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 ـانبيــــ

، 2103يوليو  9 المنعقدة في 325ى مجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي، خالل جمستو الـتمق  
واعتمد  ،حول الوضع في بوروندي مجموعة شرق أفريقيا نيابة عنإحاطة قدميا وفد أوغندا 

 القرار التالي:

 إن المجمس،

موعة شرق أفريقيا، باإلحاطة التي قدميا الممثل الدائم ألوغندا، نيابة عن مج يحيط عمما .1
بالمستجدات في تطورات  يحيط المجمس عمما أيضاوحول الوضع في بوروندي. 

 ممثل بوروندي؛ قدميا التي في بورونديالوضع 
البيانات والتصريحات الصحفية السابقة حول الوضع في بوروندي، وال سيما  يستحضر .2

عمى  303الـ( الصادر عن جمسة المجمس DXV) PSC / PR / COMM.2البيان 
مستوى رؤساء الدول والحكومات، وكذلك النشرات والبيانات الصحفية الصادرة عن 

عمى تحمل كامل فريقي عزم االتحاد األمجددا المجمس يؤكد . المفوضية ةرئيس
أغسطس  فيالتفاق أروشا لمسمم والمصالحة في بوروندي  اضامنالمسؤوليات باعتباره 

وأفريقيا ككل، بدعم من المجتمع  اإلقميمن قبل مدؤوبة جيود  عقب المبرم، 2111
 الدولي؛

تسييل الدؤوبة لجيودىم عمى التزاميم و زعماء اإلقميم وب بمجموعة شرق أفريقيا يشيد .3
 من شأنيا أن تؤثر عمى، والتي بوروندي لألزمة في سياسي دائم البحث عن حل

 ؛االستقرار في المنطقة
 القمة عقب اختتام ،2103 يوليو 6في  فريقياأمجموعة شرق  بالبيان الصادر عن يرحب .4

في  في ذلك اليوم ةالمنعقد فريقياأمجموعة شرق  دول وحكومات لرؤساء الثالثة الطارئة
 لمحوار بين راميس   موسيفيني. يويري كـ. الرئيس فخامة بتعيين أيضا حبير . السالم دار

 القضايا الخالفية؛ جميع توافق حولإلى التوصل  بيدف بوروندي في األطراف
 يقرر إجازة القرارات التالية لمجموعة شرق أفريقيا: .5
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يوليو  51 حتى 2103يوليو  03المقرر إجراؤىا في االنتخابات الرئاسية يجب تأجيل ( أ
 الحوار؛ لقيادةمميسر الوقت ل من إلتاحة متسع، 2103

وحدة  تشكيل حكومةأيا كان،  بوروندي، في االنتخابات الرئاسية في ينبغي لمفائز ( ب
عند ينبغي و  لم يشاركوا، والذين في االنتخابات الذين شاركوا تضم جميع وطنية

 المصالح الخاصة؛ مقاعد لمجموعات توفير االقتضاء
 وجميع االنتخابات الرئاسية، أيا كان، فيالفائز  سياسيال الحزب ينبغي أن يتعيد  ( ج

 بعدم المصالحة، وأن تمتزمو أروشا لمسمم اتفاق بالتقيد ب األحزاب السياسية األخرى
 األساسية األخرى والمبادئ بالواليات المحدودة فيما يتعمق بوروندي تعديل دستور

 أروشا؛ في اتفاق المنصوص عمييا
وغيرىا من  نزع سالح جماعة إيمبونيراكوريب بورونديينبغي أن تقوم حكومة  ( د

 زاب السياسية؛األح المتحالفة مع المسمحة شبابيةال الجماعات
 لإلشراف عمى مراقبين عسكريين عمى جناح السرعة فريقياالتحاد األ شرني ينبغي أن ( ه

 نزع السالح؛ عممية
 المشترك االستخبارات مركزو  الموسعة المشتركة آلية التحققتقوم  ينبغي أن ( و

باالنتشار في  العظمى، عمى جناح السرعة، حول إقميم البحيرات لممؤتمر الدولي
 في البالد؛ ىذه القوات وجود مزاعم لمتحقق من بوروندي

 نشر عممية عمى جناح السرعةأن تطمق  االتحاد األفريقي مفوضية من رئيسة يطمب .6
. بوروندي في عممية نزع السالح شراف عمىلإل فريقيلالتحاد األ المراقبين العسكريين

 ؛بوروندي فريقي فيالتحاد األل اإلنسان مراقبي حقوق بنشر قراره المجمس كذلك ويكرر
جميع الشركاء اآلخرين إلى المتحدة و  واألمم االتحاد األفريقي جميع أعضاء يدعو .7

 بوروندي؛ في سالم دائم من أجل تحقيق مجموعة شرق أفريقيا لتعاون معا
 عمى نحو نشط.بوروندي قيد نظره  لوضع فيا إبقاء يقرر .8


