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رسالتان متطابقتان مؤرختان ٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ موجـهتان إىل األمـني 
   العام ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم لبوركينا فاسو لدى األمم املتحدة 

أتشرف بأن أرفق طيه، للعلم، نسخة من ”اتفاق السالم بني حكومة مجهوريـة تشـاد 
وحركـــة الدميقراطيـــة والعدالـــة يف تشـــاد“ املوقـــع يف واغـــادوغو يـــوم ١٤ كــــانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠٣. 
ـــى هــذه الوثيقــة بوصفــها مــن وثــائق  وسـأكون ممتنـا لـو أطلعتـم الـدول األعضـاء عل

جملس األمن. 
(توقيع) ميشيل كافاندو 
املمثل الدائم لبوركينا فاسو 
لدى األمم املتحدة 
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مرفـق الرسـالتني املتطـابقتني املؤرختـني ٨ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤ املوجـهتني 
إىل األمـني العـام ورئيـس جملـس األمـن مـن املمثـل الدائـم لبوركينـا فاســـو لــدى 

  األمم املتحدة 
  اتفاق السالم بني حكومة مجهورية تشاد وحركة الدميقراطية والعدالة يف تشاد 

 الديباجة 
إن حكومــة مجهوريــة تشــاد وحركــة الدميقراطيــة والعدالــة يف تشــاد إذ تشـــريان إىل 
األحكـام ذات الصلـــة مليثــاق األمــم املتحــدة ومعــاهدات االحتــاد األفريقــي وجتمــع الســاحل 

والصحراء بشأن تسوية الرتاعات بالوسائل السلمية؛ 
وإدراكا منهما لضرورة احلوار من أجل إحالل السـالم التـام والدائـم وبـث األمـن يف 
كافــة أحنــاء اإلقليــم الوطــين، اللذيــن مهــا شــرطان أساســيان لتعمــري البلــد وتشــــييد صـــرح 

الدميقراطية؛ 
وإذ تضعان يف اعتبارمها ما أبداه كالمها مـن اسـتعداد لسـلك سـبيل احلـوار مـن أجـل 

حل مشاكل البلد؛ 
وتصميمـا منـهما علـــى ترســيخ ســيادة القــانون الــيت تفضــي إىل التقــدم االجتمــاعي 

وممارسة احلريات األساسية بالكامل؛ 
واقتناعـا منـهما بتصميـم فخامـة السـيد إدريـس ديـيب، رئيـس مجهوريـة تشــاد ورغبتــه 

الصادقة يف إمتام عملية السالم اليت رمستها احلكومة؛ 
وإذ تضعـان يف اعتبارمهـا اسـتمرار اسـتعداد فخامـــة الســيد بلــيز كومبــاوري، رئيــس 

بوركينا فاسو، لإلسهام الفعلي يف السالم واملصاحلة الوطنية يف تشاد؛  
تتفقان على ما يلي:  

املادة ١ 
الوقف الفوري إلطالق النار واالمتناع عن أي عمل عسكري أو أي شكل آخر مـن 

أشكال العنف املباشر أو غري املباشر ووقف مجيع احلمالت اإلعالمية بني اجلانبني؛ 
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املادة ٢ 
إعالن العفو العام عن مقاتلي حركة الدميقراطيـة والعدالـة يف تشـاد واملتعـاطفني معـها 

وإطالق سراح أسرى اجلانبني؛ 
املادة ٣ 

مشـاركة حركـة الدميقراطيـة والعدالـة يف تشـاد يف إدارة شـؤون الدولـــة علــى أســاس 
احلوار ووفقا ألحكام الدستور؛ 

 
املادة ٤ 

بدء برنامج عاجل ذي أولوية لتحقيق ما يلي: 
إعــادة تــأهيل ودمــج مقــــاتلي احلركـــة يف صفـــوف اجليـــش الوطـــين التشـــادي ويف  -

التشكيالت شبه العسكرية وفقا ألحكام القانون العسكري؛ 
هتيئة الظروف املواتية لدمج مقاتلي احلركة يف اجليش الوطين التشادي يف غضون فترة  -

ال تتجاوز ثالثة (٣) أشهر؛ 
إعادة تأهيل املقاتلني املدنيني للحركة مع احلفاظ على أوضاعهم األصلية.   -

 
املادة ٥ 

وضـع خطـة طارئـة إلحـــالل الســالم واالســتقرار واألمــن ختــدم التنميــة االجتماعيــة 
االقتصادية للمناطق املتأثرة باحلرب. 

 
املادة ٦ 

حتويـل حركـة الدميقراطيـة والعدالـة يف تشـاد إىل حـزب سياسـي وفقـا للنصـوص الـــيت 
تنظم احلياة السياسية يف البلد، على أساس إجراء عاجل؛ 

 
املادة ٧ 

إنشاء هيكل ثنائي للحوار ومتابعة تنفيذ هذا االتفاق. 
ويف حالة حدوث خرق أو خالف، يرفع الطرفان األمر إىل البلد الوسيط. 
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املادة ٨ 
يصبح اتفاق السالم هذا ساريا من تاريخ توقيعه. 

  
ُحرر يف واغادوغو يوم ١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 

 
عن حكومة مجهورية تشاد 
(توقيع) عبد الرمحن موسى 

 
وزير األمن العام وشؤون اهلجرة

عن حركة الدميقراطية والعدالة يف تشاد 
(توقيع) الفريق أول آُدم توغوا أّبو 

 
رئيس احلركة 

   
عن بوركينا فاسو 

(توقيع) يوسف ودراوغو 
 

وزير الدولة، وزير اخلارجية والتعاون اإلقليمي 
 


