلحتها، وخمزوـا مـن العتـاد إىل  ١-١٠
البعثة األفريقية. 
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تقوم األطراف بإعالن تشكيل قواا وتوزيعها وكل ما حبوزا مــن عتـاد عسـكري  ١-١١
إىل البعثة األفريقية. 

تقوم األطراف بتقدمي خرائط توضح مناطق حقول األلغام.   ١-١٢
تقـوم األطـراف بتسـمية أعضائـها الذيـن ســـينضمون إىل جلنــة وقــف إطــالق النــار   ١-١٣

وأفرقة االتصال املشتركة عند التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار. 
حترص األطراف على اإلعالن عن مجيع العنـاصر املسـلحة األجنبيـة الـيت توجـد بـني   ١-١٤
صفوفـها وتسـليمها إىل البعثـــة األفريقيــة، وعلــى عــدم مشوهلــا يف القوائــم املؤكــدة 

بغرض إدماجها. 
 

االلتزامات اإلضافية حلكومة بوروندي االنتقالية  - ٢
ـــوم حكومــة بورونــدي االنتقاليــة  عنـد التوقيـع علـى اتفـاق وقـف إطـالق النـار، تق  ٢-١
بــتزويد البعثــة األفريقيــة مبشــاريع وبرامــج تنفيــذ نــزع الســالح وتســــريح مجيـــع 
املليشــيات. وتشــمل هــذه الــربامج مجــع مجيــع األســــلحة، والذخـــائر، ومعـــدات 
االتصاالت، وسائر أنواع املعدات الفتاكة، مما يعين أن مجيـع هـذه األشـياء ستسـلم 

إىل السلطات، عالوة على برامج نزع السالح والتسريح والعودة إىل الوطن. 
تنفـذ هـذه الـربامج مبجـرد التوقيـع علـى اتفـاق وقـف إطـــالق النــار. وتســلم مجيــع   ٢-٢

األسلحة اليت جتمع إىل البعثة األفريقية لتدمريها فورا. 
تتعـهد احلكومـة االنتقاليـة بـــالتوقيع علــى اتفــاق ملركــز القــوات مــع بعثــة الســالم   ٢-٣

األفريقية ينص، يف مجلة أمور، على ما يلي: 
توفري احلماية القانونية ألفراد العملية،  ٢-٣-١

إتاحة الوصول إىل مدى التردد اإلذاعي يف بوروندي،  ٢-٣-٢
إتاحة االستخدام غري احملدود للمجال اجلوي،  ٢-٣-٣

تقـوم احلكومـة االنتقاليـة كذلـك بتقـدمي أمسـاء مجيـع األفـراد الذيـن ميلكـون أســلحة  ٢-٤
بصفة رمسية وتشرع يف مجع مجيع األسلحة اململوكة بصفة غري مشروعة. 

 
إدماج القوات الوطنية اجلديدة للدفاع واألمن لبوروندي وتأهيلها   جيم -

اهليكل   ١-١
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تقـوم األطـراف بوضـع النظـام الوطـين اجلديـد للدفـاع واألمـن لبورونـدي واالتفــاق  ١-١-١
عليه. 

تتفـق األطـــراف علــى دور القــوات الوطنيــة اجلديــدة للدفــاع واألمــن لبورونــدي  ١-١-٢
ومهامها وهياكلها. 

ـــدة للدفــاع واألمــن لبورونــدي  تتفـق األطـراف علـى تنظيـم القـوات الوطنيـة اجلدي ١-١-٣
وعلى عددها وتشكيلها. 

التأهيل  ١-٢
كل عنصر يتم اختياره ليصبـح عضـوا يف القـوات الوطنيـة اجلديـدة للدفـاع واألمـن   ١-٢-١
لبوروندي عليه تلقي تأهيل يهدف إىل التوحيد بني كفـاءات العسـكريني وتقنيـام 

وإجراءام ونظمهم بغية دجمهم على حنو متناغم. 
جيرى التأهيل يف مؤسسـات التـأهيل املختـارة أو يف املعسـكرات الـيت يتـم اختيارهـا   ١-٢-٢

هلذا اهلدف. 
تأهيل العناصر القيادية أو التأهيل ألغراض التخصص ميكن أن يتم داخل بورونـدي   ١-٢-٣

أو خارجها. 
بغية تعزيز قدرات العناصر القياديـة يف القـوات اجلديـدة للدفـاع واألمـن لبورونـدي   ١-٢-٤
ـــة  ينبغــي تــأهيل املنتمــني إليــها بوصفــهم مدرِّبــني أو متخصصــني يف جمــاالت تقني

ومتخصصة متنوعة. 
تتفـق األطـراف علـى البلـدان الـيت تختـار لتقـدمي املسـاعدة الالزمـة لتـــأهيل القــوات   ١-٢-٥

الوطنية اجلديدة للدفاع واألمن لبوروندي وتدريبها. 
تتفق قيادة القوات اجلديدة للدفاع واألمن لبوروندي مــع املُدرِّبـني واألجـانب علـى   ١-٢-٦

برنامج التثقيف املتعلق جبميع املواضيع اليت سيتم تناوهلا أثناء التأهيل. 
التحديات اليت يتعني التصدي هلا   دال -

يتعني التفاوض بشأن االتفاق التقـين املتعلـق بـالقوات واالتفـاق عليـه يف أسـرع وقـت  - ١
ممكن بغية التوصل إىل حل للحاالت التالية: 

الفائض من األفراد الذين قد ال يدجمون يف القوات الوطنية اجلديدة للدفاع واألمن،   ١-١
اجلرحى ومعوقو احلرب،   ١-٢
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األشخاص الذين سيكونون قد بلغـوا سـن انتـهاء اخلدمـة الفعليـة يف صفـوف القـوات   ١-٣
الوطنية اجلديدة للدفاع واألمن، 

اجلنود األطفال،   ١-٤
ُرتب املقاتلني وهيكلهم اهلرمي التنظيمي.  ١-٥

 
تعريفات  هاء -

األطراف املتحاربة تعين:  - ١
احلكومة االنتقالية،  ١-١

الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطيــة، وحـزب حتريـر  ١-٢
شعب اهلوتو - قوات التحرير الوطنية. 

 
وقف إطالق النار:  - ٢

وقف إطالق النار يعين وقف مجيع أعمال القتال ومجيع العمليـات املتصلـة باملعـارك   ٢-١
العسكرية ووقف األعمــال شـبه العسـكرية الـيت تقـوم ـا مجيـع األطـراف املتحاربـة 
سواء كانت من مؤيدي املوقِّعني على اتفـاق وقـف إطـالق النـار أو مـن املعـارضني 

هلم، والسكان املدنيني عموما. ويشمل وقف إطالق النار ما يلي: 
وقف التزويد بالذخائر واألسلحة.  ٢-١-١

منع توزيع اإلمدادات اللوجستية الفتاكة على القوات املسلحة أو تلك اآلتية منها.  ٢-١-٢
بعد التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار، تتنـاول األطـراف مسـألة أسـرى احلـرب  ٢-١-٣

والسجناء السياسيني. 
منع عمليات زرع األلغام أو إعاقة عمليات إزالة األلغام.  ٢-١-٤

الكف عن مجيع أنواع الدعايـة املضـادة بـني األطـراف وعـن إثـارة الكراهيـة اإلثنيـة  ٢-١-٥
داخل البلد وخارجه على السواء. 

الكـف عـن أي عمـل مـن أعمـــال العنــف ضــد الســكان املدنيــني، وعــن األعمــال  ٢-١-٦
االنتقامية، وعمليات اإلعدام بإجراءات موجـزة، والتعذيـب، واملضايقـة، واحتجـاز 
املدنيني واضطهادهم اسـتنادا إىل أصلـهم اإلثـين، أو معتقداـم الدينيـة، أو انتمائـهم 
السياسي، وتسليح املدنيني، واستخدام اجلنود األطفال، واالعتداء اجلنسي، ورعايـة 

اإلرهابيني أو إيديولوجيات اإلبادة اجلماعية والترويج هلما. 



02-7251013

S/2002/1329

الكف عن مجيع أنواع اهلجمات اجلوية والربية ويف البحـريات فضـال عـن أي عمـل  ٢-١-٧
من أعمال التخريب. 

الكف عن أي عمل من شأنه أن يعيق التنفيذ اجليد لعملية السالم.  ٢-١-٨
 

فض االشتباك بني القوات  - ٣
٣-١ -يعين فض االتصال التكتيكي بني القوات املتحاربة التابعة لألطـراف املوقعـة علـى هـذا 

االتفاق املتواجهة يف مواقع التماس املباشر. 
مسافة الفصل  - ٤

٤-١ -تعين حتديد مسافة دنيا بني القوات املتواجهة علـى أال يكـون هنـاك أي وجـود مسـلح 
داخل تلك املنطقة. 

مناطق فض االشتباك  - ٥
تعـين املنـاطق الـيت حيددهـا االتفـاق أو الـيت حتددهـا فيمـا بعـد جلنـة رصـد تنفيـذ اتفــاق   ٥-١
أروشا بوصفها مناطق ينبغي فيـها جتميـع القـوات ألغـراض الرقابـة واألمـن لألطـراف 
املوقعة على االتفاق. وميكن ملناطق فض االشتباك أن تكون مناطق جغرافيـة أو مواقـع 

حمددة مثل الثكنات أو املنشآت األخرى. 
املناطق األمنية  - ٦

ال يوجـد يف هـذه املنـاطق أفـراد مســـلحون باســتثناء أفــراد العمليــات الدوليــة حلفــظ   ٦-١
السالم. 

املمرات اآلمنة  - ٧
تتفق األطراف على هذه املمرات وتكفل قيام طرف حمدد بالتنقل فيها حبرية ويف أمـن  ٧-١

تام. 
انتهاك وقف إطالق النار  - ٨

يعين عدم احترام أي من النقاط املذكورة أعاله.  ٨-١
انتهاك اتفاق وقف إطالق النار  - ٩

يعين عدم احترام روح ونص أحكام االتفاق.   ٩-١
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أفرقة االتصال املشتركة  - ١٠
تعين األفرقة اليت تشكلها أطراف الصراع ويقودها مراقبون لتبـادل املعلومـات وتيسـري  ١٠-١
االتصال بني األطـراف علـى الصعيـد العملـي، وللمسـامهة يف احلـد مـن عـدد حـاالت 
انتـهاك وقـف إطـــالق النــار بــاإلعالن عــن االنتــهاكات املزعومــة لالتفــاق، وجلعــل 

اجلمهور واملوقعني على االتفاق يثقون يف عملية السالم. 
وقف أعمال القتال  - ١١

قرار األطراف املتحاربة الوقف املؤقت جلميع أعماهلا العسكرية أو مجيع األعمال الـيت  ١١-١
ميكن أن تفسر بأا أعمال عدائية ضد املوقعني اآلخريـن و/أو السـكان املدنيـني، ميثـل 
ــى  وقفـا ألعمـال القتـال. وال ينطـوي ذلـك علـى فـض االشـتباك بـني القـوات، وال عل
نزع السالح. وجيب أن يبدأ سريان وقف أعمال القتال فور التوقيـع عليـه أو إعالنـه. 

وهذه خطوة تؤدي إىل إبرام اتفاق ائي لوقف إطالق النار. 
برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  - ١٢

هي برامج تستند إلـــــى افتراضـــــات مفادها أن التسـريح وإعــــادة اإلدمـاج عمليـات  ١٢-١
ال حتدث تلقائيا وأن عـدم تنفيذهـا ميكـن أن يتسـبب يف تقويـض املكاسـب احملققـة يف 
عمليـات السـالم أو إعاقتـها. وتنقسـم هـذه الـربامج عـــادة إىل برامــج قصــرية األجــل 
ومتوسطة األجل وطويلة األجل، وهـي تعـىن عمومـا باالنتقـال مـن حالـة الصـراع إىل 
ـــربامج بوجــه عــام للمشــاكل  حالـة السـالم واحليـاة املدنيـة العاديـة. وتتصـدى هـذه ال
ــربامج  املتعلقـة بتوفـري الغـذاء، وـدف إىل توفـري إمـدادات يوميـة كبـرية إىل أن تقـوم ال

الطويلة األجل بكفالة االكتفاء الذايت. 
اإلدماج  - ١٣

هو عملية جتمع بني جمموعات متعددة و/أو أفـراد ينتمـون إىل وحـدات عسـكرية مـن  ١٣-١
أجـل إنشـاء كيـان جديـد. وينبغـي تنفيـذ هـذه العمليـة علـى مجيـع مســـتويات هيكــل 

القوات. 
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 املـرفق ٢ 
يتفق الطرفان على إجراء مفاوضات بشأن املسائل التالية:  - ١

العودة إىل الشرعية الدستورية  ١-١
املسائل املتعلقة بإدارة فترة ما بعد احلرب  ١-٢

الفترة االنتقالية وقادا  ١-٣
الرفاه االجتماعي للمقاتلني بعد وقف إطالق النار  ١-٤

وضــع املقاتلني  ١-٥
األسباب اليت دفعت خمتلف اموعات إىل محل السالح  ١-٦

املسائل املتعلقة بالعودة إىل الشرعية الدستورية  ١-٧
املسائل املتعلقة بالدفاع واألمن  ١-٨

املسائل املتعلقة بالعدل  ١-٩
املسائل املتعلقة بوقف إطالق النار  ١-١٠

مؤسسات الفترة االنتقالية  ١-١١
اإلعمار الوطين  ١-١٢
املصاحلة الوطنية  ١-١٣

إصالح اخلدمة املدنية  ١-١٤
الدميقراطية وحسن إدارة الشؤون العامة.  ١-١٥

 
حرر فـي أروشا يف ٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 
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الطرفان املوقعان    
عن حكومة بوروندي االنتقالية   

(توقيع) بييـر بويويــا 
رئيس مجهورية بوروندي 

    
عن الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية – 

 قوات الدفاع عن الدميقراطية 
(توقيع) بييـر نكورونزيزا 
املمثل القانوين 

    
 اجلهة الضامنة 

(توقيع) يوويري كاغوتا موسيفيين، 
رئيس مجهورية أوغندا (رئيس املبادرة اإلقليمية) 

    
الشهــود   

بينجامان مكابا، رئيس مجهورية تنـزانيا املتحدة (نائب رئيس املبادرة اإلقليمية) 
 

السفري بــاه، املمثل اخلاص لالحتاد األفريقي يف بوروندي 
 

السفري دينكا، املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يف بوروندي 
 

نائب الرئيس زوما، ميسر عملية السالم يف بوروندي 
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ــــاين للرســـالة املؤرخـــة ٤ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢ املوجهـــة  املرفــق الث
   إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لبوروندي لدى األمم املتحدة 

البيان املشترك الصادر عن مؤمتر القمة اإلقليمي التاسع عشر املعنـي ببوروندي، أروشـــا، 
  ١ و ٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

بناء على دعــوة مـن فخامـة رئيـس مجهوريـة أوغنـدا ورئيـس مبـادرة السـالم اإلقليميـة  - ١
بشأن بوروندي، يوويري كاغوتا موسيفيين، شارك كل مـن رئيـس تنــزانيا، بنجامـان مكابـا، 
ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس االحتاد األفريقي، تابو مبيكي، ورئيس بورونـدي، بيـري بويويـا، 
ورئيس مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، الرايت أونورابل ميليس زينـاوي، ونـائب رئيـس 
زامبيـا، إينـوك كافـانديل، ونـائب رئيـس وزراء الغـابون، األونورابـل إميـانويل أونـدو ميتوغـــو، 
ووزيـر الزراعـة يف مجهوريـة كينيـا، األونورابـــل غودانــا بونايــا، ووزيــر اإلعــالم يف مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية، األونورابل كيكايا بن كارويب، ووزير االستخبارات يف جنـوب أفريقيـا، 
األونورابل لينديوي سيسولو، ونـائب وزيـر خارجيـة جنـوب أفريقيـا، األونورابـل عزيـز ـاد، 
يف مؤمتـر القمـة اإلقليمـي التاسـع عشـر الـــذي عقـــد يف أروشــا يومــي ١ و ٢ كــانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠٢. 
كما شارك يف مؤمتر القمـة ميسـِّــر حمادثـات وقـف إطـالق النـار يف بورونـدي، نـائب  - ٢
رئيـس جنـوب أفريقيـا، جـاكوب زومـا، والسـفري بريهـانو دينكـــا، ممثــل األمــني العــام لألمــم 
املتحـدة يف بورونـدي، والسـفري مامـادو بـاه، ممثـل االحتـاد األفريقـي، فضـال عـن ممثلـي حركــة 

الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطية. 
وتلقـى مؤمتـر القمـة اإلقليمـي تقريـرا أعـده نـائب الرئيـس جـاكوب زومـا عـــن نتــائج  - ٣
املساعي اليت قام ا من أجل التوصل إىل وقف إلطـالق النـار يف بورونـدي، منـذ مؤمتـر القمـة 
اإلقليمي الثامن عشر، الذي عقد يف دار السالم يومي ٦ و ٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢. 

وبعد إجراء مناقشات واسـعة شـارك فيـها رئيـس بورونـدي، بيـري بويويـا، مـن جهـة،  - ٤
وبيــري نكورونزيــزا، قــائد الــس الوطــين للدفــاع عــن الدميقراطيـــة - قـــوات الدفـــاع عـــن 
الدميقراطية، من جهة أخرى، اتفقت حكومـة بوروندي االنتقالية والس الوطين للدفـاع عـن 
الدميقراطية – قوات الدفاع عـن الدميقراطيـة علـى وقـف إطـالق النـار ابتـداء مـن تـاريخ توقيـع 

اتفاق وقف إطالق النار. 
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ورحب مؤمتر القمة بتوقيع اتفاق وقف إطـالق النـار بـني الـس الوطـين للدفـاع عـن  - ٥
الدميقراطية - قوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة، بزعامـة بيـري نكورونزيـزا، وحكومــة بورونـدي 

االنتقالية. 
والحظ مؤمتر القمة أيضا العملية الطويلة والشاقة اليت سبقت إبـــرام االتفـاق، ويشـيد  - ٦

بالطرفني على اختاذ هذه اخلطوة اجلريئة واحلامسة والوطنية من أجل إحالل السالم يف البلد. 
كمـا لفـــت مؤمتـر القمـة اإلقليمـي إىل أن الـس الوطـــين للدفــاع عــن الدميقراطيــة –  - ٧
قوات الدفاع عن الدميقراطية، بعد اتفاق وقف إطالق النار، سـيصبح حزبـا سياسـيا، يف إطـار 

القانون اجلديد املنظم لألحزاب السياسية الذي سـتـسنـّــه احلكومة االنتقالية املوسعة. 
ولفــت مؤمتر القمة اإلقليمي كذلك إىل أن الس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيـة - - ٨
قوات الدفاع عن الدميقراطية سيشارك حكومة بورونـدي االنتقاليـة ترتيبـات تقاسـم السـلطة، 

على أن تناقش تفاصيلها األحزاب املعنية. 
ودعا مؤمتر القمة اإلقليمي اتمع الـدويل إىل تقـدمي املسـاعدة يف جمـال رعايـة شــؤون  - ٩
املقاتلني امـعني وإىل العمـل مـن أجـل وضـع جمموعـة تدابـري تتعلـق باملقـاتلني غـري املشـمولني 
ـــني املقعديــن  بعمليـة اإلدمـاج يف اجليـش اجلديـد. وينبغـي إيـالء عنايـة خاصـة للمقـاتلني واملدني

بسبب احلرب. 
وأعرب مؤمتر القمة اإلقليمي عن امتنانه العميق للجهات التالية:  - ١٠

الرئيس مكابا وحكومة وشـعب تنــزانيا علـى ترحــاب وضيافــة جلميـع املشـاركني يف  �
مؤمتر القمة اإلقليمي التاسع عشر املعنـي ببوروندي. 

امليسـِّـر، نائب الرئيس جاكوب زومـا، وأعضـاء الفريـق املعـين بالتيسـري، علـى اجلـهود  �
اليت بذلوها من أجل التوصل إىل السالم، ويشجعهم على مواصلة مساعيهم إىل حـني 

إحالل السالم يف بوروندي. 
األمم املتحدة، من خـالل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف بورونـدي، السـفري بريهـانو  �

دينكا. 
االحتــاد األفريقــي، مــن خــالل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف بورونــدي، الســـفري  �

مامادو باه. 
 

وحرر فـي أروشا، جبمهورية تنـزانيا املتحدة، يف ٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
 


