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رسالة مؤرخة ٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣، موجهة إىل رئيس جملـس األمـن 
  من املمثل الدائم لبوروندي لدى األمم املتحدة 

ـــا بشــأن  بنـاء علـى أمـر مـن حكومـيت، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم بروتوكـول بريتوري
تقاسم السلطات السياسية والدفاعية واألمنية يف بوروندي، املوقع يف ٨ تشـرين األول/أكتوبـر 
٢٠٠٣ بني احلكومة املؤقتة وحركة الـس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيـة - قـوات الدفـاع 

عن الدميقراطية بزعامة بيري نكورونزيزا. 
وهـذه املرحلـة اهلامـة يف عمليـة السـالم يف بورونـدي جديـــرة بتزكيــة اتمــع الــدويل 

ودعمه، ال سيما جملس األمن التابع لألمم املتحدة. 
وأرجو تعميم نص هذا الربوتوكول على مجيع أعضاء الس بوصفه وثيقة رمسية.  

(توقيع) مارك انتيتوروي 
السفري 
املمثل الدائم 



203-54952

S/2003/971

مرفـق الرسـالة املؤرخـــة ٨ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٣، املوجهــة إىل رئيــس 
  جملس األمن من املمثل الدائم لبوروندي لدى األمم املتحدة 

[األصل: باالنكليزية والفرنسية] 
 

ــــة واألمنيـــة  بروتوكــول بريتوريــا بشــأن تقاســم الســلطات السياســية والدفاعي
 يف بوروندي 

الديباجة 
إن حكومـة بورونـدي املؤقتـة والـس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيـــة - قــوات 

الدفاع عن الدميقراطية، املشار إليهما فيما يلي بـ �الطرفان�؛ 
إذ حييطـان علمـا بالتزامـهما بـالتوصل إىل اتفـاق شـامل ـدف حتقيـق السـالم واألمــن 

واالستقرار بصورة دائمة يف بوروندي؛ 
وإذ يعترفان مببادئ وأهداف اتفـاق أروشـا للسـالم واملصاحلـة يف بورونـدي ومبـادئ 

وأهداف الدستور املؤقت جلمهورية بوروندي؛ 
يؤكـدان مـن جديـد التزامـهما بوقـف إطـالق النـار بـني الطرفـني املوقَّـع يف أروشـــا يف 
٢ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ فضـال عـن اإلعـالن املشـــترك امللــزم بشــأن التنفيــذ العملــي 
ـــؤرخ ٢ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢ املوقَّــع يف بريتوريــا يف  التفـاق وقـف إطـالق النـار امل

٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣؛ 
وإذ يعترفـان أيضـا بالبيـان الصـادر عـن القمـة اإلقليميـة يف دار السـالم يف ٢٠ متـــوز/ 
يوليه ٢٠٠٣ الذي جدد فيه الطرفان التزامهما بإطـار للتفـاوض لتسـوية مجيـع املسـائل العالقـة 

املتعلقة بتقاسم السلطة السياسية واالتفاق الفين للقوات؛ 
وإذ يسـلمان بـأن الصـراع يف بورونـدي يسـتلزم إجـراء حـوار شـامل مبشـاركة مجيـــع 

اموعات واحلركات السياسية؛ 
وإذ يدركـان احلاجـة إىل حفـز تنفيـذ أحكـام خمتلـف االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليــها 

بشأن عملية السالم يف بوروندي، واحترام مضموا؛  
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يتفقـان مبوجـب هــذا علــى الشــروع يف العمليــة التاليــة ــدف إنفــاذ اتفــاق تقاســم 
السلطات وفقا ألحكام الفقرتني ١-١-١٢(١) و ١-١-١٥(٢)مـن اتفـاق وقـف إطـالق النـار 
املوقع يف ٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ بني الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية - قـوات 

الدفاع عن الدميقراطية وحكومة بوروندي املؤقتة. 
 

 القضايا املتعلقة بالسلطة السياسية 
السلطة التنفيذية 

سيحصل الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية - قوات الدفاع عن الدميقراطيـة علـى 
أربعة مناصب وزارية مبا فيها وزيـر دولـة. وستستشـري الرئاسـة وزيـر الدولـة يف مجيـع املسـائل 

الرئيسية. 
 

 السلطة التشريعية 
اجلمعية الوطنية 

سيشترك الس الوطين للدفـاع عـن الدميقراطيـة - قـوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة يف  - ١
مكتب اجلمعية الوطنية على النحو التايل: 

النائب الثاين للرئيس  -
وكيل األمني العام  -

وستتم الزيادة يف عدد أعضاء املكتب ليصل إىل ٦ أعضاء. 
وسيتم تعيني مستشارين على مستوى موظفي اجلمعية الوطنية. 

وســيحصل أيضــا الــس الوطــين للدفــاع عــن الدميقراطيــة - قــــوات الدفـــاع عـــن  - ٢
الدميقراطية على ١٥ مقعدا يف اجلمعية. 

وستتخذ إجراءات الحترام التوازن بني اموعات السياسية وفقا ملا ينص عليه اتفـاق  - ٣
أروشا. 

 
 __________

سيشترك الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطية يف اتفاقـات تقـاسم السـلطة مـع  (١)
حكومة بوروندي املؤقتة. وسيتم التفاوض بشأن التفاصيل بني األطراف املعنية. 

ستشمل عملية اإلدماج القوات املسلحة البوروندية، ودوائر الشرطة واالسـتخبارات وفقـا ملـا ينـص عليـه ذلـك  (٢)
اتفاق أروشا. 
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جملس الشيوخ 
ستناقش مسألة مشاركة الس الوطين للدفاع عـن الدميقراطيـة - قـوات الدفـاع عـن 
الدميقراطيــة يف جملــس الشــيوخ يف االجتمــاع املقبــل، قبــل انعقــاد القمــــة اإلقليميـــة. (انظـــر 

املادة السابعة أدناه). 
 

حكام املقاطعات 
سـيكون مـن نصيـب الـس الوطـين للدفـاع عـــن الدميقراطيــة - قــوات الدفــاع عــن 

الدميقراطية: 
ثالثة حكام  -

مخسة مستشارين.  -
 

السلك الدبلوماسي 
سـيكون مـن نصيـب الـس الوطـين للدفـاع عـــن الدميقراطيــة - قــوات الدفــاع عــن 

الدميقراطية: 
سفريان  -

ستة سكرتريين و/أو مستشارين.  -
 

احلكم احمللي 
سـيكون مـن نصيـب الـس الوطـين للدفـاع عـــن الدميقراطيــة - قــوات الدفــاع عــن 

الدميقراطية ٣٠ مديرا إداريا. 
 

املؤسسات العامة 
سيشرف الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية - قوات الدفاع عن الدميقراطيـة علـى 
٢٠ يف املائة من هذه املؤسسات. وسـيتم التفـاوض بشـأن التوزيـع الدقيـق للحصـص يف وقـت 

الحق. 
 

 القضايا املتعلقة بالدفاع واألمن 
ستشمل عملية تقاسم السلطة فيما يتعلق بالدفاع واألمن املرحلتني التاليتني: 
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قوات الدفاع الوطين البوروندية   أوال -
جتميع القوات  ١-١

سينتقل املقاتلون التابعون للمجلـس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيـة – قـوات الدفـاع 
عـن الدميقراطيـة إىل املنـاطق الـيت حتددهـا اللجنـة املشـتركة لوقـف إطـالق النـار حتـــت إشــراف 
البعثـة األفريقيـة. وسـيتم جتميـع القـوات املســـلحة البورونديــة يف منــاطق يتفــق عليــها وحتــت 
إشراف البعثة األفريقية، وستعفى بعض العنـاصر وفقـا ألحكـام الفقـرة ١-١-٧(٣) مـن اتفـاق 

وقف إطالق النار املؤرخ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
 

التحقق  ١-٢
ما أن يتم إيواء األفراد وجتميعـهم يف منـاطق حمـددة، تشـرع اللجنـة املشـتركة لوقـف  ١-٢-١
إطالق النار يف إجراء عملية حتقق لتحديد حجم كـل قـوة. وسـيتم تقريـر أهليـة األفـراد الذيـن 
يقدمـهم كـل طـرف علـى أسـاس االتفـاق الفـين للقـوات، الـذي سـيوضع يف صيغتـــه النهائيــة، 

وذلك بتوجيه/حتت قيادة اللجنة املشتركة لوقف إطالق النار. 
وسيشكل األفراد الذين سيتقرر أم مؤهلون قوام قوات الدفاع واألمـن اجلديـدة يف  ١-٢-٢

بوروندي. 
 

تشكيل قوات الدفاع الوطين البوروندية  ١-٣
ــــش  ســتتكون األركــان العامــة املندجمــة وهيئــة الضبــاط مــن ٦٠ يف املائــة مــن اجلي ١-٣-١
ـــة - قــوات الدفــاع عــن  احلكومـي و ٤٠ يف املائـة مـن الـس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطي

الدميقراطية. 
واألركان العامة املندجمة هي اليت ستحدد تكوين ضباط الصف واجلنــود وفقـا حلجـم  ١-٣-٢

كل طرف والتوازن املتفق عليه. 
وبناء على اقتراح من األركان العامة، تقرر احلكومة:  ١-٣-٣

هيكل قوات الدفاع الوطين البوروندية  -
حجم اجليش و  -

تكوين هيئة الضباط.  -

 __________
لغرض معاجلة احلالة األمنية احلاليــة يف بورونـدي، سـتعفى بعـض العنـاصر مـن القـوات املسـلحة البورونديـة مـن  (٣)

تطبيق أحكام املادة ١-١-٧ ألجل االضطالع باملهام األمنية الضرورية. 
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وسيتم توزيع مناصب القيادة على أسـاس التـوازن اإلثـين (٥٠-٥٠) وفقـا ملـا ينـص  ١-٣-٤
على ذلك اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة. 

وسيقوم رئيس مجهورية بوروندي بتأكيد هذا االتفاق عن طريق مرسوم رئاسي.  ١-٣-٥
 

تسريح القوات  ١-٤
سـيتم تسـريح املقـاتلني التـابعني للمجلـس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيــة - قــوات  ١-٤-١
الدفـاع عـن الدميقراطيـة أو القـوات املسـلحة البورونديـة الذيـن يتبـني عـدم أهليتـهم لالنضمـــام 
إىل قــوات الدفــاع الوطنيــة مبوجــب االتفــاق الفــين للقــوات، وذلــك مــع مراعــــــاة أحكـــام 

الفقرة ١-١-١٤(٤) من اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
وستكون عملية تسـريح هـؤالء املقـاتلني وإدماجـهم تدرجييـة، مـع مراعـاة االسـتقرار  ١-٤-٢
االجتماعي وقدرة احلكومة على أخذهم على عاتقها. وستشرف احلكومـة علـى هـذه العمليـة 

من خالل وزير الدولة ووزير الدفاع. 
وستنفذ املرحلة النهائية من التسـريح حاملـا يتـم تعيـني احلكومـة املنتخبـة. وستشـرف  ١-٤-٣
حكومة بوروندي على هــذه العمليـة آخـذة يف االعتبـار احلجـم الـالزم لقـوات الدفـاع الوطـين 

البوروندية والعمل الذي تضطلع به حكومة بوروندي املؤقتة.  
 

قوة الشرطة البوروندية   ثانيا -
يتفق الطرفان وعلى إنشاء قوات شرطة جديدة يف بوروندي.  ٢-١
سيحدد هيكل قوة الشرطة اجلديدة بناء على املبادئ التالية:  ٢-٢

الشمولية واإلدماج  -
حيدد هيكل األركان العامة على أسـاس مبـدأ ٦٥ يف املائـة حلكومـة بورونـدي املؤقتـة  -
و ٣٥ يف املائــة للمجلــس الوطــين للدفــاع عــن الدميقراطيــة - قــوات الدفــــاع عـــن 

الدميقراطية 
مبدأ التوازن اإلثين (٥٠-٥٠).  -

وسيحدد تكوين هياكل املبتدئني يف قوة الشرطة على أساس مبدأ الشمولية.  ٢-٣
 __________

ستتوىل حكومة بوروندي املؤقتة والبعثة األفريقية تقدمي خدمات الرعايـة للمقـاتلني امعـني وإىل مجيـع األفـراد  (٤)
املشاركني يف عملية اإلدماج كما ستعمالن على وضع جمموعة من التدابري اخلاصة باألفراد الذين ال تسـتوعبهم 
عملية اإلدماج يف جيش بوروندي اجلديد. وسيوىل اهتمام خاص باملقـاتلني واملدنيـني الذيـن أقعـدوا أو شـوهوا 

بسبب احلرب. 
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وستتخذ القرارات على أساس توافق اآلراء.  ٢-٤
 

قوات الدرك   ثالثا -
ستعامل قوات الدرك بوصفها جزءا من القوات املسلحة البوروندية.  ٣-١

وميكن إحلاق عناصر الدرك بكل من قوات الدفاع والشرطة اجلديدة.  ٣-٢
ـــاع عــن الدميقراطيــة - قــوات  وبـاملثل، تلحـق العنـاصر التابعـة للمجلـس الوطـين للدف ٣-٣

الدفاع عن الدميقراطية - قوة الشرطة البوروندية. 
 

امليليشيا   رابعا -
سـتجرد امليليشـــيا مــن أســلحتها وفقــا التفــاق وقــف إطــالق النــار املــؤرخ كــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٢ حتت إشراف البعثة األفريقية، وذلك يف بداية عملييت التجميــع واإليـواء 

يف الثكنات. 
 

االستخبارات   خامسا -
يوافق الطرفان على إنشاء وزارة لالستخبارات حتت إشراف الرئيس.  ٥-١

يقـدم الطرفـان للرئيـس أمسـاء األشـــخاص الذيــن ســيعملون يف هيئــة األركــان العامــة  ٥-٢
لالستخبارات. 

وستكون املعايري املتفق عليها كالتايل: 
٦٥ يف املائة من حكومة بوروندي املؤقتة  -

٣٥ يف املائــة مــن الــس الوطــين للدفــاع عــن الدميقراطيــــة – قـــوات الدفـــاع عـــن  -
الدميقراطية 

مبدأ التوازن اإلثين (٥٠-٥٠).  -
وبعد اطالع الرئيس على قدرات/أهلية األشخاص املقترحني واقتـداء مببـدأي التكـامل  ٥-٣
والشمولية، ميارس السلطة التقديرية يف حتديد التكوين النهائي لألركان العامة لالستخبارات. 

 
حزب حترير شعب اهلوتو – قوات التحرير الوطنية   سادسا -

يف معاجلة احلالة األمنية احلالية يف بوروندي، سيتم إعفـاء بعـض العنـاصر مـن القـوات  ٦-١
املسلحة البوروندية من التجميع يف الثكنات، وذلـك وفقـا ألحكـام اتفـاق وقـف إطـالق النـار 

املؤرخ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
وقبـل إنشـاء قـوة الدفـاع الوطـين، وعمـال بأحكـام اتفـاق وقـف إطـالق النـار املـــؤرخ  ٦-٢
كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، يتـم تشـكيل وحـدات عســـكرية مشــتركة لالضطــالع مبــهام 

حمددة. 
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املسائل املعلقة   سابعا -

احلصانة املؤقتة  -
الـس الوطـين للدفـاع عـــن الدميقراطيــة – قــوات الدفــاع عــن الدميقراطيــة كحــزب  -

سياسي 
االتفاق الفين للقوات  -

مشاركة الس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيـة - قـوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة يف  -
جملس الشيوخ. 

جيري البت يف هذه املسائل يف االجتماع املقبل الذي سيعقد على سبيل االستعجال. 
حرر يف بريتوريا، جنوب أفريقيا يف ٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ 

حكومة بوروندي املؤقتة، 
(توقيع) فخامة السيد دومسيان نداييزيي 
رئيس مجهورية بوروندي 
 
عن حركة الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية – 
قوات الدفاع عن الدميقراطية 
(توقيع) السيد بيري نكورونزيزا 
املمثــل القانوين حلركـــة الس الوطين للدفاع 
عن الدميقراطية – قوات الدفاع عن الدميقراطية 
 
وحبضور: 
السيد جاكوب زوما 
نائب رئيس مجهورية أفريقيا 
ميسر عملية السالم يف بوروندي 

 


