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 موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل   ٢٠٠٧يوليه / متوز ١٦رسالة مؤرخة     
 الدائم ألوغندا لدى األمم املتحدة 

 
ــصاحلة       ــساءلة واملـ ــا للمـ ــه اتفاقـ ــق طيـ ــوميت، أرفـ ــات مـــن حكـ ــاء علـــى تعليمـ بـــني بنـ
ــة  توقيعـــه يف جوبـــا، بالـــسودان، يـــوم  متحركـــة الـــرب للمقاومـــة،  /أوغنـــدا وجـــيش مجهوريـ

 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٩
 .قها كوثيقة من وثائق جملس األمنوأرجو ممتنا تعميم نص هذه الرسالة ومرف 

 
 بوتاغريا. فرانسيس ك) توقيع(

 رـالسفي
 املمثل الدائم
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 املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن          ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ١٦لرسالة املؤرخة   فق ا مر  
 من املمثل الدائم ألوغندا لدى األمم املتحدة

 
حركــة /بــني حكومــة مجهوريــة أوغنــدا وجــيش   بــشأن املــساءلة واملــصاحلةاتفــاق  

 الرب للمقاومة
 جوبا، السودان  

 
حركــة الــرب /وجــيش) احلكومــة(بــني حكومــة مجهوريــة أوغنــدا املــربم هــذا االتفــاق  

 :يلييقضي مبا ، )ويشار إليهما هنا بالطرفني(، )احلركة(للمقاومة 
 

 متهيد  
 

 :حيث أن الطرفني  
ــسودان مــن أجــل التوصــل إىل    خنرطــاقــد ا  ــا جبنــوب ال ــة يف جوب  يف مفاوضــات مطول

حلــول عادلــة ودائمــة للــصراع الــذي اســتمر لفتــرة طويلــة، ولتعزيــز املــصاحلة واســتعادة الوئــام  
 ،بصفة عامةويف أوغندا أوغندا بواهلدوء يف اجملتمعات املتأثرة 

خيمـة  الوواآلثـار  اخلطـرية  جلـرائم وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان        بفداحـة ا  منـهما    وعياو 
 معانـاة   تكرميلصراع من النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية، واحلاجة إىل         النامجة عن ا  

 ،سالم دائم مقترن بالعدلمن خالل نشر الضحايا 
 للدســتور امبنــع اإلفــالت مــن العقــاب وبتعزيــز إصــالح الــضرر وفقــ نوإذ مهــا ملتزمــا 

رومـا األساسـي للمحكمـة     متطلبـات نظـام  إىل هـذا الـصدد   ن يف ريـيشمـ وااللتزامـات الدوليـة،   
 ، مبدأ التكاملاية الدولية وخصوصاجلنائ

ــان   ــات      وإذ ينطلق ــها عملي ــة، ومــن بين ــات مالئمــة للعدال مــن احلاجــة إىل اعتمــاد آلي
بـأن هـذا    فـضال عـن قناعتـهما        حل الـصراع مـع تعزيـز املـصاحلة،            مبا من شأنه   ،العرفيةاملساءلة  

 ،أساس سليم لتحقيق هذا الغرضفاق االت
مؤســـسات يـــشري إىل إنـــشاء ورعايـــة باملبـــدأ املوضـــوعي للدســـتور، الـــذي  واهتـــداًء 

فــضال عــن اســتذكار الواجــب علــى حنــو منــصف وســلمي، زاعات ـتكفــل حــل النــإجــراءات و
 .لمصاحلةل المحاكم يف أوغندا تعزيزلالدستوري 
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 :الطرفان على ما يلييتفق   
 :تعريفات - ١ 

النص خالف ذلـك، يكـون للكلمـات والعبـارات التاليـة املعـىن احملـدد هلـا                   ما مل يقتضِ   
 :فيما يلي
األطـراف الـيت    بـني   لتوفيـق   ل تشري إىل الطقوس التقليدية اليت يؤديها اإليتـسو          “أليوك” 
 .يف السابق، بعد املساءلة الكاملةختوض صراعا كانت 

لعدالـة ال تطبـق حاليـاً يف احملـاكم الرمسيـة           تـشري إىل آليـات ل      “آليات العدالة البديلة  ” 
 .املقامة مبوجب الدستور

 . يعين دستور مجهورية أوغندا“الدستور” 
التعـويض عـن القتـل، كمـا ميـارس يف ثقافـات أتـشويل           ديـة    تـشري إىل     “كولو كوور ” 
 .أخرى من التعويض، بعد املساءلة الكاملةأشكال والنغو، وإىل أي  
 .، يف سياق اجملتمعمن ذكور وإناثنسني، شري إىل اجلت “النوع” 
األطـراف  بـني  لتوفيق لها الالنغي ميارس تشري إىل الطقوس التقليدية اليت       “كايو كوك ” 

 .يف السابق، بعد املساءلة الكاملةختوض الصراع اليت كانت 
بــني لتوفيــق لها الألتــشويل ارســ تــشري إىل الطقــوس التقليديــة الــيت مي “مــاتو أوبــوت” 
 .يف السابق، بعد املساءلة الكاملةختوض الصراع ليت كانت األطراف ا
 . الوئاماستتباب تشري إىل عملية استعادة العالقات املقطوعة وإعادة “املصاحلة” 
مبـا يف ذلـك      يعين الصراع بني الطرفني يف مشـال أوغنـدا ومشاهلـا الـشرقي،               “الصراع” 

 .آثاره على البلدان اجملاورة
بــني لتوفيــق ل املــادي ميارســهاىل الطقــوس التقليديــة الــيت  تــشري إ“ ســي كوكــاوتونــ” 

 .يف السابق، بعد املساءلة الكاملةختوض الصراع األطراف اليت كانت 
 مـن أضـرار نتيجـة       بـصورة فرديـة أو مجاعيـة       تعين األشخاص الذين عانوا      “الضحايا” 

 .ارتكبت خالل الصراعاليت جلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان 
 

  باملساءلة واملصاحلةماللتزاا - ٢ 
ترتيبات قانونيـة وطنيـة، تتـألف مـن مؤسـسات رمسيـة وغـري رمسيـة         اختاذ يعزز الطرفان    ١-٢

 .الصراعيتعلق بلعدالة واملصاحلة فيما اكفل توتدابري 
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ومـع ذلـك،   .  املساءلة املنصوص عليهـا يف هـذا االتفـاق بفتـرة الـصراع       اتختتص عملي  ٢-٢
ــارة دون الن حتــول  ال ــذه العب ــرة،     ه ــك الفت ــل تل ــسألة ذات صــلة قب ــر يف أي م ــع ظ ــها، م حتليل
 . األحداث اليت وقعت قبل تلك الفترةبالنسبة إىلتعزيز املصاحلة  أو
سـيما   ال الطرفان بأن حتليالً شامالً ومستقالً وحمايداً لتاريخ ومظـاهر الـصراع، و     يعتقد ٣-٢

ك الـصراع، هـو عنـصر       انتهاكات حقوق اإلنـسان واجلـرائم الـيت ارتكبـت خـالل حـدوث ذلـ               
 .أساسي للتوصل إىل املصاحلة على مجيع األصعدة

 وآليـات هـذا االتفـاق،       ئفق الطرفان على أنه يف مجيـع مراحـل وضـع وتنفيـذ مبـاد              واي ٤-٢
ــشاورات و   تم إجــراء وســي ــز أوســع نطــاق ممكــن مــن امل ــع وشــواغل آراء الســتطالع تعزي مجي

وســـتمتد . ات املـــساءلة واملـــصاحلةلعمليـــتأهيـــل وطـــين أصـــحاب املـــصلحة، ولكفالـــة أوســـع 
 احملليــةوقــادة اجملتمعــات الــدوائر األكادمييــة املــشاورات إىل مؤســسات الدولــة واجملتمــع املــدين و

 .والقادة التقليديني والدينيني والضحايا
ذا االتفــاق يف مجيــع األوقـــات،   مجيـــع نــصوص هــ  مبراعــاة واحتــرام    الطرفــان  يتعهــد  ٥-٢

تعهـد هبـا    تدابري فعالـة لرصـد االلتزامـات الـيت          يتخذا  وايا احلسنة و  ينفذا بأقصى قدر من الن     وأن
 .الطرفان مبوجب هذا االتفاق، والتحقق منها

 
 تطبيق العامالمباديء  - ٣ 

سيجري تعزيز آليات العدالة التقليدية، مثل كولو كوور ومـاتو أوبـوت وكـايو كـوك                ١-٣
 املتـضررة مـن جـراء     يف اجملتمعات   به   سمتاَرعلى النحو الذي    وأليوك وتونو سي كوكا وغريها      

 .ها، كجزء حموري من إطار املساءلة واملصاحلةيلعالتعديالت الالزمة إدخال الصراع، مع 
 

 تسيري اإلجراءات  
يــدرك الطرفــان أن أي إجــراءات ذات مغــزى للمــساءلة جيــب، يف ســياق التعــايف مــن    ٢-٣

 .ملسؤولية الشخصية عن سلوكهمالصراع، أن تعزز املصاحلة وتشجع األفراد على حتمل ا
مبقتضى هذا االتفاق، فإن حق الفـرد يف حماكمـة عادلـة            تتخذ  فيما خيص أي إجراءات      ٣-٣

وعلـى وجـه اخلـصوص،     . وإجراءات سليمة كما يكفلـها الدسـتور، مـصون يف مجيـع األحـوال             
ــة أو أي هتمــة جنائيــة، يكــون لكــل شــخص احلــق يف    حتديــد عنــد   احلقــوق وااللتزامــات املدني

ــض      ــة قـ ــة أو هيئـ ــام حمكمـ ــة أمـ ــة وعلنيـ ــة وعاجلـ ــة عادلـ ــشأة   حماكمـ ــدة منـ ــستقلة وحمايـ ائية مـ
 .القانون مبوجب
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 سـالمة الـشهود     الـيت تكفـل   تـدابري   العمليات املساءلة واملصاحلة، جيـب اختـاذ        إجراء  يف   ٤-٣
وجيــب .  بــسبب شــهادهتماالضــطهادوجيــب محايــة الــشهود مــن الترهيــب أو  . وخــصوصيتهم
 .الشهود من األطفال وضحايا اجلرائم اجلنسية خالل اإلجراءاتاصة على إسباغ محاية خ

 
 التعاون خالل سري اإلجراءات  

لـتمكني األفـراد مـن التعـاون        املتخذة والُنهج املتبعـة     جراءات  اإلعلى الطرفني أن يعززا      ٥-٣
يـشمل التعـاون    وجيوز أن   . مع التحقيقات أو العمليات أو اإلجراءات الرمسية اجلنائية أو املدنية         

خيــل   علــى أال.وتقــدمي معلومــات عــن مــسائل ذات صــلةكاشــفة  اداتاإلدالء باعترافــات وإفــ
 .تطبيق أي إجراءات للتعاون حبقوق األفراد املتعاونني

التعـاون ألغـراض    أشـكال   العتماد االعترافـات أو غريهـا مـن          األحكام الالزمة    ـعتوض ٦-٣
 .إصدار األحكام أو اجلزاءات

 
  القضائيالتمثيل  

 حمـامٍ يوكـل عنـه     رمسية حيق لـه احلـضور بشخـصه أو أن           دعوى  ل أمام   ـُـأي شخص ميث   ٧-٣
 ينــوب عنــهمركون يف اإلجــراءات أن اوحيــق للــضحايا الــذين يــش. خيتــاره بنفــسه وعلــى نفقتــه

 .قانوين ممثل
بارتكـاب  ت جنائية خطـرية     ادعاءاألفراد الذين يواجهون هتماً أو      اجيب النص على أن      ٨-٣

ــسان     ــوق اإلن ــهاكات جــسيمة حلق ــشاركني   انت ــيهم امل ــن   أو اجملــين عل ــك اإلجــراءات، مم يف تل
 .على نفقة الدولةمن ميثلهم قانونا هلم يتاح ، أن التوكيليستطيعون حتمل تكلفة  ال
 

 وأثرهااختتام إجراءات الدعاوي   
اءلة واملـصاحلة  القانونية، جيب أن تتناول إجراءات املـس      اختتام اإلجراءات   تحقق  يلكي   ٩-٣

ينص التشريع علـى املـدة الـيت جيـب          أن   و ،النطاق الكامل للسلوك املسيء املنسوب إىل أي فرد       
 .جناز آليات املساءلة واملصاحلةخالهلا إ

واجه بالفعل دعوى قـضائية أو أعفـي مـن املـسؤولية            حينما يكون أحد األشخاص قد       ١٠-٣
صري مدنية، أو يكـون قـد خـضع إلجـراءات           عن أي جرمية ارتكبها أو عن أفعال أو حاالت تق         

إجـراءات  املساءلة أو املصاحلة عن أي سلوك خالل احتدام الصراع، ال يتعرض الشخص أليـة               
 .أخرى فيما خيص ذلك السلوك
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 املساءلة - ٤ 
بارتكابـه  ى عــ دـُـيفـرد   العدالة اجلنائية واملدنية علـى أي       ـَـْي  تطبق التدابري الرمسية يف جمال     ١-٤

يف هـــذا اإلطـــار و. حلقـــوق اإلنـــسانجـــسيمة لـــصراع جـــرائم خطـــرية أو انتـــهاكات خـــالل ا
 وإمنـا خيـضعهم لإلجـراءات    ،إلجراءات خاصة حملاكمتهمأعوان الدولة   خضع هذا االتفاق    يـُـ ال

 .إلقامة العدلاملعمول هبا 
 وغريهــا مــن إجــراءات املــساءلة إىل حتقيقــات منهجيــة       القــضائيةتــستند املالحقــات  ٢-٤

 .لة ونزيهةومستق
املختص بالنظر يف أي قضية لعدة اعتبـارات مـن بينـها            املستوى القضائي   خيضع اختيار    ٣-٤

 .طبيعة السلوك اإلجرامي ومدى خطورته ودور املدعى عليه يف ارتكاب ذلك السلوك
ألغــراض هــذا االتفــاق، تنفــذ آليــات املــساءلة مــن خــالل اإلطــار القــانوين املعتمــد يف    ٤-٤

 .أوغندا
 

 اإلطار القانوين واملؤسسي - ٥ 
 مؤسـسات وآليـات     ،ر به قوانينـها    ضمن ما تنص عليه وتقّ     ،يؤكد الطرفان أن ألوغندا    ١-٥

اكات حقـوق اإلنـسان الـيت ارتكبـت         نتـه ال وممارسات قادرة علـى التـصدي للجـرائم و         اوأعراف
ويقر الطرفان أيضا باحتمال احلاجة إىل إدخال تعديالت علـى النظـام القـانوين       . خالل الصراع 

 .قامة العدل وإعمال املساءلة على حنو يتسم مبزيد من الفعالية والتكاملمبا يكفل إالوطين 
 حيــدد ترتيبــات ممارســة  قامــة العــدلإليــسلم الطرفــان باحلاجــة إىل إطــار عــام  وعليــه،  ٢-٥

 .يلة إلقامة العدل واالعتراف هباالقضاء اجلنائي وترتيبات إقرار اآلليات التكميلية البد
اآلليات البديلة إلقامة العدل، وتشمل هذه اآلليـات اإلجـراءات   املصاحلة بواسطة تعزز   ٣-٥

و آليـات رمسيـة   ، وأي مؤسـسات أ األضـرار إلقامة العدل، وإصدار أحكام بديلة، وجرب  العرفية  
 .أخرى

تعزز عمليات املساءلة واملـصاحلة حيثمـا تـسىن ذلـك مـن خـالل املؤسـسات واآلليـات                ٤-٥
 ذاإ وجيـري الطرفـان مـشاورات بـشأن مـا         . مع إدخال التعديالت الالزمة عليها    القائمة  الوطنية  

 .ألغراض تنفيذ هذا االتفاقإضافية مؤسسات أو آليات أي كان مثة حاجة إىل 
 الطرفـان أن جلنـة أوغنـدا حلقـوق اإلنـسان وجلنـة العفـو األوغنديـة قادرتـان علـى                      يرى ٥-٥

 .تنفيذ اجلوانب ذات الصلة من االتفاق
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 التغيريات يف التشريعات والسياسات  

إطــار قــرار مــا يلــزم مــن تــشريعات وسياســات وإجــراءات إل بإدخــال احلكومــة تقــوم  ٦-٥
الت علـى أي قـوانني قائمـة، بغيـة تعزيـز املبـادئ              التعديفضال عن   التصدي للمساءلة واملصاحلة    

 .يف هذا االتفاقالواردة 
  الرمسية إلقامة العدلالعمليات - ٦ 

املـدعى  فـراد  الدستور صـالحيات حماكمـة األ     يف  متارس احملاكم الرمسية املنصوص عليها       ١-٦
صــة اجلــرائم الــيت ارتكبــت خــالل الــصراع، وخبا أفــدح أهنم يتحملــون مــسؤولية خاصــة عــن بــ
 .الدوليةرائم يصل منها إىل مستوى اجل ما
املنـــشأة قانونـــا يف االدعـــاءات بارتكـــاب  احملـــاكم واهليئـــات القـــضائية الرمسيـــة  تنظـــر  ٢-٦

 .حلقوق اإلنسان ناشئة عن الصراعانتهاكات جسيمة 
 

 واجلزاءاتاألحكام   
يت ارتكبتــها  حلقــوق اإلنــسان الــبــاجلرائم اخلطــرية واالنتــهاكات اجلــسيمة فيمــا يتعلــق  ٣-٦

التـشريعات نظامـا للجـزاءات والعقوبـات البديلـة          ، تطرح   غري حكومية خالل الصراع   فعاليات  
 .العقوبات القائمةيطبق وحيل حمل 

 تراعــي اجلــزاءات والعقوبــات البديلــة، خطــورة اجلــرائم أو االنتــهاكاتعنــد االقتــضاء  ٤-٦
 احملليـة، وتعـزز إعـادة تأهيـل اجلنـاة؛           وداخـل اجملتمعـات   فـراد   املـصاحلة بـني األ     وتـؤازر    ،املرتكبة

الـدعوى أو تطلـب مـن       ما يبديـه مـن تعـاون أثنـاء سـري            وتراعي حاالت إقرار الفرد بالذنب أو       
 . لصاحل اجملين عليهمـاتاجلناة تقدمي تعويض

 
 املصاحلة - ٧ 

اجلـة مـا يـستجد داخـل أوغنـدا        مـن أجـل مع    يعزز الطرفان اآلليـات املناسـبة للمـصاحلة          ١-٧
 .ارجها من قضايا تتعلق بالصراعخ أو
 .على مجيع املستوياتواجلماعية  الفردية املصاحلةإجراءات وعمليات يعزز الطرفان  ٢-٧
 .احلقيقةواإلقرار بز عمليات وآليات تقصي احلقيقة يتعزيتم  ٣-٧
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 الضحايا - ٨ 
عانــاة يف ومعاجلــة هــذه املالتــسليم مبعانــاة الــضحايا ن مــن الــالزم يتفــق الطرفــان علــى أ ١-٨

 .االهتمام بأضعف الفئات وتعزيز وتيسري حقهم يف املسامهة يف اجملتمعضوء 
ــة واملفيــدة للــضحايا يف إجــراءات    ٢-٨  املــصاحلةاملــساءلة وتعــزز احلكومــة املــشاركة الفعال
ويبلــغ الــضحايا بعمليــات اختــاذ أي . يتــسق مــع حقــوق األطــراف األخــرى يف اإلجــراءات  مبــا

 . حلهم مصاعلىقرارات تؤثر 
وإحيـاء  ويف اسـتدعاء    االطالع على املعلومات ذات الـصلة مبعانـاهتم         احلق يف   للضحايا   ٣-٨

 .عليهم األحداث املاضية اليت أثرت ىذكر
ــصاحلة    ٤-٨ ــساءلة واملـ ــات املـ ــذ آليـ ــن  تنفـ ــار مـ ــضحايا   يف إطـ ــة الـ ــة كرامـ ــرام ومحايـ احتـ

 .نهموأْموخصوصياهتم 
 

 راضرجرب األ - ٩ 
إعــادة تأهيــل،  : ومنــها مــا يلــي  جمموعــة مــن التــدابري   األضــرار جــرب عمليــة شمل تــ ١-٩

تكرار ما حدث، فـضال عـن تـدابري رمزيـة           وتقدمي ضمانات بعدم    املمتلكات، والتعويض،    ورد
ــاء الــذكرى مــع إعطــاء       ــة ومناســبات إحي ــذارات، وإقامــة النــصب التذكاري أخــرى مثــل االعت

 .ات املستضعفنيـئفـولوية يف ذلك إىل األ
بينـهما  أخـرى  الطرفان على أن يقوما من خالل آليات يعتمداهنا بعـد مـشاورات   يتفق   ٢-٩

 .باختاذ إجراءات مجاعية وفردية جلرب األضرار اليت حلقت بالضحايا
سـياق  تعويضات اجلرب عن األضرار الـيت قـد يـؤمر بـدفعها لفـرد مـن اجملـين علـيهم، يف                       ٣-٩

كن أن تـستقى مـن مـوارد حمـددة هلـذا            ، مي جزاءات وعقوبات تصدر مبوجب إجراءات املساءلة     
 .الغرض

 
 النـوع - ١٠ 

ذل القـائمون  ـبـ ـاجلنسني وي يتم اتباع هنج يراعي ظروف كل من        تنفيذ هذا االتفاق    يف   
عـــدم مـــساواة هم ملنـــع وإهنـــاء أي جانـــب ينـــشأ مـــن جوانـــب   اقـــصارعلـــى تنفيـــذ االتفـــاق  

 .اجلنسني بني
 

 املرأة والبنت - ١١ 
 :االتفاق ما يلي يتحقق من تنفيذ أنيتفق الطرفان على  
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 ؛للمرأة والبنت من احتياجات خاصة وينبغي مراعاهتااالعتراف مبا  ‘١’ 
 ؛وشواغلهن ومراعاهتاوآرائهن كفالة االعتراف بتجارب النساء والبنات  ‘٢’ 
 ؛املرأة والبنت وخصوصياهتا وأمنهامحاية كرامة  ‘٣’ 
 .ت يف عمليات تنفيذ االتفاقمشاركة النساء والبناوتيسري تشجيع  ‘٤’ 

 
 األطفال - ١٢ 

 :يتفق الطرفان على أن حيققا أثناء تنفيذ االتفاق ما يلي 
ــراف باالحتياجــات اخلاصــة لألطفــال واعتمــاد نُ     ‘١’  هــج تــستجيب لتلــك   االعت

 ؛االحتياجات
 وشواغلهم وتقديرها؛وآرائهم االعتراف بتجارب األطفال  ‘٢’ 
املـساءلة  لتفعيـل   وأمنهم يف أي إجـراءات      وخصوصياهتم  محاية كرامة األطفال     ‘٣’ 

 وحتقيق املصاحلة؛
ولكـــن جيـــوز اجلنائيـــة، العدالـــة  األطفـــال إلجـــراءات خـــضوعكفالـــة عـــدم  ‘٤’ 

  عمليات املصاحلة عند االقتضاء؛إشراكهم يف
 ألطفال عن األضرار اليت حلقت هبم؛لناسبة التعويضات املحتديد  ‘٥’ 
 .ركة األطفال يف عمليات تنفيذ االتفاقمشاتيسري تشجيع و ‘٦’ 

 
 املوارد - ١٣ 

 .فعاال تنفيذالتنفيذ هذا االتفاق الالزمة املوارد وتلتمس تتيح احلكومة  
 

 التزامات وتعهدات الطرفني - ١٤ 
 :الطرفان  

 .مقترحات بشأن آليات تنفيذ هذه املبادئبالتشاور ووضع يعجل الطرفان   ١-١٤
ن تتسق وتتكامل مع أحكام هذا االتفاق أي مسائل تتعلـق باملـساءلة             يكفل الطرفان أ    ٢-١٤

 . أي اتفاق آخر يعقدانه بينهماعنواملصاحلة تنشأ 
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 احلكومة  
 .تعتمد إطار عمل للسياسة العامة لتنفيذ أحكام هذا االتفاق  ٣-١٤
فـل  تكدخل على قانون العفو أو القـانون األوغنـدي حلقـوق اإلنـسان أي تعـديالت               ُت  ٤-١٤

 .ع مبادئ هذا االتفاقمواءمتهما م
الزمـة لتكييـف   هذا االتفاق وطنيا أو دوليا من أعمال مبادئ  ا يتطلبه تنفيذ    مبتضطلع    ٥-١٤

 .انونيةالدعاوى القأو حتريك 
جـيش الـرب للمقاومـة الـصادرة     /أوامر إلقاء القبض املتصلة بقادة حركة   زاهة  ـبنتعاجل    ٦-١٤

 .ةعن احملكمة اجلنائية الدولي
جيش الرب للمقاومة من قائمة املنظمات اإلرهابية الـيت أدرجـت فيهـا         / حتذف حركة  ٧-١٤

طـالق  إوقـف  احلركـة عـن متردهـا وت   مبوجب القانون األوغندي ملكافحة اإلرهاب حاملا تتخلى    
 .خضع أفرادها لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجالنار وُت
/ ول أو املؤســسات الــيت حظــرت التعامــل مــع حركــةإىل مجيــع الــدإخطــارات ترســل   ٨-١٤

 .جيش الرب لدعوهتا إىل اختاذ خطوات حلذف اسم احلركة من تلك القائمة
 

 جيش الرب للمقاومة/حركة  
تتحمــل االلتزامــات الواقعــة عليهــا مبوجــب هــذا االتفــاق وتتمتــع مبــا يتيحــه هلــا مــن       ٩-١٤

 .حقوق
 .بادئ هذا االتفاقتعمل على حنو نشط من أجل تعزيز م  ١٠-١٤

 تنفيذ هذا القرارالالزمة لليات اآلاعتماد  - ١٥ 
. يتفــاوض الطرفــان علــى ملحــق يعتمدانــه هلــذا االتفــاق حيــدد مبــادئ وآليــات تنفيــذه  ١-١٥
 .شكل امللحق جزءا من هذا االتفاقوي
ليـة  خـالل الفتـرة االنتقا  بـشأهنا   للطرفني أن يتفقا علـى مـسائل للنظـر فيهـا والتفـاوض                ٢-١٥

 عـن   مزيـدا مـن التوجيـه     لوضع مقترحات بشأن آليات تنفيذ هذا االتفاق، ويقدم هلـم الوسـيط             
 .تلك املسائل

 
 بدء النفاذ - ١٦ 

 .دأ نفاذ هذا االتفاق فور توقيعهـبـي 
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املوقعـان عليـه أدنـاه يف جوبـا،         حـسب األصـول،     ممـثال الطـرفني املفوضـان       شهد عليـه     
 .٢٠٠٧يونيه /  حزيران٢٩جنوب السودان يف تاريخ اليوم 

 
 )توقيع(

 رغودا. ب. الدكتور س
األمني الدائم لوزارة الداخلية
ــة ــد احلكومــــ ــيس وفــــ ورئــــ

 األوغندية باإلنابة

)توقيع(  
أوجولالسيد مارتن 

جيش الرب للمقاومة/قائد وفد حركة

  
 :شـهــد علـيـه

  

 )توقيع(      
 مهورغو - رييك ماشار تييندكتور سعادة اجلنرال 

م بني نائب رئيس حكومة جنوب السودان ووسيط حمادثات السال
 جيش الرب للمقاومة/احلكومة األوغندية وحركة

 

 
  

 )توقيع(     
 غيلوجي عن حكومة مجهورية كينيا. سعادة جابيث ر

 

 
  

 )توقيع(     
 وا عن حكومة مجهورية ترتانيا االحتاديةـسي. سعادة علي أ

 

 


