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احلالة يف بوروندي -  ٦
ــرر   ــؤرخ املقـ ــانون ١٩ املـ ــاير كـ  ٢٠٠٠ الثاين/ينـ

   )٢٠٠٠( ١٢٨٦القرار  ):٤٠٩١ (اجللسة
ــة    ــودة يف  ٤٠٩١يف اجللسـ ــانون ١٩املعقـ ــاين/ كـ  الثـ

 األمــنيإىل إحــاطتني مــن  األمــن جملــس، اســتمع ٢٠٠٠ ينــاير
ــا  ، ومــن الســيد نيلســون مانــديال، ر العــام ئــيس جنــوب أفريقي

الســابق وُميسِّــر عمليــة الســالم يف بورونــدي، وبعــدمها أدىل      
  ، وكذلك ممثل بوروندي.اجمللسببيانات مجيع أعضاء 

) لنجاحـه  املتحدة الوالياتالرئيس ( العام األمنيوهنأ   
يف تركيز انتباه العامل على أفريقيـا مشـاكلها. وشـدد علـى أنـه      

يـدة الـيت تواجههـا أفريقيـا،     من بني األزمات والصـراعات العد 
رمبا كان الصراع الـدائر يف بورونـدي أكثرهـا إحلاحـا، فلـيس      
من السهل تصور تكرار القتـل العرقـي علـى نطـاق مجـاعي يف      
أي بلد أخر. وذكَّر باجلهود اليت بذهلا رئـيس مجهوريـة ترتانيـا    
املتحدة، املعلم جوليـوس نرييـري، لـدفع عمليـة السـالم قـدما،       

 اجمللــسة نيلســون مانــديال يف إحيائهــا. وابلــغ ورحــب مبشــارك
بالتقـدم الـذي مت إحـرازه يف اللجـان يف أروشـا ويف املناقشـات       
اليت دارت يف دار السـالم. غـري أنـه أشـار إىل اسـتمرار وجـود       

يف ذلــك  مبــاخالفــات خطــرية حــول بعــض املســائل الرئيســية، 
ــرة      ــايب، والفتـ ــام االنتخـ ــتقبل، والنظـ ــيش يف املسـ ــوين اجلـ تكـ

النتقاليــة، يف حــني أن قضــايا أخــرى، مثــل ضــمانات األقليــة   ا
ومسألة املصاحلة مقابـل اإلفـالت مـن العقـاب، ال يـزال يـتعني       
معاجلتــها جبديــة. كمــا شــدد علــى الســياق املضــطرب والقابــل 
لالنفجار يف املنطقة، وعلى ازدياد عدد الالجـئني البورونـديني   

التزايـد.   الجئ، والـذي كـان آخـذا يف    ٥٠٠ ٠٠٠الذي بلغ 
يف املائـة مـن    ١٢شـخص، أي   ٨٠٠ ٠٠٠وقال إن أكثر من 

سكان البلد، مشردون داخليـا، وكـثري منـهم مشـردون نتيجـة      
لسياسة حكوميـة متعمـدة جتـرب املـدنيني علـى االنتقـال يف ظـل        
ظروف ال ميكن تربيرها وفقا للقانون اإلنسـاين الـدويل. ومنـذ    

 ٣٠٠ ٠٠٠ى ، جرى دفـع مـا يزيـد علـ    ١٩٩٨ /سبتمربأيلول
شخص إىل خميمات ُيحرمون فيها من ابسـط وسـائل املعيشـة.    
وأكــد أن البلـــد علـــى أعتـــاب كارثـــة إنســـانية أخـــرى، وأنـــه  

شك يف أن العامل سيعترب حكومة بوروندي مسـؤولة عنـها،    ال
ــري        ــة غ ــن السياس ــة ع ــى كلي ــى أن تتخل وحــث الســلطات عل

يمـات، وأن  القانونية وغري اإلنسانية بتكديس الالجئني يف املخ
تسمح للوكاالت اإلنسـانية املسـتقلة بالوصـول الكامـل إليهـا،      
فضال عـن كفالـة سـالمة العـاملني يف اجملـال اإلنسـاين. وحـذر        

اســـتعداد األطـــراف البورونديـــة للتضـــحية بـــأرواح  ’’مـــن أن 
يرقـى إىل مسـتوى    ‘‘مواطنيهم على مذبح أطماعهم السياسـية 

اضــلون مــن أجــل تعزيــز األفارقــة اآلخــرين الــذين ين ‘‘خيانــة’’
انتعاش القارة. وشجع مجيع األطـراف علـى السـعي وراء حـل     
ــه يف أن حيظــى بــدعم دبلوماســي        سياســي، وأعــرب عــن أمل

  .)١(واقتصادي من اجملتمع الدويل
وقــدم ميســر عمليــة الســالم يف بورونــدي إىل أعضــاء    
ــة أروشــا،      اجمللــس إحاطــة مفصــلة عــن التقــدم احملــرز يف عملي

ات جلــان التفــاوض األربــع، وزيارهتــا ألروشــا.  وخباصــة اجنــاز
وشدد على أن مسؤولية التوصل إىل اتفاق تقع بالكامـل علـى   
عاتق قادة الشعب البورونـدي. ودعـا إىل عمليـة يشـارك فيهـا      
اجلميع، وناشد كافـة املتحـاربني أن حيترمـوا اجلهـود اإلنسـانية      

ملسـائل  الدولية املبذولة يف بوروندي. وأشار إىل أن أحد أهـم ا 
ــى املفاوضــات هــي      ــدي وعل ــة يف بورون ــى احلال ــؤثر عل ــيت ت ال
مسألة العنف. ولذلك، فقد أكد على ضـرورة إرسـال اجملتمـع    
الدويل رسالة واضحة إىل حكومة بوروندي بأهنا، بالرغم مـن  
األسلوب الذي جاءت بـه إىل احلكـم، مسـؤولة هـي واجلـيش      

ملـدنيني  البوروندي مسؤولية خاصة عن الـدفاع عـن السـكان ا   
ومحايتهم، مبجملهم وليس محايـة جـزء منـهم فحسـب. ودعـا      

__________ 

  )١(  S/PV.4091٣ و ٢فحتان ، الص. 
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اجملتمــع الــدويل إىل تقــدمي الــدعم للمســاعدة املاليــة واإلنســانية  
والسياســـية. وأخـــريا، أشـــار إىل أثـــر التطـــورات اإلقليميـــة يف  

  .)٢(منطقة البحريات الكربى على التنمية يف بوروندي
وأعربـوا عـن    ورحب غالبية املـتكلمني بتعـيني امليسـر،     

تقديرهم إلسهام الرئيس الراحـل نرييـري يف عمليـة السـالم يف     
بورونــدي. وأثــىن بضــعة ممــثلني علــى الرئاســة لتســليط الضــوء  

علـــى  اجمللـــسعلـــى احلالـــة يف بورونـــدي كجـــزء مـــن تركيـــز 
أفريقيا. وأكـد معظـم املمـثلني علـى ضـرورة التوصـل إىل حـل        

يـــة أروشـــا. سياســـي مـــن خـــالل املشـــاركة اجلماعيـــة يف عمل
وأعــرب عــدد مــن املمــثلني عــن قلقهــم إزاء اهلجمــات الــيت        

، فضـــال عـــن املتحـــدة األمـــميتعـــرض هلـــا املـــدنيون وموظفـــو 
األوضــاع اإلنســانية. وأعــرب عــدة ممــثلني عــن رأي مفــاده أن 
احلالــة االقتصــادية هــي الســبب الرئيســي وراء االضــطرابات      

ــانية واقت    ــاعدات إنسـ ــدمي مسـ ــوا إىل تقـ ــة، ودعـ ــادية الراهنـ صـ
وإمنائيـــة. وشـــدد معظـــم املمـــثلني علـــى احلاجـــة للتعامـــل مـــع 
مشكالت منطقة البحريات الكربى ككل، وخباصة مـع احلالـة   

  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
وأيد بضـعة ممـثلني االقتـراح الـذي تقـدمت بـه فرنسـا          

لعقـد مـؤمتر دويل بشـأن منطقــة الـبحريات الكـربى تشــترك يف      
  .)٤(املتحدة األممو )٣(دة األفريقيةرعايته منظمة الوح

وأدان بعض املمثلني سياسة إعادة جتميـع السـكان، ودعـوا إىل    
ــة    ــة الوصـــول الكاملـ ــوفري إمكانيـ ــات، وإىل تـ تفكيـــك املخيمـ

__________ 

 .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢(  

، مل تعد منظمة الوحدة األفريقية قائمـة،  ٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٨يف   )٣(  
 وحل حملها االحتاد األفريقي.

  )٤(  S/PV.4091 ١٠(األرجنــتني)، والصــفحتان  ١٠و ٩، الصــفحتان 
 (الصني). ١١(فرنسا)، والصفحة  ١١و

وأشـار   .)٥(اإلنسـان  حقوقللعاملني يف اجملال اإلنساين ومراقيب 
ممثل اململكة املتحدة إىل أن حكومة بوروندي مل تكن تسـتمع  

 اجملتمع الدويل، ومل تكـن تضـع شـعب بورونـدي يف املقـام      إىل
ال  اجمللــساألول. وأضـاف أن مشــروع القـرار املعــروض علـى    

يتضــمن أي ذكــر ملخيمــات إعــادة التجميــع، لكــن حكومتــه،  
 .)٦(، تشـجب تلـك املخيمـات   العـام  األمنيعلى غرار ما فعله 

عـادة  وأكد ممثل هولنـدا أن وفـده ال يعتـرب إعـادة التـوطني أو إ     
التجميع لسكان الريف طريقة مقبولة ملعاجلة احلالـة األمنيـة يف   
بورونــدي، وإن كــان يعتقــد أن مــن حــق بورونــدي أن حتمــي 
نفســها مــن اهلجمــات الــيت يشــنها املتمــردون املســلحون عــرب    

. وأعـرب ممثـل االحتـاد الروسـي عـن قلـق وفـده إزاء        )٧(احلدود
يف خميمـات ختضـع   استمرار ممارسة التشريد القسري للمـدنيني  

. وأشــار ممثــل ماليزيــا إىل التوضــيح الــذي )٨(حلراســة عســكرية
قدمتــه حكومــة بورونــدي بــأن إعــادة جتميــع الســكان مل تــتم    
بصورة قسـرية، بـل كانـت اسـتجابة ملشـاعر قلـق فعليـة حـول         
ســـالمتهم ورفـــاههم، وأعـــرب عـــن أملـــه أن تكـــون تلـــك       

ب وقت ممكـن  الترتيبات مؤقتة يف طبيعتها، وأن تتوقف يف اقر
  .)٩(لكي يتمكن السكان من العودة إىل ديارهم يف أمان

بأنه ليسـت هنـاك    اجمللسوابلغ ممثل بوروندي أعضاء   
يف واقــع األمــر أي كارثــة وطنيــة وشــيكة مــن حيــث احتمــال  
حدوث جمازر واسعة النطاق. ورفـض االدعـاءات القائلـة بـأن     

عرقـي، أو  خميمات إعادة التجميع هي جزء من نظام للتطهري ال
، وقـال إن اهلـدف   اإلنسـان  قوقأهنا تنطوي على انتهاكات حل

__________ 

 ١٠(األرجنتني)، والصفحتان  ١٠و ٩ املرجع نفسه، الصفحتان  )٥(  
(اململكــة املتحــدة)، والصــفحة   ١٢(فرنســا)، والصــفحة   ١١ و

 ).املتحدة الواليات( ١٨(ناميبيا)، والصفحة  ١٤

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .١٥ملرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
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الوحيد لتلك العمليـات هـو كفالـة األمـن. وقـال إنـه سـيكون        
مبقـدور احلكومــة أن تغلـق بعــض املخيمـات خــالل أســبوعني،    
وإنه ميكن وصول مجيع املـراقبني والعـاملني يف اجملـال اإلنسـاين     

فحســب، وأن جــذوره  إليهــا. وادعــى أن التمــرد لــيس داخليــا
عميقــة يف بلــدان جمــاورة، بــل ومتتــد إىل بلــدان بعيــدة حــىت        
اجلنوب األفريقي. وحذر مـن أن الضـغط االقتصـادي الشـديد     
الواقــع علــى بلــده، والــذي طــال أمــده بــال داع نتيجــة للحظــر 
املفروض على التعاون الدويل، يهدد بكارثة. وأخـريا، أضـاف   

ودعـا إىل اسـتئناف التعـاون     أن احلالة أصبحت بالغة اإلحلـاح، 
  .)١٠(على الفور
ــرئيس (      ــه الــ ــها، وجــ ــة نفســ ــاتويف اجللســ  الواليــ
؛ واعتمـد مشـروع   )١١(إىل مشروع قـرار  اجمللس) انتباه املتحدة

)، الـذي جـاء   ٢٠٠٠( ١٢٨٦القرار باإلمجاع بوصـفه القـرار   
  :اجمللسفيه، ضمن مجلة أمور، أن 

ة أروشـا اإلقليمـي   بقرار مـؤمتر قمـ  يرحب حبرارة ويؤيد بقوة   
ــود يف  ــانون األول/ديســـمرب  ١الثـــامن املعقـ بتعـــيني نلســـون  ١٩٩٩كـ

  مانديال ميسرا جديدا لعملية أروشا للسالم؛
  تأييده القوي لعملية أروشا للسالم املستأنفة؛ يكرر  
 املتحـدة  األمملتعزيز دور  العام األمنياجلهود اليت يبذهلا  يؤيد  

ــه اخلــاص   يف بورونــدي، وخباصــة العمــل امل  ــه ممثل تواصــل الــذي يقــوم ب
ــبحريات الكــربى؛ ويعــرب عــن تقــديره للــدعم الــذي تقدمــه      ملنطقــة ال

  اجلهات املاحنة الدولية؛
استمرار مجيع األطراف يف اللجوء إىل العنف، والسـيما   يدين  

  اجلهات غري احلكومية اليت ترفض املشاركة يف عملية أروشا للسالم؛
  ملدنيني يف بوروندي؛اهلجمات املوجهة ضد ا يدين  
للطفولـــة  املتحـــدة األمـــمبقـــوة قتـــل مـــوظفي منظمـــة  يـــدين  

ــا يف      ــديني يف حمافظــة روتان ــدنيني البورون ــاملي وامل ــة الع ــامج األغذي وبرن
  ؛١٩٩٩ األول/أكتوبر تشرين

__________ 

 .٢٠ و ١٩نفسه، الصفحتان  املرجع  )١٠(  

  )١١(  S/2000/29. 

إىل متكني العاملني يف جمال املسـاعدة اإلنسـانية ومـراقيب     يدعو  
إىل كـل خميمـات التجميـع     فورا وبالكامل من الوصـول  اإلنسان حقوق

ــن       ــا م ــيمني فيه ــدعو إىل متكــني املق ــق، وي ــة ودون عوائ يف ظــروف آمن
  الوصول إىل موارد رزقهم املوجودة خارج تلك املخيمات؛

املاحنني إىل تقدمي املساعدة اإلنسانية واملسـاعدة املتعلقـة    يدعو  
 إىل بوروندي، وإىل اسـتئناف تقـدمي مسـاعدة اقتصـادية     اإلنسان قوقحب

  وإمنائية مع املراعاة الواجبة للظروف األمنية.
 (اجللسة ٢٠٠٠/سبتمرب أيلول ٢٩ املؤرخ املقرر  

 بيان من الرئيس ):٤٢٠١
ــة    ــودة يف  ٤٢٠١يف اجللســ ــبتمربأيلول ٢٩املعقــ  /ســ
. )١٢(، ُدعــي ممثــل بورونــدي إىل املشــاركة يف املناقشــة  ٢٠٠٠

ميســر ، ومــن العــام األمــنيإىل إحــاطتني مــن  اجمللــسواســتمع 
  عملية السالم يف بوروندي.

أن التوقيع على اتفـاق أروشـا يف    العام األمنيوالحظ   
 ٢٠واالتفـــــــاق الـــــــذي أعقبـــــــه يف  ،آب/ أغســـــــطس ٢٨

أيلول/ســـبتمرب يف نـــريويب بشـــأن مشـــاركة األطـــراف الثالثـــة  
ــة،  ــة      كــاناملتبقي ــدي الطويل ــى مســرية بورون ــارزا عل ــا ب معلم

اتفــاق أروشــا اده أن وأعــرب عــن اعتقــ والشــاقة حنــو الســالم.
يعـــاجل األســـباب اجلذريـــة للصـــراع مثـــل االســـتبعاد واإلبـــادة  
اجلماعيـة، عـالوة علــى آثـار احلـرب احملزنــة، مبـا يف ذلـك حمنــة       

  .)١٣(مئات اآلالف من الالجئني واملشردين داخليا
ورحــب ميســر عمليــة الســالم يف بورونــدي مبــا أبــداه   

بالسـعي إىل إقـرار    ‘‘اهتمام جـاد ومباشـر  ’’اجملتمع الدويل من 
ــدي  ــالم يف بورونـ ــراك السـ ــدول    وإشـ ــاء الـ ــن رؤسـ ــة مـ طائفـ

وشـرح منهجيـة    واحلكومات يف عمليـة السـالم يف بورونـدي.   
عملية السالم وإجراءاهتا؛ واالتفاق السياسي املـربم يف أروشـا؛   

مـن  واملسائل املتبقيـة املتعلقـة بالتفاصـيل والتنفيـذ. والحـظ أن      
ــتجمعني تفـــاق بـــني أهـــم التطـــورات املشـــجعة اال  زعيمـــي الـ

__________ 

 كانت ناميبيا ممثلة بوزير خارجيتها.  )١٢(  

  )١٣(  S/PV.4201 ٣ و ٢، الصفحتان. 
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علــى العمــل معــا حلــل املشــاكل القائمــة   السياســيني الرئيســيني
تركيـز  المـع  . وأكد أن العملية استمرت بعد ذلـك  فيما بينهما

تلــك القــوات إىل مفاوضــات مباشــرة مــع  إشــراكعلــى  بشــدة
ــادة السياســية.  ــوات      القي ــادة ق ــه أكــد لق ــه أشــار إىل أن غــري أن

ــردين  ــه ال ميكــن املتم ــاك أي   أن ــربرأن يكــون هن الســتمرار  م
اهلجمات العنيفة على السكان املدنيني عندما يـتم التوصـل إىل   
ــم للمجــيء بشــواغلهم إىل       ــق هل ــتح الطري ــاق سياســي وُيف اتف

ــة املفاوضـــات. ــادة جتميـــع   طاولـ ــا يتعلـــق مبخيمـــات إعـ وفيمـ
ــه   ــردد اجلماعــات املســلحة أن  بينمــا  الســكان، أشــار إىل أن ت

ــادة الت  ــع مل ُتخميمــات إع ــإن فكــك، جمي ــام   ف ــل األمــني الع ممث
 تلـك ممثل منظمة الوحدة األفريقية أكدا أنه مت تفكيك مجيـع  و

نـــزالء املخيمـــات أنفســـهم بعـــض  وأشـــار إىل أناملخيمـــات. 
مغادرة خميمات إعادة التجميع بسبب الوضـع األمـين    ونيرفض

وذكر أيضا أنه سـينقل مكتبـه إىل بومجبـورا، وإن     داخل البلد.
ن احلالة األمنية ال تسمح بعـد بعـودة القـادة البورونـديني     قال إ

اجملتمــع املنفــيني. واختــتم كلمتــه بقولــه إنــه علــى ثقــة مــن أن   
الـــدويل سيشـــارك حبمـــاس مماثـــل يف إعـــادة بنـــاء اجملتمـــع 

  .)١٤(واالقتصاد يف بوروندي وتنميتهما
ويف اجللسة نفسها، أدىل الرئيس (مايل) ببيـان بالنيابـة     

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )١٥(اجمللسعن 
آب/  ٢٨بـــالتوقيع علـــى اتفـــاق أروشـــا للســـالم يف   يرحـــب  
، وبالتوقيعــــات التــــي أضيفـــــت إلــــى هـذا االتفـاق     ٢٠٠٠أغسطس 

يف  ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٢٠يف مــؤمتر القمــة اإلقليمــي الــذي ُعقــد يف  
ــة     ــراف البوروندي ــى األط ــثين عل ــا، وي ــريويب بكيني ــة   ن ــا حكوم ــا فيه ، مب

ويكــــرر تأكيـد   ؛ هـرت التزامها مبواصـلة املفاوضـات  بوروندي، اليت أظ
ــرار   ــوارد يف القـــ ــه، الـــ ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٦طلبـــ ــانون  ١٩) املـــ كـــ

، مــن مجيــع األطــراف الــيت مــا زالــت خــارج عمليــة ٢٠٠٠الثاين/ينــاير 
 ؛السالم أن تتوقـف عـن القتـال، وأن تشـارك يف تلـك العمليـة بالكامـل       

د الدعــــوة اليت وجهها املُيسِّـر إلــــــى مجاعـات املتمـردين لتوضـيح     ويؤي
 ؛٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٠لول مواقفها حب

__________ 

 .٧إىل  ٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٤(  

  )١٥(  S/PRST/2000/29. 

  ؛مجيع االعتداءات على السكان املدنيني يدين  
ــاوره   ــتمرار معــــدالت العنــــف يف   يســ قلــــق عميــــق إزاء اســ

نداء بوروندي، وخاصة العنف الذي ترتكبه مجاعات املتمردين، رغم ال
املوجَّـــه إليهــا إلجــراء مفاوضــات مباشــرة مــع احلكومــة البورونديــة مــن 

 ؛ اتفــاق دائم لوقف إطالق النارأجل تأمني
 ١٥بروكسـل يف   اجتماع البلـدان املاحنـة املنعقـد يف    يالحـــظ  

ويرحب بالدعوة املوجهة أثنـاء ذلـك االجتمـاع     ؛٢٠٠٠أيلول/سبتمرب 
ــدر   ــاعدة تـ ــدمي املسـ ــتئناف تقـ ــا يف ذلـــك  إىل اسـ ــدي، مبـ جييا إىل بورونـ

املساعدة املقدمـة مـن خـالل املعونـات اإلمنائيـة مـن أجـل ختفيـف حـدة          
مشــاكلها اإلنســانية واالقتصــادية امللحَّــة وهــي بصــدد إحــراز تقــدم يف    

ويرحــب أيضــا يف هــذا  ؛املفاوضــات الراميــة إىل إحــالل الســالم داخليــا
 الوقت املناسب.الصدد، خبطة عقد مؤمتر للماحنني يف باريس يف 

(اجللســـة  ٢٠٠١ /مـــارسآذار ٢املقـــرر املـــؤرخ   
  بيان من الرئيس ):٤٢٨٥

 /مـــــــارسآذار ٢املعقـــــــودة يف  ٤٢٨٥يف اجللســـــــة   
، ُدعــي ممثــل بورونــدي إىل املشــاركة يف املناقشــة.   )١٦(٢٠٠١

، جــاء )١٧(اجمللــسوأدىل الــرئيس (أوكرانيــا) ببيــان بالنيابــة عــن 
  :اجمللسفيه، ضمن مجلة أمور، أن 

اهلجمات اليت قامت هبـا مـؤخرا اجلماعـات املسـلحة يف      يدين  
  ؛ويدعو إىل اإليقاف الفوري هلذه اهلجمات؛ بوروندي
عــن اســتنكاره الشــديد لكـل األعمــال الــيت هتــدف إىل   يعـرب   

  ؛تقويض عملية السالم يف بوروندي
االستهداف املتعمد للسكان املدنيني من قبل اجلماعـات   يدين  
أمهيــة تقــدمي مســاعدات إنســانية عاجلــة إىل املــدنيني   ويؤكــد؛ املســلحة

  ؛الذين شردهتم أعمال القتال
تأييده التام للجهـود املتواصـلة الـيت يبـذهلا امليسِّـر       يؤكد جمددا  

ومبــادرة الســالم اإلقليمــي وجلنــة مراقبــة التنفيــذ إلحــالل الســالم يف        
  بوروندي.

__________ 

 /سبتمربأيلول ٢٩املعقودة كجلسة خاصة يف  ٤٢٠٢يف اجللسة   )١٦(  
ــادال مفيــ  اجمللــس، أجــرى ٢٠٠٠ ــة   تب ــآلراء مــع ميســر عملي دا ل

 السالم يف بوروندي.

  )١٧(  (17) S/PRST/2001/6. 
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(اجللسة  ٢٠٠١/يونيه حزيران ٢٩املقرر املؤرخ   
 ): بيان من الرئيس٤٣٤١

ــة    ــودة يف  ٤٣٤١يف اجللســ ــه ٢٩املعقــ  حزيران/يونيــ
املشــاركة يف املناقشــة.  إىلُدعــي ممثــل بورونــدي   ،)١٨(٢٠٠١
جـاء   ،)١٩() ببيـان بالنيابـة عـن اجمللـس    بنغالديشالرئيس ( وأدىل

   فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:
وجوب قيام األطراف يف اتفاق أروشا من أجـل   بشدة يؤكد  

(اتفـــاق أروشـــا)،  ٢٠٠٠الســـالم واملصـــاحلة املـــربم يف آب/أغســـطس 
بتنفيذ مجيع أحكام االتفاق املنطبقة فورا، مبا يف ذلك إنشاء املؤسسـات  

  ؛اجلديدة
إزاء اسـتمرار انتـهاك حقـوق اإلنسـان      يعرب عن قلقه البـالغ   

ويشـدد علـى ضـرورة كفالـة مجيـع األطـراف احتـرام         ،والقانون الـدويل 
  ؛ن والقانون الدويلحقوق اإلنسا

األطــراف املتقاتلــة علــى االلتــزام فــورا حبمايــة املــدنيني،   حيــث  
  ؛وبصفة خاصة محاية أرواحهم وسالمتهم البدنية ومتطلبات بقائهم

دعوته إىل كفالة وصول املسـاعدات اإلنسـانية إىل    جيدد أيضا  
  مجيع احملتاجني إليها، دون عوائق ويف ظروف آمنة.

(اجللسة  ٢٠٠١ /سبتمربأيلول ٢٦ املؤرخاملقرر   
 ): بيان من الرئيس٤٣٨٣

ــة    ــودة يف  ٤٣٨٣يف اجللســ ــبتمرب ٢٦املعقــ  أيلول/ســ
املشــاركة يف املناقشــة.  إىلُدعــي ممثــل بورونــدي   ،)٢٠(٢٠٠١

__________ 

 /مـارس آذار ١٦املعقـودة كجلسـة خاصـة يف     ٤٢٩٧يف اجللسة   )١٨(  
مناقشة بناءة مـع ممثـل بورونـدي.     اجمللس، أجرى أعضاء ٢٠٠١

ــة يف   ٤٣٣٨ويف اجللســـــــة  ــة خاصـــــ  ٢٧املعقـــــــودة كجلســـــ
بيان مـن النائـب الثـاين    إىل  اجمللس، استمع ٢٠٠١ /يونيهحزيران

 لرئيس بوروندي.

  )١٩(  S/PRST/2001/17. 

 /سبتمربأيلول ٢٠املعقودة كجلسة خاصة يف  ٤٣٧٨يف اجللسة   )٢٠(  
ــتمع أعضــاء  ٢٠٠١ ــس، اس ــة    اجملل ــروا مناقش ــاطتني وأج إىل إح

تفاعلية مع ممثل ميسـر عمليـة السـالم يف بورونـدي وممثـل ميسـر       
 جلنة رصد التنفيذ.

جـاء فيـه،    ،)٢١() ببيان بالنيابة عن اجمللـس فرنساالرئيس ( وأدىل
   ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

وي ملــا يقــوم بــه الــرئيس الســابق تأييــده القــ يؤكــد مــن جديــد  
  ؛نيلسون مانديال

مجيع األطراف إىل التعاون بشكل كامل مع جلنة رصد  يدعو  
تشــرين  ١تنصــيب احلكومــة االنتقاليــة يف بورونــدي يف  ؛ ويؤيــدالتنفيــذ

  ؛تأييدا تاما ٢٠٠١الثاين/ نوفمرب 
األطراف البوروندية إىل التوصل إىل اتفاق بشأن إنشاء  يدعو  
توفري األمن الشخصي للسياسـيني العائـدين مـن    للحماية اخلاصة وحدة ل
  ؛املنفى

ــه    ــف،   يعــرب عــن قلق ــادة العن يشــري إىل احلاجــة امللحــة  ولزي
  ؛للتوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض

مجيع الدول إىل أن توقـف مجيـع أشـكال الـدعم املقـدم       يدعو  
  ؛ةإىل القوات الوطنية للتحرير وقوات الدفاع عن الدميقراطي

جمتمع املاحنني إىل زيادة مساعدته اإلنسـانية املقدمـة إىل    يدعو  
  .بوروندي

 ٢٠٠١األول/أكتـوبر   تشـرين  ٢٩املقرر املـؤرخ    
 )٢٠٠١( ١٣٧٥القرار ): ٤٣٩٩(اجللسة 

 تشــــــــرين ٢٩املعقــــــــودة يف  ٤٣٩٩ يف اجللســــــــة  
إىل  اجمللس، وجه الرئيس (أيرلندا) انتباه ٢٠٠١ األول/أكتوبر
، وأدىل ممثــل اململكــة املتحــدة )٢٣(ورســالتني )٢٢(مشــروع قــرار

  ببيان.

__________ 

  )٢١(  S/PRST/2001/26. 

  )٢٢(  S/2001/1016.  
، موجهــة إىل ٢٠٠١تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥رســالة مؤرخــة   )٢٣(  

العام من املمثل الدائم لبلجيكـا لـدى األمـم املتحـدة حييـل       األمني
هبــا البيــان الــذي أصــدرته رئاســة االحتــاد األورويب باســم االحتــاد  

ــة الـــبحريات الكـــربى  )؛ S/2001/979(  األورويب بشـــأن منطقـ
موّجهــة إىل  ٢٠٠١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥ة مؤرخــة ورســال
جملس األمن من املمثل الـدائم جلنـوب أفريقيـا لـدى األمـم       رئيس

املتحدة حييل هبا رسالة من وزير خارجيـة جنـوب أفريقيـا، يعلـن     
بورونـدي ورسـالة    فيها عن نية جنوب أفريقيا نشر أفراد أمـن يف 
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ــي        ــكر إىل ممثلـ ــدة بالشـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــه ممثـ وتوجـ
ــرار   ــروع القــ ــا ملشــ ــيوس وجامايكــ ــدماه  موريشــ ــذين قــ ، اللــ

كمـا توجـه بالتهنئـة إىل حكومـة      بوصفهما املتبنيني األصـليني. 
الختاذها املبادرة بشـأن قـوة احلمايـة واللتزامهـا     جنوب أفريقيا 

اجمللــس ال يقــر قــوة احلمايــة نفســها أو   أنغــري أنــه أكــد  ا.هبــ
  .)٢٤(األمم املتحدةمن يعطيها والية 

ــرار   اجمللــسويف اجللســة نفســها، اعتمــد     مشــروع الق
)، الــذي جــاء فيــه، ٢٠٠١( ١٣٧٥باإلمجــاع بوصــفه القــرار 

  :اجمللسضمن مجلة أمور، أن 
ــده القــوي لتنصــيب احلكومــة االنتقال   يؤكــد جمــددا    ــة يف تأيي ي

  ؛٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١بوروندي يف 
ــر     يطلــب   ــوات التحري ــة وق ــدفاع عــن الدميقراطي ــوات ال إىل ق

ــدخل يف      ــال، وأن تـ ــال القتـ ــع أعمـ ــن مجيـ ــورا عـ ــة أن تكـــف فـ الوطنيـ
إىل مجيـع دول املنطقـة   ويطلـب  مفاوضات، وتنضم إىل عمليـة السـالم؛   

  دعم هذه العملية دعما كامال؛
ــد   ــيت   يؤي ــود ال ــدول    اجله ــا وال ــوب أفريقي ــة جن ــذهلا حكوم تب

كمـا يؤيـد بقـوة    األعضاء األخرى من أجل دعـم تنفيـذ اتفـاق أروشـا،     
يف هـــذا الصـــدد إنشـــاء وجـــود أمـــين مؤقـــت متعـــدد اجلنســـيات يف       
بوروندي، بناء على طلـب حكومتـه، وذلـك حلمايـة القـادة السياسـيني       

  وتدريب قوة للحماية تشمل مجيع البورونديني؛
كومـة بورونـدي أن تبقـي اجمللـس علـى علـم مبـا        إىل حيطلب   

  حيرز من تقدم يف إنشاء قوة احلماية الشاملة جلميع البورونديني؛
اجملتمــع الــدويل، علــى تقــدمي مســاعدة إضــافية، عنــد       حيــث   

تنصـيب احلكومــة االنتقاليــة، بوســائل منــها االلتــزام الكامــل بالتعهــدات  
بـاريس الـذي عقـد يف     اليت قطعهـا املـاحنون علـى أنفسـهم خـالل مـؤمتر      

  .٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب 

__________ 

ــا أن تــوفّر مــن رئــيس بورونــدي يطلــب فيهــا إىل جنــوب أفري   قي
 ).S/2001/1013احلماية للقادة السياسيني العائدين من املنفى (

  )٢٤(  S/PV.4399 ٢، الصفحة. 

تشرين الثاين/نوفمرب  ٨ أجريت يف اليتاملداوالت   
 )٤٤٠٦(اجللسة  ٢٠٠١

 الثــــاين/ تشــــرين ٨املعقــــودة يف  ٤٤٠٦ يف اجللســــة  
ــوفمرب ــا) ممثلـــي  ٢٠٠١ نـ ــة (جامايكـ ــدا ، دعـــت الرئيسـ أوغنـ

ــدي و ــة   وبورون ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا  ومجهوري ــا وكيني إثيوبي
ــدا و ــا املتحــدة  وروان ــة ترتاني ــا وغــابون ومجهوري ــا وغان نيجريي

، وكـــذلك املراقـــب الـــدائم ملنظمـــة امبيـــاوزوجنــوب أفريقيـــا  
ــة   ــاركة يف املناقشـ ــة، إىل املشـ ــدة األفريقيـ ــتمع )٢٥(الوحـ . واسـ

املمثل اخلـاص لألمـني العـام يف منطقـة     إىل إحاطتني من  اجمللس
ــذ    ــة رصــد التنفي ــيس جلن ــبحريات الكــربى ورئ نائــب ومــن  ،ال

رئــيس ورئــيس الــوزراء ووزيــر الشــؤون اخلارجيــة يف أوغنــدا   
؛ وأدلــت رئيســة  مبــادرة الســالم اإلقليميــة بشــأن بورونــدي    

  ببيان بعد ذلك.   األمن جملس
املمثل اخلاص لألمني العـام يف منطقـة الـبحريات    وقال   
تنصـــيب  ٢٠٠١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١ يفمت  إنـــهالكـــربى 

وشـهد تلـك    ،ية االنتقاليـة يف بورونـدي  حكومة الوحدة الوطن
العديــد مــن القــادة األفارقــة وممثلــي املنظمــات املناســبة الرمسيــة 

تـويل احلكومـة االنتقاليـة    ، وأعـرب عـن اعتقـاده أن    )٢٦(الدولية
 يشكل خطوة هامة يف تنفيذ اتفاق أروشـا للسـالم واملصـاحلة.   

__________ 

نائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف       قام كـل مـن     )٢٥(  
وزيـر  و ،وزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف بورونديو أوغندا،

الكونغــــو الشــــؤون اخلارجيــــة والتعــــاون الــــدويل يف مجهوريــــة 
وزيــر الشــؤون ، واملبعــوث اخلــاص لــرئيس روانــدا، والدميقراطيــة

وزيــر ، واخلارجيــة والتعــاون الــدويل يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة 
 وزيــر الشــؤون اخلارجيــة يف زامبيــا،، الشــؤون اخلارجيــة يف غانــا

 بتمثيل بلداهنم يف هذه اجللسة.

ونيجرييـا وزامبيـا    املتحـدة  ترتانيـا كان من بينهم رؤساء مجهورية   )٢٦(  
ومالوي ورواندا، إىل جانب ميسر عملية السالم يف بورونـدي،  
نيلسون مانديال، ونـائيب رئيسـي اجلمهوريـة يف كـل مـن جنـوب       

وممثلـي   ،أفريقيا وأوغندا، واألمني العام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة   
الدول األفريقية األخرى ، وممثلي االحتاد األورويبوألمم املتحدة ا

  املستوى الوزاري.على 
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ــايل؛       ــرار دســتور انتق ــها إق ــور، من ــة أم ــاول بالتفصــيل مجل  وتن
؛ وعـودة  اجملموعـة األوىل مـن وحـدة احلمايـة اخلاصـة     ووصول 

عدد من الزعماء السياسيني من املنفى للمشـاركة يف احلكومـة   
؛ وأولويــات احلكومــة االنتقاليــة. وأثــىن علــى املبــادرة  اجلديــدة

الــيت قــام هبــا الــرئيس الراحــل نرييــري، وكــذلك علــى نيلســون 
سـالم. وحـذر مـن    مانديال الذي أجنز مهمته كميسر لعمليـة ال 

 .‘‘هشــة’’أنــه مــا دام العنــف مســتمرا ســتظل عمليــة الســالم   
قـوات الـدفاع عـن الدميقراطيـة      ،ني املسـلحت نياجلمـاعت وشجع 

أن تضـعا أسـلحتهما وتنضـما    علـى   ،والقوات الوطنية للتحرير
ــأخري   ــا دون تـ ــدائم يف    إىل المبقاتليهمـ ــالم الـ ــن السـ ــث عـ بحـ

ع الـدويل ميكنـه أن حيقـق    اجملتمـ . وأشار أخريا إىل أن بوروندي
تعاونــه اإلمنــائي  بدرجــة كــبريةبــأن يســتأنف  مكســبا للســالم

ــاعي  ــانية     ،االقتصــادي -االجتم ــزز مســاعدته اإلنس ــأن يع وب
قـد يرغـب يف    اجمللـس كمـا أشـار إىل أن    تعزيزا نوعيا وكميـا. 

ــر يف  ــها    النظـ ــن بينـ ــور، مـ ــة أمـ ــاعتني   مجلـ ــا اجلمـ ــوة كلتـ دعـ
احلكومـــة مـــع وضـــات جـــادة يف مفاالـــدخول املســـلحتني إىل 

ــدة ــة    و ؛اجلديـ ــة اخلاصـ ــدة احلمايـ ــد لوحـ ــن التأييـ ــراب عـ اإلعـ
ودعــوة كــل األطــراف املوقعــة علــى االتفــاق إىل       ؛اإلقليميــة

ــع  ــاون بالكامــل م ــذ   التع ــة رصــد التنفي ــها   جلن ــا مبهمت يف قيامه
  .)٢٧(مبقتضى اتفاق أروشا

نائب رئيس الوزراء ووزير الشـؤون اخلارجيـة   وتوجه   
 رئــيس مبــادرة الســالم اإلقليميــة بشــأن بورونــدي و يف أوغنــدا

تأييـده املبـادرة اإلقليميـة ملنطقـة الـبحريات      ل اجمللـس بالتحية إىل 
الكربى يف إطار السعي إىل التوصل إىل تسوية دائمـة للصـراع   

ــدي. ــغ أعضــاء   يف بورون ــسوابل ــها    اجملل ــن بين ــور، م ــدة أم بع
املتمثـل  قـة  املنطتنصيب احلكومة االنتقاليـة؛ كمـا نقـل موقـف     

رئــيس مجهوريــة غــابون تيســريها يف أن املفاوضــات الــيت تــوىل 
ونائب رئيس مجهورية جنوب أفريقيـا ستسـتمر بـني احلكومـة     

__________ 

  )٢٧(  S/PV.4406 ٤إىل  ٢، الصفحات. 

الـــدعم  اجمللـــسوطلـــب مـــن  االنتقاليـــة واملعارضـــة املســـلحة.
الربملــان كــذلك ووالتشــجيع يف تشــكيل جــيش وطــين جديــد، 

ات لضـــغط علـــى اجلماعـــ، واومؤسســـات االنتقـــال األخـــرى
حـــىت توافـــق علـــى االشـــتراك يف مفاوضـــات وقـــف  املســـلحة 

الصـــلة بـــني الصـــراعني يف   وشـــدد علـــى أن   إطـــالق النـــار. 
تشـكل حـىت   ظلـت  بوروندي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    

عنصـرا مـن عناصـر التعقيـد يف السـعي إىل حتقيـق        ذلك الوقت
 ، وإن كانـت هنـاك فرصـة   السالم يف منطقة البحريات الكربى

. وأشـار إىل مـا قـرره قـادة املنطقـة مـن       إجيابيـة  بح قـوة ألن تص
نشر قوة إقليمية يف بوروندي، تتـألف مـن قـوات مـن جنـوب      

مـن  أفريقيا والسـنغال وغانـا ونيجرييـا. بيـد أنـه أصـر علـى أن        
التوصل إىل وقف عاجل إلطـالق النـار    ‘‘املهم إىل حد كبري’’

دة حلفـظ  يف بوروندي مبا يسمح بنشـر قـوة تابعـة لألمـم املتحـ     
السالم مبوجب الفصل السابع من امليثاق، وإشراك اجلماعـات  
ــوات      ــة وقـ ــن الدميقراطيـ ــدفاع عـ ــوات الـ ــة لقـ ــلحة التابعـ املسـ

ودعــا  بيليبــهوتو للتحريــر الــوطين يف ترتيبــات اقتســام الســلطة.
توجيه رسالة قويـة مفادهـا أنـه علـى اسـتعداد      إىل  األمن جملس

ا يـتم التوصـل إىل وقـف    لإلذن بقوة كافية حلفـظ السـالم حاملـ   
  .)٢٨(إلطالق النار يف بوروندي

بفكـــرة ســـفري فرنســـا  األمـــن جملـــسوأقـــرت رئيســـة   
مبـــادرة الســـالم اإلقليميـــة بشـــأن بـــإجراء حـــوار مـــع أعضـــاء 

 عمليـــة الســـالمبوجـــه خـــاص مبنســـق . وأشـــادت بورونـــدي
جهــودهم ’’والقــادة اإلقليمــيني واألحــزاب البورونديــة، علــى  

، وأعربــت ‘‘ومــة االنتقاليــة أمــرا واقعــا الدؤوبــة يف جعــل احلك
لقوة احلماية اخلاصة اإلقليمية. وحـذرت مـن    اجمللسعن تأييد 

يف البلـــد،  اإلنســـان حقـــوقتـــدهور احلالـــة اإلنســـانية وحالـــة 

__________ 

 .٧إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  
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علــــى اســــتعداد للمســــاعدة يف ذلــــك     اجمللــــسوقالــــت إن 
  .)٢٩(الصدد

 ٢٠٠١الثـــاين/نوفمرب  تشـــرين ٨ املـــؤرخاملقـــرر   
 يان من الرئيس): ب٤٤٠٨(اجللسة 

ــودة يف  )٣٠(٤٤٠٨ يف اجللســة   ــاين/ تشــرين ٨املعق  الث
بالنيابــة عــن ، أدلــت الرئيسـة (جامايكــا) ببيـان   ٢٠٠١ نـوفمرب 
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣١(اجمللس

ــدين   ــن     يـ ــدفاع عـ ــوات الـ ــؤخرا قـ ــنتها مـ ــيت شـ ــات الـ اهلجمـ
يسـاوره بـالغ القلـق    الدميقراطية وقوات التحرير الوطنية على املـدنيني، و 

  ؛إزاء ازدياد وترية هذه اهلجمات
أن تنصـيب حكومـة عريضـة القاعـدة وفقـا       يعلن مـرة أخـرى    

لعملية سالم مدعومة دوليا جيعل من التمرد املسـلح وسـيلة غـري مقبولـة     
  ؛للتعبري عن املواقف السياسية

إىل وقــف األعمــال القتاليــة فــورا يف بورونــدي  دعوتــه يكــرر  
ــول اجل ــل إىل وقـــف   وإىل دخـ ــات للتوصـ ــلحة يف مفاوضـ ــات املسـ ماعـ

  ؛إطالق النريان بصورة قاطعة، وهو األمر ذو األولوية
بــاجملتمع الــدويل لكــي يزيــد مــن مســاعداته اإلنســانية،   يهيــب  

ولكي يساعد على حتقيـق االنتعـاش االقتصـادي والتنميـة االقتصـادية يف      
ملعلنــة يف مــؤمتر بورونــدي، جبملــة وســائل مــن بينــها الوفــاء بالتعهــدات ا

  .باريس للماحنني
 ٢٠٠١الثــاين/نوفمرب  تشــرين ١٥املقــرر املــؤرخ   

 ): بيان من الرئيس٤٤١٧(اجللسة 
ــة   ــودة يف  )٣٢(٤٤١٧ يف اجللســــ ــرين ١٥املعقــــ  تشــــ

دي إىل املشــاركة يف ، ٌدعــي ممثــل بورونــ٢٠٠١ الثــاين/نوفمرب

__________ 

 .٨و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

ــة   )٣٠(   ــة يف   ٤٤٠٧يف اجللســ ــة خاصــ ــودة كجلســ ــرين ٨املعقــ  تشــ
ــاين/نوفمرب ــس، أجــرى أعضــاء  ٢٠٠١ الث ــادرة وأعضــاء  اجملل مب

ــدي   ــة بشــأن بورون ــا  مناقشــ الســالم اإلقليمي ــاءة، شــارك فيه ة بن
ملنطقة البحريات الكربى ورئيس جلنـة   العام ألمنياملمثل اخلاص ل

 رصد التنفيذ واملراقب الدائم ملنظمة الوحدة األفريقية.

  )٣١(  S/PRST/2001/33. 

يـر  إىل التقر اجمللساملناقشة. ووجهت الرئيسة (جامايكا) انتباه 
. )٣٣(عــن احلالــة يف بورونــدي العــام األمــنياملؤقــت املقــدم مــن 

، يف تقريـره، احلاجـة امللحـة لوقـف أعمـال      العـام  األمـني وأبرز 
ــذا كــامال،       ــاق أروشــا تنفي ــذ اتف ــال إلتاحــة الفرصــة لتنفي القت
وكــرر دعوتــه اجلمــاعتني املســلحتني إىل التفــاوض علــى وقــف 

ة البلـد فيمـا يبذلـه مـن     أعمال القتال، ودعا املاحنني إىل مساعد
  جهود يف جماالت املساعدة اإلنسانية والتنمية والتعمري.

ويف اجللسة نفسـها، أدلـت الرئيسـة (جامايكـا) ببيـان        
اء فيـــه، ضـــمن مجلـــة أمـــور، أن جـــ ،)٣٤(اجمللـــسبالنيابـــة عـــن 

  :اجمللس
علـى مثابرتـه    عن امتنانه العميق ملاديبا نيلسون مانـديال  يعرب  

  املصاحلة السياسية يف بوروندي؛والتزامه بتحقيق 
كميسِّـر لعمليـة أروشـا     مبا قدمه من مسامهة قيِّمة يسلم أيضا  
  للسالم؛

لبـدئهما   ملاديبـا وحكومـة جنـوب أفريقيـا     يعرب عـن تقـديره    
عملية نشر العناصـر األوىل للوجـود األمـين املتعـدد اجلنسـيات، املكلّـف       

  القادة السياسيني للحكومة االنتقالية؛ حبماية
ويؤكد مـن جديـد    إزاء زيادة العنف مؤخرا، يعرب عن قلقه  

دعوته كافة البورونديني إىل نبذ العنف ودعـم مبـادرة السـالم اإلقليميـة     
  واحلكومة االنتقالية.

  /فربايرشـــباط ٥يف  أجريـــتاملـــداوالت الـــيت    
 )٤٤٦٧(اجللسة  ٢٠٠٢

ــة   ــودة يف  ٤٤٦٧ يف اجللســــ ــباط ٥املعقــــ  /فربايرشــــ
إىل بيان مـن رئـيس بورونـدي. وأكـد      لساجمل، استمع ٢٠٠٢

الســالم مــن خــالل  حتقيــق اختــار الــرئيس البورونــدي أن بلــده
بــأن أي ســبيل آخــر ســيقود البلــد إىل طريــق  هاحلــوار، القتناعــ
__________ 

ــة   )٣٢(   ــة يف    ٤٤١٦يف اجللسـ ــة خاصـ ــودة كجلسـ ــرين  ١٥املعقـ تشـ
ميسر  إىل إحاطة مناجمللس  أعضاء استمع، ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

 .عملية السالم يف بوروندي، وتبادلوا معه اآلراء على حنو مفيد

  )٣٣(  S/2001/1076. 

  )٣٤(  S/PRST/2001/35.  
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ــة أمــور، إىل التحســن يف املنــاخ   مســدود . وأشــار، ضــمن مجل
السياسي يف بوروندي؛ وعـودة القـادة السياسـيني مـن املنفـى؛      

؛ نقـل السـلطات علـى مسـتوى رئـيس الدولـة      يك لوالبدء الوش
ــة  و ــات احملليـ ــريعيةواالنتخابـ ــيةال و التشـ ــتجري   رئاسـ ــيت سـ الـ

التفـاوض بشـأن وقـف إطـالق     مستقبال. وأشار حتديدا إىل أن 
النار والتوقيع عليه أمر بالغ األمهية لإلسـراع بعمليـة اإلصـالح    

ة جملـس األمـن ميلـك الوسـائل الكفيلـ     . وشدد على أن املطلوبة
كما أكد أنـه   جبعل املتمردين البورونديني يتخلون عن العنف.

إذا مل تــنجح الوســائل الدبلوماســية، فينبغــي اســتخدام وســائل  
أخـرى ملنــع املتمــردين مــن أخـذ عمليــة الســالم رهينــة لــديهم.   

ــدان األخــرى يف   ودعــا ــاملالبل ــة إىل إيقــاف   ةنطق دون اإلقليمي
وأعـرب عـن اقتناعـه     الذين يسعون إىل زعزعة اسـتقرار البلـد.  

السالم سيحل يف منطقة الـبحريات الكـربى عنـدما يعـيش     بأن 
واختـتم كلمتـه بـاإلعراب     كل بلد من بلدان املنطقة يف سالم.

يف الوفـــاء دون أي عـــن قلقـــه إزاء اقتصـــاد بورونـــدي وأملـــه  
ــأخري ــداتب تـ ــهم يف     التعهـ ــى أنفسـ ــاحنون علـ ــا املـ ــيت قطعهـ الـ
  .)٣٥(جنيف

(اجللســة  ٢٠٠٢ /فربايرشــباط ٧ املــؤرخاملقــرر   
  ): بيان من الرئيس٤٤٧١

 /فربايرشــــباط ٧املعقــــودة يف  )٣٦(٤٤٧١ يف اجللســــة  
ــان  ٢٠٠١ ــيك) ببيـــ ــرئيس (املكســـ ــن   ، أدىل الـــ ــة عـــ بالنيابـــ
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣٧(اجمللس

ــديره    ــاق أروشــا،     يعــرب عــن تق ــى اتف ــة عل لألطــراف املوقع
بويويا، للجهود اليت بذلتـها للـدفع بعمليـة     بيريوخباصة الرئيس االنتقايل 

  ؛السالم إىل األمام

__________ 

  )٣٥(  S/PV.4467 ٥إىل  ٢، الصفحات. 

  /فربايرشـباط  ٥املعقـودة كجلسـة خاصـة يف     ٤٤٦٨يف اجللسـة    )٣٦(  
 رئــــيساجمللــــس مناقشــــة بنــــاءة مــــع  أعضــــاء أجــــرى، ٢٠٠٢

 بوروندي.

  )٣٧(  S/PRST/2002/3. 

ال يوجــد علــى اإلطــالق مــا يــربر اســتمرار   أنــه يؤكــد جمــددا  
أعمــال القتــال ضــد احلكومــة االنتقاليــة الشــرعية الــيت أنشــئت مبوجــب   
اتفاق السالم الشامل، وأن ذلـك أمـر غـري مقبـول ويهـدد تنفيـذ عمليـة        

  ؛السالم
اجلماعات املتمردة إىل إلقاء أسـلحتها فـورا    يدعو مرة أخرى  

يف سبيل مصلحة مجيع البورونديني، ويشـري إىل أن وضـع حـد للصـراع     
  ؛لن يتحقق إال من خالل حل متفاوض عليه

باخلطوات اليت قطعتها حكومتـا بورونـدي ومجهوريـة     يرحب  
  ؛الكونغو الدميقراطية لتطبيع العالقات بينهما

لــذي يضـطلع بــه اجملتمـع الــدويل يف   علـى الــدور اهلـام ا   يشـدد   
هــذا الصــدد، ويــدعو الــدول املاحنــة إىل الوفــاء، يف أقــرب وقــت ممكــن، 
بتعهــداهتا املاليــة الــيت قطعتــها خــالل انعقــاد اجتمــاعي املائــدة املســتديرة  

) ويف جنيـف  ٢٠٠٠لألطراف املاحنة يف باريس (كانون األول/ديسمرب 
ك منظومة األمم املتحـدة  )، ويدعو كذل٢٠٠١(كانون األول/ديسمرب 

  .ككل إىل دعم احلكومة االنتقالية يف سعيها إىل إعمار البلد
ــداوالت الــــــــيت    ــانون ٤يف  أجريــــــــتاملــــــ  كــــــ

 )٤٦٥٥(اجللسة  ٢٠٠٢األول/ديسمرب 
ــة   ــودة يف  )٣٨(٤٦٥٥ يف اجللســـــ  كـــــــانون ٤املعقـــــ

، ُدعي ممثل بورونـدي إىل املشـاركة يف   ٢٠٠٢ األول/ديسمرب
إىل إحاطـة مـن نائـب رئـيس جنـوب       لساجملاملناقشة. واستمع 

أفريقيـــا، وأدىل ببيانـــات كـــل مـــن ممثلـــي أيرلنـــدا، وبلغاريـــا،  
واجلمهوريــة العربيــة الســورية، وســنغافورة، والصــني، وغينيــا، 
وفرنســــا، والكــــامريون، وكولومبيــــا، واململكــــة املتحــــدة،     

  وموريشيوس، والنرويج، والواليات املتحدة.
ــوب أفر     ــيس جن ــب رئ ــه خــالل   وأشــار نائ ــا إىل أن يقي

ــدي،     ــاطة يف بورونـ ــدء الوسـ ــذ بـ ــيا منـ ــذين انقضـ ــامني اللـ العـ
، بســــبب االقتتــــال )٤٠()٣٩(انقســــمت اجملموعتــــان املســــلحتان

__________ 

أيلول/سبتمرب  ١٧املعقودة كجلسة خاصة يف  ٤٦٠٩يف اجللسة   )٣٨(  
وزيـر العالقـات   اجمللس مناقشة بنـاءة مـع    أعضاء أجرى، ٢٠٠٢

 بوروندي. اخلارجية والتعاون يف

ــة      )٣٩(   ــدفاع عــن الدميقراطي ــوطين لل ــس ال ــدفاع عــن    -اجملل ــة ال جبه
 الدميقراطية.

 وات التحرير الوطين.ق -حزب حترير شعب اهلوتو   )٤٠(  
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ــداخلي،  ــنفس األمســاء ولكــن    ال ــع حركــات مســلحة ب إىل أرب
ــها وفــد      جملــسبزعامــات خمتلفــة. وأكــد أن الرســالة الــيت محل

إياهـا   الحة موجهـ يف جنوب أفريقيا إىل اجلماعـات املسـ   األمن
بــددت  ‘‘فــورا وبــدون شــروط’’ إىل الــدخول يف املفاوضــات

اجملتمـع الـدويل    االنطباع اخلاطئ لدى احلركـات املسـلحة بـأن   
يؤيد ترددهـا يف التفـاوض وإبـرام اتفـاق لوقـف إطـالق النـار.        
وأكد أن احلكومة االنتقالية قد وقعت اتفاقات لوقـف إطـالق   

ــيري  ــار مــع ب ــ الن د اجمللــس الــوطين للــدفاع عــن  نكــورونزيزا قائ
بوسكو ندايكنغوروكيي من اجمللـس   - الدميقراطية، ومع جان

لــدفاع عــن الــدميقراطي، ومــع أالن موغابارابونــا مــن  لالــوطين 
قـوات التحريـر الوطنيـة. وأشـار      - حزب حترير شـعب اهلوتـو  

مؤمتر القمـة التاسـع عشـر لرؤسـاء الـدول وجـه حـزب        إىل أن 
ات التحرير الوطنية حنو الدخول فـورا  قو –حترير شعب اهلوتو 

يف إجــراء مفاوضــات وإبــرام اتفــاق لوقــف إطــالق النــار، وإال 
الشــروط ’’وبعــد أن أشــار إىل  فإهنــا ســتواجه جــزاءات قويــة. 

ــ مبــــا، ‘‘املتحــــدة األمــــمالصــــارمة الــــيت تشــــترطها  ك يف ذلــ
يف ظـروف   السـالم  فـظ الصعوبات اليت تعترض نشـر قـوات حل  

امل إلطالق النار، وشدد على أنه نظـرا  ال يسود فيها وقف ك
أبـدا اتفـاق تقليـدي واضـح      هنـاك الصـراع، لـن يكـون    لطبيعة 

ــاد   املعـــامل لوقـــف إطـــالق النـــار.  غـــري أنـــه أعـــرب عـــن اعتقـ
أن دعــم تلــك احلالــة الفريــدة مــن نوعهــا ممكــن يف  بــ حكومتــه

إطــار الفصــل الثــامن مــن امليثــاق، الــذي يؤيــد طــرح مبــادرات 
عات، وكـذلك يف إطـار الفصـل السـادس،     إقليمية حلـل الصـرا  

ــة حلــل الرتاعــات      ــادرات اإلقليمي ــذي يقضــي باســتخدام املب ال
ــن     ــدة، ولكـ ــم املتحـ ــرة لألمـ ــطة املباشـ ــاركة النشـ ــدون املشـ بـ

البعثـة األفريقيـة واهلياكـل األخـرى     وقـال إن   بدعمها الكامـل. 
ــدعم جهــاز األمــم املتحــدة      ــة ل ــها ســتكون مطلوب املقــرر إقامت

  .)٤١(لضمان النجاح

__________ 

  )٤١(  S/PV.4655 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

ورحب غالبية املـتكلمني باتفـاق وقـف إطـالق النـار،        
وأشــــادوا باملفاوضــــني البورونــــديني، وبقــــادة دول املنطقــــة، 
وخباصة نائب رئيس جنوب أفريقيا، فضال عن املمثـل اخلـاص   

. ورأى معظــم املــتكلمني أن وقــف إطــالق النــار  العــام ألمــنيل
 جيــب أن يكــون شــامال، وأنــه جيــب أن تنضــم قــوات التحريــر 
ــع       ــتكلمني اجملتم ــة الســالم. وناشــد بعــض امل ــوطين إىل عملي ال
ــات.     ــذ االتفاق ــدي يف تنفي ــدويل أن يواصــل مســاعدة بورون ال
وشــجع عــدة مــتكلمني الســلطات االنتقاليــة علــى العمــل مــع    
جرياهنم، وخاصة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وأعربـوا عـن    

  .تأييدهم عقد مؤمتر دويل يف منطقة البحريات الكربى
وقــال ممثــل فرنســا إنــه ســيتعني علــى جملــس األمــن أن    

قوة أفريقية حمتملة أو إىل ينظر يف الدعم الذي ميكن أن يقدمه 
ــة     إىل أ ــدعم عملي ــام ل ــا األمــني الع ي صــيغة ميكــن أن يقترحه

السالم، بعد أن تتفق مجيع األطراف علـى وقـف إطـالق النـار     
  .)٤٢(يف بوروندي

يـة فـرض جـزاءات دوليـة علـى      وأشار ممثل كولومبيـا إىل إمكان 
عـن   املتحدة الوالياتقوات التحرير الوطين، بينما أعرب ممثل 

تأييــده للــدعوة الــيت وجههــا ممثــل أوغنــدا لفــرض جــزاءات        
  .)٤٣(إقليمية

 ٢٠٠٢األول/ديسـمرب   كانون ١٨املقرر املؤرخ   
 ): بيان من الرئيس٤٦٧٥(اجللسة 

 كــــــــانون  ١٨املعقــــــــودة يف  ٤٦٧٥ يف اجللســــــــة  
يف جدول أعمالـه تقريـر    اجمللس، أدرج ٢٠٠٢ /ديسمرباألول
، العام األمني. والحظ )٤٤(عن احلالة يف بوروندي العام األمني

يف تقريره، أنه لن يكون من املمكن تنفيذ اتفاق أروشا تنفيـذا  
__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

)؛ والصــفحتان املتحــدة الواليــات( ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة    )٤٣(  
 (كولومبيا). ١٤و ١٣

  )٤٤(  S/2002/1259. 



املندرجة يف إطار مسؤوليةالنظر يف املسائل  - الفصل الثامن   
  جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11--21843 369 
 

كامال إال إذا مت التوصل إىل اتفاق وقف إطالق النـار. وأشـار   
ــار ال يضـــم مج   إىل أن  ــف إلطـــالق النـ ــع األطـــراف  أي وقـ يـ

. وعـالوة علـى   املسلحة سينطوي على خطـورة ويـتعني تالفيـه   
ذلــك، شــدد علــى أنــه يــتعني علــى األطــراف أن تعــاجل مســألة  
إصــالح قطــاع األمــن يف ســياق التفــاوض علــى وقــف إطــالق  
النــار. وأشــار بــاجلهود املبذولــة للوصــول إىل تلــك الغايــة مــن   
ــابون     ــوميت غـ ــا، وحكـ ــوب أفريقيـ ــيس جنـ ــب رئـ ــب نائـ  جانـ
ومجهورية ترتانيا املتحدة، وأعرب عـن تقـديره ملبـادرة السـالم     

، شـامل  فور التوصل إىل اتفاق، ميعتز اإلقليمية. وأشار إىل أنه
للحالـة وتوصـيات بشـأن سـري      قدِّم إىل جملس األمن حتلياليأن 

العمــل يف املســتقبل، مبــا يف ذلــك التخطــيط ملشــاركة موّســعة   
  ي.حمتملة لألمم املتحدة يف بوروند

ويف اجللســــة نفســــها، ُدعــــي ممثــــل بورونــــدي إىل       
بالنيابـة   املشاركة يف املناقشة، وأدىل الـرئيس (كولومبيـا) ببيـان   

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٤٥(اجمللسعن 
ــب   ــالتوقيع، يف  يرحـ ــمرب   ٢بـ ــانون األول/ديسـ يف  ٢٠٠٢كـ

نتقاليـة  أروشا، على اتفاق وقف إطالق النار بني حكومـة بورونـدي اال  
جبهــــة الــــدفاع عــــن  -واجمللــــس الــــوطين للــــدفاع عــــن الدميقراطيــــة 

  ؛الدميقراطية
القـرار الـذي اختـذه مـؤمتر القمـة اإلقليمـي التاسـع عشـر          يؤيد  

لرؤساء الدول اليت اختـذت املبـادرة اإلقليميـة لتوجيـه قـوات بـاليبيهوتو،       
م قـوات التحريـر الـوطين، إىل الـدخول يف مفاوضـات علـى الفـور وإبــرا       

أو  ٢٠٠٢كـانون األول/ديسـمرب    ٣٠اتفاق لوقف إطالق النار حبلـول  
  ؛مواجهة العواقب

بإحلاح قوات التحرير الوطين اليت يقودهـا السـيد رواسـا     حيث  
علــى وضــع حــد فــوري لألعمــال احلربيــة والتوقيــع علــى اتفــاق لوقــف  

  ؛إطالق النار وإلزام نفسها بإجراء مفاوضات سياسية
املائدة املستديرة الـذي نظمـه املـاحنون    بنجاح اجتماع  يرحب  

ــومي   ــاين/نوفمرب   ٢٨و  ٢٧يف جنيـــف يـ ــرين الثـ ــدعو ٢٠٠٢تشـ ، ويـ
املاحنني إىل االستجابة على وجه االستعجال للتقدم الكـبري الـذي أحـرز    

  ؛مؤخرا، وإىل تقدمي مجيع التربعات اليت أعلنوها إىل اآلن بالكامل
__________ 

  )٤٥(  S/PRST/2002/40.  

ألخــرى املرتكبــة مجيــع املــذابح وأعمــال العنــف ا يــدين بشــدة  
  ؛ضد املدنيني يف بوروندي

  إزاء احلالة اإلنسانية املتدهورة يف بوروندي. يعرب عن قلقه  
ــؤرخ     ــرر املــ ــايو أيار ٢املقــ ــة  ٢٠٠٣/مــ (اجللســ

 ): بيان من الرئيس٤٧٤٩
، ٢٠٠٣ /مــايوأيار ٢املعقــودة يف  ٤٧٤٩ يف اجللســة  

لـرئيس  ُدعي ممثل بورونـدي إىل املشـاركة يف املناقشـة، وأدىل ا   
جاء فيه، ضـمن مجلـة    ،)٤٦(بالنيابة عن اجمللس(باكستان) ببيان 

  :اجمللسأمور، أن 
األطراف البوروندية علـى النقـل السـلمي للسـلطة وفقـا       ُيهنئ  

ويشــجب اهلجمــات الــيت شــنتها ؛ ٢٠٠٠التفــاق أروشــا للســالم لعــام 
ــدفاع عـــن     ــة/قوات الـ قـــوات اجمللـــس الـــوطين للـــدفاع عـــن الدميقراطيـ

ــة يف الدميقراط ــورا واملــــدن   ٢٥و  ١٧يــ ــان/ أبريــــل علــــى بومجبــ نيســ
  ؛األخرى

بقوات التحريـر الوطنيـة (رواسـا) أن تلقـي      يهيب مرة أخرى  
ــع        ــار م ــاق لوقــف إطــالق الن ــور يف اتف ــى الف ــدخل عل أســلحتها وأن ت

  ؛حكومة بوروندي من غري شروط مسبقة
  ؛للنشر العاجل للبعثة األفريقية يف بوروندي يعرب عن دعمه  
  ؛اجلهات املاحنة على دعم اقتصاد بوروندي ضحي  
األطراف البورونديـة علـى اختـاذ خطـوات جـادة هادفـة        حيض  

األمهيـة احليويـة ألن    ويؤكـد ؛ ملعاجلة مسائل حقـوق اإلنسـان واملسـاءلة   
تتوىل األطراف البورونديـة بنفسـها زمـام هـذه العمليـة هبـدف التصـدي        

  ؛لألثر املدمر لإلفالت من العقاب
ــة الســـالم يف   إ يطلـــب   ــم عمليـ ــلة دعـ ــام مواصـ ىل األمـــني العـ
  .بوروندي

__________ 

  )٤٦(  S/PRST/2003/4. 
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ــداوالت الــــــــيت    ــانون ٤يف  أجريــــــــتاملــــــ  كــــــ
 )٤٨٧٦(اجللسة  ٢٠٠٣األول/ديسمرب 

ــة   ــودة يف  )٤٧(٤٨٧٦ يف اجللســـــ  كـــــــانون ٤املعقـــــ
، ٌدعي ممثل بورونـدي إىل املشـاركة يف   ٢٠٠٣ األول/ديسمرب

س جنـوب  إىل إحاطتني من نائب رئي اجمللساملناقشة. واستمع 
، أعقبـــهما االقتصــادي واالجتمـــاعي  اجمللـــسأفريقيــا ورئـــيس  

  ببيانات. اجمللسإدالء أعضاء 
بأنه قد تلقى  اجمللسوابلغ نائب رئيس جنوب أفريقيا   

تقـدمي  بشـأن بورونـدي ب  اإلقليميـة  مبـادرة السـالم   تفويضا مـن  
وطلــب مســاعدة عاجلــة  ،جملــس األمــن مــرة أخــرىتقريــر إىل 

الم يف بوروندي. وتنـاول بالتفصـيل التقـدم    مباشرة لعملية الس
اهلائــل احملــرز يف بورونــدي، الــذي مشــل عــدة أمــور مــن بينــها   

ــة يف   ــة األفريقيــ ــاء البعثــ ــارسآذارإنشــ وتنصــــيب  ٢٠٠٣ /مــ
حكومة انتقالية تشـمل اجلميـع؛ واخنفـاض مسـتويات العنـف؛      

مــن الــرئيس بــيري  ‘‘سلســة وقــديرة’’وتــداول الســلطة بطريقــة 
ة التوتسي السياسية للرئيس دوميتيان نديايزيـه،  بويويا من أسر

؛ ٢٠٠٠من أسرة اهلوتو السياسـية عمـال باتفـاق أروشـا لعـام      
واختتام املفاوضات املعلقة وتنفيذ خمتلـف االتفاقـات. وأعـرب    
عن اعتقاده أن إنشاء البعثة األفريقيـة كـان يـتالءم مـع الفصـل      

هــذه إىل أيضــا  الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، كمــا أشــري  
السادس من امليثـاق. وتـوىل رئاسـة البعثـة     الفصل املبادرات يف 

بورونـدي، يسـاعده   يف فريقـي  ألاألفريقية ممثل خاص لالحتـاد ا 
وضــمت  ،أوغنــدا وترتانيــا وجنــوب أفريقيــاثالثــة نــواب، مــن 

ثيوبيـا  إالبعثة عنصرا عسكريا يشـمل وحـدات مـن موزامبيـق و    
ني عسكريني مـن بوركينـا   مراقبإىل  باإلضافةفريقيا، أوجنوب 
أهـداف البعثـة    تومتثلـ غـابون ومـايل.   توغـو وتـونس و  فاسو و

 األفريقية يف اإلشراف على تطبيق اتفاقات وقـف إطـالق النـار   
__________ 

/سبتمرب أيلول ٢٢يف  املعقودة كجلسة خاصة ٤٨٣٢يف اجللسة   )٤٧(  
ورئيس بوروندي ورئيس مفوضية اجمللس  أعضاء تبادل، ٢٠٠٣

  بناءة. االحتاد األفريقي اآلراء بصورة

اتية إلنشـاء بعثـة حلفـظ السـالم     ووالعمل على هتيئة الظروف امل
وقـدوة   اسـاطع  البعثة تعترب مثـاال  . وقال إنتابعة لألمم املتحدة

 منيـة أللتحـديات ا لعـال يف جمـال احللـول األفريقيـة     يقتدى هبـا ف 
ــارة ــاء   يف القـ ــغ أعضـ ــا ابلـ ــس. كمـ ــويل   اجمللـ ــع بروتوكـ بتوقيـ

تشــــرين  ٢ تشــــرين األول/أكتــــوبر و ٨بريتوريــــا املــــؤرخني 
وكـــذلك اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار  ،٢٠٠٣الثـــاين/نوفمرب 

تشــرين  ١٦ الشــامل الــذي مت التوقيــع عليــه يف دار الســالم يف 
، الــذي كــان توحيــدا جلميــع االتفاقــات  ٢٠٠٣فمرب الثــاين/نو

ــني    ــيت أبرمــت ب ــة    ال ــدفاع عــن الدميقراطي ــوطين لل ــس ال  –اجملل
ــوات ــة  قـ ــن الدميقراطيـ ــدفاع عـ ــورونزيزا و  الـ ــادة نكـ ــني بقيـ بـ

احلكومة االنتقالية. ونتيجة لذلك، فـإن بورونـدي قـد جنحـت     
ــة، ومــع هنايتــ     ــة االنتقالي ــثني األولــني مــن املرحل ها يف إهنــاء الثل

ينبغي أن يكون قـد مت إقامـة جملـس تشـريعي تنفيـذي منتخـب       
ــة. والحــظ أن     ــا لكــي حيــل حمــل املؤسســات االنتقالي دميقراطي

وجهت رسالة واضـحة   تشرين الثاين/نوفمربالقمة املعقودة يف 
عملية السـالم. وأشـار    إىلجبهة التحرير الوطين لالنضمام  إىل

ــي   ــن أن تفضـ ــروف ميكـ ــام  إىلإىل أن الظـ ــدة األقيـ ــم املتحـ  مـ
بــاإلعراب عــن دعمهــا وتضــامنها بتــويل املســؤولية عــن البعثــة  
األفريقيـــة يف بورونـــدي، وتغـــيري الشـــعار الـــذي تعمـــل حتتـــه   

حلفـظ   األمم املتحـدة الوحدة العسكرية املوجودة ونشر عملية 
السالم؛ بينمـا يتمثـل التـدبري اآلخـر واألكثـر إحلاحـا يف تقـدمي        

البعثــة األفريقيــة لتمكينــها  إىل الــدعم املــادي والســوقي واملــايل
  .)٤٨(من مواصلة عملها

إىل أن  االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللـس وأشار رئيس   
ــمن     ــكل واضـــح ضـ ــع بشـ ــة يقـ ــاعدة املطلوبـ ــن املسـ ــا مـ جانبـ
ــاد     ــة االحتـ ــى بعثـ ــمان أن تبقـ ــن، كضـ اختصـــاص جملـــس األمـ

فـظ  حلاألفريقي حلفظ السالم يف مكاهنا، أو أن حتل حملها بعثة 
ن معـا. كمـا   اابعة لألمم املتحـدة، أو أن ُيـدمج اخليـار   سالم تال

__________ 

  )٤٨(  S/PV.4876 ٦إىل  ٢، الصفحات. 
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التأهيـل إىل مرحلـة   سلم بأن دعـم االنتقـال مـن مرحلـة إعـادة      
من جهة، ودعم التنمية علـى املـدى الطويـل مـن      عمريالتإعادة 

يقع بوضوح ضمن اختصاص اجمللـس االقتصـادي    جهة أخرى
أين واالجتماعي، بينما يقع جـزء ثالـث يف مكـان مـا بـني اجلـز      

ــزع      ــاتلني الســابقني، ون الســابقني، ويشــمل دعــم تســريح املق
السالح، وإعادة إدماج املقاتلني السابقني يف اجملتمع. وقـال إن  

ــة حــال،  مالســال ــى أي ــو شــرط مســبق    ، عل ــادة اه ــتعمري إلع ل
والتنمية، حبيث أن التحدي املباشـر يف بورونـدي هـو احليلولـة     

وأعرب أخريا عـن   دون االنزالق إىل حالة الصراع من جديد.
ميكنها أن تدعو إىل إقامة شـراكة   املتحدة األممرأي مفاده أن 

  .)٤٩(متينة بني اجملتمع الدويل وأبناء بوروندي
وأثـــىن غالبيـــة املـــتكلمني علـــى اجلهـــود املبذولـــة مـــن    

جانــب ســلطات جنــوب أفريقيــا، ورئيســي الدولــة يف أوغنــدا  
األطــراف  ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، وكــذلك العديــد مــن      

ــة يف منطقـــة الـــبحريات    ــادرة الســـالم اإلقليميـ األخـــرى يف مبـ
الكــربى واالحتــاد األفريقــي، وأشــادوا بصــفة خاصــة بالطــابع    

ــاقي    ــوا باتف  تشــرين ٨ و ٢اإلقليمــي ملختلــف اجلهــود، ورحب
. وأعـــرب معظـــم املمـــثلني عـــن أســـفهم لفشـــل الثـــاين/نوفمرب

ــوات      ــة وق ــة االنتقالي ــني احلكوم ــريويب ب ــر مفاوضــات ن التحري
الـــوطين، وحثـــوا الطـــرفني علـــى وقـــف القتـــال والـــدخول يف  
ــة      ــم إزاء احلالـ ــن قلقهـ ــثلني عـ ــدة ممـ ــرب عـ ــات. وأعـ مفاوضـ
ــد، وكــذلك إزاء      ــة واإلنســانية يف البل االقتصــادية واالجتماعي
النتائج اليت متخضـت عنـها عمليـة تسـريح املقـاتلني السـابقني،       

ني يف اجملتمــع ونــزع الســالح، وإعــادة إدمــاج املقــاتلني الســابق 
حىت ذلك الوقت. وأشار قلة من املتكلمني إىل البعد اإلقليمـي  

  .)٥٠(للصراع يف بلدان منطقة البحريات الكربى

__________ 

 .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٩(  

 ١٢(أنغــــوال)، والصــــفحة  ٩و ٨املرجــــع نفســــه، الصــــفحتان   )٥٠(  
 (االحتاد الروسي). ١٥و ١٤(أملانيا)، والصفحتان 

ــدعم اللوجســيت        ــادة ال ــتكلمني إىل زي ــا بعــض امل ودع
أو أعلنـوا أهنـم سيدرسـون إمكانيـة      ،)٥١(واملايل للبعثة األفريقيـة 

  .)٥٢(يف بوروندي السالم حفظاملسامهة يف جهود 
ــامريون       ــا والكـ ــا وفرنسـ ــوال وغينيـ ــو أنغـ ــم ممثلـ وتكلـ

 املتحــدة ألمــمواململكــة املتحــدة مؤيــدين لنشــر عمليــة تابعــة ل  
أنـه مـن   . وأشار ممثل فرنسا إىل )٥٣(يف بوروندي السالم فظحل

ــور يف      ــام األمـ ــك بزمـ ــدويل أن ميسـ ــع الـ ــروري للمجتمـ الضـ
اسـك  بوروندي وغريها تعزيزا للجهود اإلقليميـة وضـمان التم  

 اجمللـس ولفـت ممثـل أنغـوال انتبـاه      .)٥٤(يف أعمال األمم املتحدة
إىل ضرورة أن يطبق يف حالـة بورونـدي نفـس املعـايري املطبقـة      
يف ليربيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، واليت أعرب عن أمله 

  .)٥٥(يف أن ُتطبق يف املستقبل القريب يف كوت ديفوار
ــه ينبغــي       أن تعــزز األمــم  وشــدد ممثــل الصــني علــى أن

املتحدة من تنسيقها وتعاوهنا مع االحتاد األفريقي ومن دعمهـا  
لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف بورونــدي مــن خــالل بــذل جهــود   

  .)٥٦(مشتركة
وأشار ممثل أملانيـا إىل أنـه إذا أخفقـت قـوات التحريـر        

الوطين يف الدخول يف مفاوضات مع احلكومة يف غضون فتـرة  

__________ 

 ١٠(باكسـتان)، والصـفحتان    ١٠و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  
)، والصــفحة املتحــدة الواليــات( ١٣(الصــني)، والصــفحة  ١١و

 (بلغاريا). ١٩(اجلمهورية العربية السورية)، والصفحة  ١٤

 ١٠(باكسـتان)، والصـفحتان    ١٠و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٢(  
ة)، والصـفحتان  املتحد الواليات( ١٣فحة (الصني)، والص ١١و

 (شيلي). ١٩و ١٨(االحتاد الروسي)، والصفحتان  ١٥و ١٤

 ٩و ٨(فرنســــا)، والصــــفحتان   ٧املرجــــع نفســــه، الصــــفحة     )٥٣(  
ــفحة   ــوال)، والصـ ــفحة   ١١(أنغـ ــدة)، والصـ ــة املتحـ  ١٦(اململكـ
 (الكامريون). ١٧و ١٦(غينيا)، والصفحتان 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  

 .١١و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٦(  
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تــدابري اختــاذ يرغــب اجمللــس يف النظــر يف  فقــد ،األشــهر الثالثــة
قســرية ضــد زعمــاء قــوات التحريــر الوطنيــة غــري الــراغبني يف    

ــرض   ــن فـ ــال عـ ــاون، فضـ ــى   التعـ ــر علـ ــلحة  حظـ ــد األسـ توريـ
  .)٥٧(إليها

 ٢٠٠٣كانون األول/ديسـمرب   ٢٢املقرر املؤرخ   
 ): بيان من الرئيس٤٨٩١(اجللسة 

 كــــــــانون  ٢٢املعقــــــــودة يف  ٤٨٩١ يف اجللســــــــة  
يف جدول أعمالـه تقريـر    اجمللس، أدرج ٢٠٠٣ ل/ديسمرباألو

  .)٥٨(عن احلالة يف بوروندي العام األمني
نقـل السـلطة   ، يف تقريره، علـى أن  العام األمنيوشدد   

على مستوى رئيس الدولة واملفاوضات املكثفة لوقف إطـالق  
جديـــدا يف قيـــام دولـــة  قـــد بعثـــا أمـــال ٢٠٠٣النـــار يف عـــام 

فاملؤسســـات االنتقاليـــة تقـــوم  وســـلمية.بورونديـــة دميقراطيـــة 
بعملها بصورة طيبة، ويعمل شعب بوروندي على التواؤم مـع  

 –الوضــع اجلديــد. وكــرر دعوتــه حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو 
 ‘‘علـى الفـور ودون شـروط   ’’جبهة التحريـر الوطنيـة أن يبـدأ    

مفاوضات لوقف إطالق النار مع احلكومة االنتقالية. وأعـرب  
ــه إزاء األ  ــا    عــن قلق ــدي، ودع وضــاع املعيشــية لشــعب بورون

لبورونـدي، فضـال    ‘‘كـل مسـاعدة  ’’جمتمع املـاحنني إىل تقـدمي   
ــدي. وأوضــح أخــريا أن       ــة يف بورون ــة األفريقي ــم البعث عــن دع
 األمر سيقتضي االضطالع السنة التاليـة باإلعـداد لالنتخابـات   

  وتنظيمها.
ــان      ــا) ببيـ ــرئيس (بلغاريـ ــها، أدىل الـ ــة نفسـ ويف اجللسـ

، جـــاء فيـــه، ضـــمن مجلـــة أمـــور، أن )٥٩(يابـــة عـــن اجمللـــسبالن
  :اجمللس

__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

  )٥٨(  S/2003/1146. 

  )٥٩(  S/PRST/2003/30. 

دعمــه التــام لعمليــة الســالم يف إطــار اتفــاق  يؤكــد مــن جديــد  
ــدي،    ــاحلة يف بورونـ ــالم واملصـ ــا للسـ ــدعوأروشـ ــراف   ويـ ــع األطـ مجيـ

البوروندية إىل الوفاء مبا عليها مـن التزامـات ويؤكـد هلـا تصـميمه علـى       
  ؛جتاهدعم ما تبذله من جهود يف هذا اال

لبورونديـة يف اآلونـة   بالتقدم الذي أحرزتـه األطـراف ا   يرحب  
تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٨ســـــيما توقيـــــع بروتوكـــــويل األخـــــرية وال

ــرام اتفــاق شــامل     ٢٠٠٣تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢ و يف بريتوريــا، وإب
 ٢٠٠٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٦يف  لوقف إطالق النار يف دار السـالم 

ليــة وقــوات الــدفاع عــن الدميقراطيــة الــيت يتزعمهــا  احلكومــة االنتقابــني 
  ؛السيد نكورونزيزا

ــال العنـــف  يـــدين   ــع أعمـ ــهاكات حقـــوق   ،مجيـ وكـــذلك انتـ
تصـميمه علـى    ويؤكـد مـن جديـد   اإلنسان والقـانون اإلنسـاين الـدويل،    

ــك         ــوع تل ــة دون وق ــود للحيلول ــن جه ــديون م ــه البورون ــا يبذل ــم م دع
بغيــة وضــع هنايــة لإلفــالت مــن   األعمــال، اســتنادا إىل ســيادة القــانون، 

  العقاب.


