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  احلالة يف بوروندي -  ٥

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٤٥القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٤٩٧٥األمــــــــ

  ٢٠٠٤أيار/مايو   ٢١

أيار/مـــــايو  ٢١، املعقــــودة يف  )١(٤٩٧٥يف اجللســــة    
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

 أنـه  . وأشـار األمـني العـام يف تقريـره إىل    )٢(العام عن بوروندي
مت إحــراز تقــدم سياســي كــبري حنــو إــاء األعمــال العدائيــة يف   
بوروندي، وأن مجاعة واحـدة فقـط مـن اجلماعـات املسـلحة،      

ــو    ــر شــعب اهلوت ــة (حــزب حتري ــر الوطني ــوات التحري  - هــي ق
ــا   ــة)، م ــر الوطني ــوات التحري ــة الســالم.    ق ــت خــارج عملي زال

لـيت قدمتـها   وأشار إىل أن االحتاد األفريقي، بدعم من القوات ا
إثيوبيــا وجنــوب أفريقيــا وموزامبيــق، كــان لــه أثــر كــبري علــى  
عمليــة الســالم مــن خــالل نشــر البعثــة األفريقيــة يف بورونــدي  
ــه يف     ــار. وذكــر أن قبــل التوصــل إىل وقــف شــامل إلطــالق الن
ضــوء الصــعوبات اللوجســتية واملاليــة اخلطــرية الــيت واجههــا       

م املتحـدة لكـي حتـل    االحتاد األفريقي، فقد طلب مساعدة األم
حمل قوات حفظ السالم التابعـة لـه يف بورونـدي، وهـو طلـب      
لقــى دعمــا قويــا مــن احلكومــة. وحيــث أن الســالم الــدائم يف   

__________ 

خالل هذه الفترة، باإلضافة إىل االجتماعـات الـيت يتناوهلـا هـذا       )١(  
القسم، عقد الس عددا من االجتماعـات اخلاصـة مـع البلـدان     

دة يف بورونــدي، عمــال املســامهة بقــوات يف عمليــة األمــم املتحــ
)، املرفــق الثــاين، الفرعــان ألــف وبــاء.  ٢٠٠١( ١٣٥٣بــالقرار 

شــــرين الثــــاين/نوفمرب ت ٢٤وعـــــقدت هــــذه االجتماعــــات يف 
(اجللســـة  ٢٠٠٥أيار/مـــايو  ٢٣)، و ٥٠٨٨ (اجللســـة ٢٠٠٤
ــاين/نوفمرب  ت  ٢٨)، و ٥١٨٢ ــرين الثـــــــــــــــ  ٢٠٠٥شـــــــــــــــ

ــة ــه  ٢٧)، و ٥٣١٠ (اجللســـ ــة  ٢٠٠٦حزيران/يونيـــ (اجللســـ
(اجللســـــة   ٢٠٠٦كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢١)، و ٥٤٧٥
٥٦٠٤.(  

  )٢(  S/2004/210  وAdd.1.  

بورونـدي أمـر ضـروري لالســتقرار الطويـل األجـل يف منطقــة      
ــة يف       ــى احلال ــر إجيــايب عل ــه أث ــبحريات الكــربى، وســيكون ل ال

أنشطة بعثة منظمـة األمـم   مجهورية الكونغو الدميقراطية وعلى 
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، أوصــى بــأن ينشــر  
الـــس عمليـــة حلفـــظ الســـالم متعـــددة األبعـــاد تابعـــة لألمـــم 
املتحدة لدعم عملية السـالم يف بورونـدي. وأشـار إىل أن مـن     
املفترض أن جترى االنتخابات يف أقل من مثانية أشـهر، وشـدد   

ألمـم املتحـدة ستوسـع نطـاق وجودهـا يف      على أنه إذا كانت ا
البلد، فإن ذلك يتطلب الكثري مـن العمـل يف فتـرة وجيـزة مـن      
الــزمن. وسيشــمل ذلــك العمــل التعجيــل الــالزم بعمليــة نــزع   
الســالح والتســريح وإعــادة اإلحلــاق وإعــادة اإلدمــاج؛ ومــنح   
ــة الســالم؛      ــة إىل عملي ــر الوطني ــوات التحري ــة جلــذب ق األولوي

ســألة املصــاحلة الوطنيــة، وال ســيما املشــكالت والتعامــل مــع م
ــاب و    ــن العق ــالت م ــة يف اإلف ــهاكات ” األساســية املتمثل االنت

الــيت ارتكبتــها مجيــع األطــراف يف   “الفظيعــة حلقــوق اإلنســان
  الرتاع.

ودعـــي ممــثال بورونــدي ورئــيس االحتــاد األفريقــي إىل   
  املشاركة يف املناقشة. وكان األمني العام حاضرا أيضا.

واســــترعى الــــرئيس (باكســــتان) انتبــــاه الــــس إىل    
؛ طُـرح للتصويت، واعتــمد باإلمجـاع بوصـفه    )٣(مشروع قرار

) الــذي قــرر الــس مبوجبــه، متصــرفا  ٢٠٠٤( ١٥٤٥القــرار 
ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مجلـــة   مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن 

  منها:  أمور

ن قــرر أن يــأذن بنشــر قــوة حلفــظ الســالم يف بورونــدي، وأ        
  يطلق على القوة اسم عملية األمم املتحدة يف بوروندي؛

__________ 

  )٣(  S/2004/410.  
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وقرر أن توضع عملية األمم املتحدة يف بورونـدي حتـت قيـادة      
املمثل اخلاص لألمني العام، الذي يتوىل رئاسـة جلنـة متابعـة تنفيـذ اتفـاق      
ــة يف      ــة األفريقي ــة للبعث ــة مــن القــوات احلالي ــألف يف البداي أروشــا، وأن تت

  بوروندي؛  

ــر   ــدي    وق ــة األمــم املتحــدة يف بورون ــألف عملي ر كــذلك أن تت
 ٢٠٠مــن األفــراد العســكريني، بينــهم   ٥ ٦٥٠علــى أقصــى تقــدير مــن  

مــن أفــراد  ١٢٠مــن ضــباط األركــان، ومــا يصــل إىل    ١٢٥مراقــب و 
  الشرطة املدنية، فضال عن عدد مناسب من املوظفني املدنيني؛  

ــق مم      ــام أن يقــوم، عــن طري ــب إىل األمــني الع ــه اخلــاص  وطل ثل
لبورونــدي، بــإدارة مجيــع أنشــطة منظومــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي    
وتيسري تنسيق األنشطة مع اجلهات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة الفاعلـة     
األخرى، وخباصة االحتاد األفريقي، دعما للعملية االنتقاليـة، وأن يكفـل   

ــة األمــم املتحــدة يف ب    ــويل موظفــو عملي ــدي يف الوقــت نفســه أن ي ورون
اهتمامـا خاصـا للمسـائل املتصـلة باملسـاواة بـني اجلنسـني ولالحتياجـات         

  اخلاصة لألطفال؛  

ــدول          ــع ال ــات م ــرام اتفاق ــام إب ــني الع ــب كــذلك إىل األم وطل
ااورة لبوروندي لتمكني قوات عملية األمم املتحدة يف بورونـدي مـن   

ة املقـاتلني  القيام، عنـد الضـرورة ويف إطـار اضـطالعها بواليتـها، مبالحقـ      
  املسلحني عرب حدود كل منها؛  

ــى أن         ــة عل ــات املاحن ــة واجله ــة الدولي وحــث املؤسســات املالي
  تواصل املسامهة يف التنمية االقتصادية لبوروندي؛  

وقــرر أن تنــهض عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي بواليتــها    
ــة الكونغــ    ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــق مــع بعث و بالتعــاون الوثي

الدميقراطيــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق برصــد ومنــع حتركــات املقــاتلني عــرب   
احلدود بني بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، فضـال عـن تنفيـذ     

  برامج نزع السالح والتسريح؛
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٤  أغسطس آب/ ١٥املعقودة يف  ٥٠٢١

ــة    ــودة٥٠٢١يف اجللسـ ــطس  ١٥يف  ، املعقـ آب/أغسـ
الروســـــي)، ببيـــــان باســـــم  ، أدىل الـــــرئيس (االحتـــــاد٢٠٠٤
  ، ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٤(الس

أدان بأشد هلجة املذحبة اليت تعـرض هلـا الجئـون مـن مجهوريـة        
الكونغو الدميقراطية، واليت وقعت يف أراضي بورونـدي، يف غاتومبـا، يف   

  ؛٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٣

لــب إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لبورونــدي أن يقــوم،  وط  
ــو       ــة الكونغ ــام جلمهوري ــني الع ــل اخلــاص لألم ــع املمث ــق م ــاون الوثي بالتع
الدميقراطيــة، بالتثبــت مــن احلقــائق وتقــدمي تقريــر عنــها إىل الــس يف       

  أسرع وقت ممكن؛

وأهــاب بســلطات بورونــدي ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    
ل فعال من أجل إحالة مرتكيب هذه اجلـرائم واملسـؤولني   أن تتعاون بشك

  عنها إىل القضاء دون إبطاء؛

وأهــاب جبميــع دول املنطقــة أن تكفــل احتــرام ســالمة أراضــي   
  جرياا؛  

وأشـــار يف هـــذا الصـــدد إىل إعـــالن مبـــادئ عالقـــات حســـن    
أيلول/ســــبتمرب  ٢٥اون الــــذي اعتمــــد يف نيويــــورك يف اجلــــوار والتعــــ

  ؛٢٠٠٣

ن عمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي وبعثـة منظمــة      وطلـب مـ    
األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة مواصـلة تقـدمي املسـاعدة     
إىل السلطات البوروندية والكونغولية، بغية تيسـري التحقيـق وتعزيـز أمـن     

  السكان الضعفاء.
__________ 

  )٤(  S/PRST/2004/30.  
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٧٧القــــرار   

كــانون   ١دة يف املعقــو ٥٠٩٣األمــن يف جلســته  

  ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ــة    ــودة يف )٥(٥٠٩٣يف اجللســـــ ــانون  ١، املعقـــــ كـــــ
ــمرب  ــه   ٢٠٠٤األول/ديســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج الــ

ــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف    التقريـــر الثـــاين لألمـــني العـ
. وأشار األمني العام يف تقريـره إىل حـدوث تقـدم    )٦(بوروندي

ــة الســالم، وتطــورات   ــذي   مطــرد يف عملي ــرار ال كــبرية يف الق
اختذته الغالبية العظمى من األطراف البوروندية بتمديـد الفتـرة   
ــى        ــهر عل ــتة أش ــدة س ــة مل ــات القائم ــار الترتيب ــة يف إط االنتقالي
األقل، واعتماد جدول زمـين انتخـايب واضـح املعـامل، واعتمـاد      
ـــطرح لالســتفتاء الشــعيب.       ــة ي ــرة االنتقالي ــد الفت ــا بع دســتور مل

القلــق إزاء عـدة أمـور، منــها التـوترات السياســية     وأعـرب عـن  
واالجتماعية الكبرية؛ والتأخر يف اعتماد التشريعات الرئيسـية؛  
واستمرار رفـض قـوات التحريـر الوطنيـة االنضـمام إىل عمليـة       
السالم؛ ونطاق انتـهاكات حقـوق اإلنسـان؛ وثقافـة اإلفـالت      

عــاون مــن العقــاب. وشــدد علــى احلاجــة امللحــة إىل توطيــد الت 
اإلقليمي، ورحب بالقمة املقبلـة للمـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة      
البحريات الكربى. وقدم األمني العـام أيضـا تقريـرا إىل الـس     
ــة األمــم        ــني عملي ــق بــالتحقيق املشــترك ب ــر املتعل بشــأن التقري
املتحــــدة يف بورونــــدي ومفوضــــية األمــــم املتحــــدة حلقــــوق  

آب/أغسـطس وراح   ١٣ يف املذحبة الـيت وقعـت يف   )٧(اإلنسان
الجئـــا كونغوليـــا يف خمـــيم غاتومبـــا لالجـــئني  ١٥٢ضـــحيتها 

بالقرب من احلدود مع مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة. وأشـار    
__________ 

 ٢٣املعقـــــــودة كجلســــــة خاصـــــــة يف  ، ٥٠٤٢يف اجللســــــة    )٥(  
، اســــتمع أعضــــاء الــــس إىل إحاطــــة  ٢٠٠٤أيلول/ســــبتمرب 

  وأجروا تبادال بناًء لآلراء مع رئيس بوروندي.
  )٦(  S/2004/902 ١٥٤٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  
  )٧(  S/2004/821.  

إىل أنه على الرغم من التحقيق املستفيض، مل يكن هناك دليـل  
واضــح علــى مــن ارتكــب تلــك الفظــائع، علــى الــرغم مــن أن  

أن قـوات التحريـر الوطنيـة قـد     احملققني أعربوا عن اعتقـادهم بـ  
ــه      ــيس مــن املــرجح أــا ارتكبت شــاركت يف اهلجــوم، ولكــن ل

  زال التحقيق الوطين جاريا. وحدها. وما

وأدىل ببيانات ممثلـو إسـبانيا وأملانيـا وفرنسـا واململكـة        
  .)٨(املتحدة والواليات املتحدة األمريكية

ة ودعا ممثلو كل مـن فرنسـا وأملانيـا وإسـبانيا واململكـ       
املتحدة إىل كسر حلقة انتهاكات حقـوق اإلنسـان واإلفـالت    
مـن العقــاب يف بورونــدي. ورحــب املتكلمــون بعــزم حكومــة  
بورونـــدي علـــى إحالـــة مذحبـــة غاتومبـــا إىل احملكمـــة اجلنائيـــة 
الدوليــة يف أعقــاب التحقيقــات الداخليــة اخلاصــة بــه، ورحبــوا 

فـالت  بدعم الس للجهود الـيت تبـذهلا الـدول لوضـع حـد لإل     
ــع       ــاون مـ ــة بالتعـ ــود املبذولـ ــت اجلهـ ــيت مشلـ ــاب، الـ ــن العقـ مـ
ــة      ــة اجلنائيـ ــيما احملكمـ ــة، وال سـ ــاكم الدوليـ ــات واحملـ املؤسسـ

  .)٩(الدولية

ــة      وأكـــد ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أن السياســـة العامـ
حلكومة الواليات املتحدة تتمثـل يف التأكـد مـن أن مواطنيهـا،     

اركون يف عمليات السـالم،  مبن فيهم أفراد قواا املسلحة املش
ــة    تشــملهم احلمايــة مــن املقاضــاة اجلنائيــة أو أي تأكيــد للوالي
ــة. وأضــاف أن وفــده أيــد    القضــائية للمحكمــة اجلنائيــة الدولي
القـــرار علـــى أســـاس أنـــه ال يوجـــه عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف 
بوروندي، بأي شكل من األشـكال، إىل التعـاون مـع احملكمـة     

يـأذن هلـا بــه،    أو يشـجعها علـى ذلـك أو   أو تقـدمي الـدعم هلـا،    
__________ 

دعـي ممثل بوروندي إىل االشتراك يف االجتمـاع ولكنـه مل يـدل      )٨(  
  ببيان.

  )٩(  S/PV.5093 .ــا)؛ ص.  ٣-٢، ص ــا)؛ ص.  ٤(فرنســـ  ٥(أملانيـــ
  .(إسبانيا) ٦-٥(اململكة املتحدة)؛ ص. 
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وأنه ال يغري الوالية احلالية لعمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي     
  .)١٠(فيما يتعلق بالتحقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين

استرعى الـرئيس (اجلزائـر) انتبـاه الـس إىل مشـروع        
)، ٢٠٠٤( ١٥٧٧؛ اعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار )١١(قــرار

الس مبوجبه، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    الذي قرر 
  امليثاق مجلة أمور منها:

قرر متديد والية عمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي علـى حنـو         
  ؛٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١)، حىت ٢٠٠٤( ١٥٤٥دده يف قراره ما ح

وحث مجيع احلكومات واألطراف املعنية يف املنطقـة علـى نبـذ      
يض عليـه، وعلـى اإلدانـة القاطعـة النتـهاكات      التحـر  استخدام العنف أو

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وعلى أن تتعاون بنشـاط مـع   
ــة      ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــدي وبعث ــم املتحــدة يف بورون ــة األم عملي
الكونغو الدميقراطية، ومع اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول ـدف وضـع حـد        

  لإلفالت من العقاب؛

مليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي وبعثــة األمــم  وطلــب مــن ع  
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مواصــلة تقــدمي املســاعدة، يف  
ــة تيســري     ــة، بغي ــة والكونغولي نطــاق واليتيهمــا، إىل الســلطات البوروندي

  اكتمال التحقيق يف مذحبة غاتومبا وتعزيز أمن السكان الضعفاء؛  

يـــبقي جملــس األمــن بانتظــام علــى وطلــب إىل األمــني العــام أن   
علم بتطورات احلالـة يف بورونـدي وتطبيـق اتفـاق أروشـا وتنفيـذ واليـة        
عملية األمم املتحدة يف بوروندي، وباإلجراءات الـيت اختـذا السـلطات    
البورونديـة بنــاء علــى توصـيات الــس ملكافحــة اإلفـالت مــن العقــاب،    

  كل ثالثة أشهر.  وأن يقدم تقريرا بشأن هذه التطورات مرة 
__________ 

  .٤-٣املرجع نفسه، ص.   )١٠(  
  )١١(  S/2004/930.  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٥  مارس آذار/ ١٤املعقودة يف  ٥١٤١

آذار/مـــــارس  ١٤، املعقـــــودة يف ٥١٤١يف اجللســـــة   
، أدرج الس يف جدول أعماله التقرير الثالـث املقـدم   ٢٠٠٥

. )١٢(من األمني العام بشأن عملية األمـم املتحـدة يف بورونـدي   
 العــام يف تقريــره إىل أن متديــد الفتــرة االنتقاليــة  وأشــار األمــني

ــاح   ١ملــدة ســتة أشــهر الــذي بــدأ يف    تشــرين الثــاين/نوفمرب أت
لألطراف البورونديـة املضـي قـدما بعمليـة السـالم علـى الـرغم        
ــت     ــات. وكان ــزمين لالنتخاب ــأخري يف اجلــدول ال مــن بعــض الت

بينـها   احلكومة االنتقالية قـد سـنت عـددا مـن القـوانني اهلامـة،      
قــانون إنشــاء جلنــة وطنيــة لتقصــي احلقــائق واملصــاحلة. وأشــار  
ــاالت أخـــرى، مبـــا يف ذلـــك        ــا إىل التقـــدم احملـــرز يف جمـ أيضـ
ــداد     ــد، واإلعــ ــتور اجلديــ ــأن الدســ ــيك بشــ ــتفتاء الوشــ االســ
ــادة       ــزع الســالح وإع ــة التســريح ون ــدء عملي ــات، وب لالنتخاب

لكـبرية  اإلدماج. وأعـرب عـن القلـق إزاء التـوترات السياسـية ا     
يف البلد، فضال عن حجـم انتـهاكات حقـوق اإلنسـان وثقافـة      
اإلفالت مـن العقـاب. وأكـد أيضـا علـى أمهيـة مواصـلة نفـس         
ــة لضــمان اســتدامة      ــة والدولي ــن املشــاركة اإلقليمي املســتوى م

  السالم بعد االنتخابات.

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
ــل)   ــرئيس (الربازي ــس  وأدىل ال ــان باســم ال ــة )١٣(ببي ، ويف مجل

  أورده الس يف البيان أنه:  ما

ــ   ــرة مــا   رحــب مبوافق ــدي علــى دســتور فت بعــد  ة شــعب بورون
ــة االنتقاليــــة، مــــن خــــالل االســــتفتاء الــــذي أجــــري يف        ٢٨املرحلــ

  والذي أعلنت نتائجه النهائية للتو؛   ٢٠٠٥شباط/فرباير 
__________ 

  )١٢(  S/2005/149 ١٥٧٧، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  
  )١٣(  S/PRST/2005/13.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 416/1582 
 

مبسـار املصـاحلة    وأهاب جبميع البورونـديني أن يظلـوا ملتـزمني     
  الوطنية، حيث ما زال من املتعني اختاذ خطوات أخرى؛  

ودعـا بصـفة خاصــة القيـادة السياسـية يف البلــد إىل العمـل معــا        
مــن أجــل حتقيــق اهلــدف املشــترك املتمثــل يف القيــام علــى وجــه الســرعة   

  بإجراء انتخابات حرة ونزيهة على الصعيدين احمللي والوطين؛  

ــى مواصــلة تقــدمي مســاعداا مــن   وشــجع اجلهــات املا   حنــة عل
  أجل حتقيق هذا الغرض.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٥  أيار/مايو ٢٣املعقودة يف  ٥١٨٤

ــة   ــودة يف ٥١٨٤ يف اجللســـــــ ــار/ ٢٣، املعقـــــــ  أيـــــــ

، دعـي ممثل بورونـدي إىل املشـاركة يف املناقشـة.    ٢٠٠٥ مايو
ــان    ــدامنرك)، أدىل ببي ــرئيس (ال ــس ال ــة )١٤(باســم ال ، ويف مجل

  أورده الس يف البيان أنه:  ما

رتيــــاح بــــاإلعالن الــــذي أصــــدره يف  أحــــاط علمــــا مــــع اال  
ــر شــعب    ٢٠٠٥أيار/مــايو  ١٥ ــدي، وزعــيم حــزب حتري ــيس بورون رئ

قوات التحرير الوطنيـة، وبوجـه خـاص بـالتزام الطـرفني بوقـف        - اهلوتو
ــاق يف غضــون     ــورا، واالتف ــة ف ــم   األعمــال العدائي ــف دائ ــى وق شــهر عل

  إلطالق النار، وإجراء مفاوضات دون عرقلة العملية االنتخابية؛  

وشــارك يف تفهــم أن هــذا اإلعــالن خطــوة أوىل مــن شــأا أن   
تسمح لقوات التحرير الوطنية باالندماج بسرعة، عـن طريـق التفـاوض،    

  بوروندي؛    يف العملية االنتقالية اجلارية حاليا يف

الــيت تبــذهلا دول املبــادرة اإلقليميــة، فضــال  وأثــىن علــى اجلهــود  
عن اجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العـام، مـن أجـل النجـاح يف     

  إحالل السالم ويف إجناز عملية املصاحلة الوطنية يف بوروندي؛  

وأكد من جديد أن وضع حد ملنـاخ اإلفـالت مـن العقـاب يف       
ي لتلـك العمليـة، وحـث    بوروندي ويف منطقة الـبحريات الكـربى أساسـ   

__________ 

  )١٤(  S/PRST/2005/19.  

مجيــع األطــراف البورونديــة علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود لكفالــة جنــاح  
  الطويل.  العملية االنتقالية واملصاحلة الوطنية واستقرار البلد على املدى

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٠٢القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥١٩٣األمــــــــ

  ٢٠٠٥أيار/مايو   ٣١

ــة    ــودة يف امل ٥١٩٣يف اجللســـــ ــايو  ٣١عقـــــ أيار/مـــــ
، أدرج الس يف جدول أعماله التقرير الرابـع لألمـني   ٢٠٠٥

. وذكـر األمـني   )١٥(العام عن عملية األمم املتحدة يف بوروندي
العام يف تقريره أنه يف الوقت الذي حتقق فيـه تقـدم مهـم، فـإن     
التقدم احملرز يف عملية السـالم كـان بطيئـا، ممـا أدى إىل متديـد      

للفتــرة االنتقاليــة، كمــا أن عمليــة اإلصــالح مل تصــبح   إضــايف 
ــوافر    بعــد عمليــة ال ميكــن العــودة عنــها. واملطلــوب هــو أن تت

ــة إلجنــاز      ــدى األطــراف البوروندي ــة ل اإلرادة السياســية الالزم
العمليــــة االنتقاليــــة، ولضــــمان االلتــــزام باجلــــدول الــــزمين      

م إىل لالنتخابات وإلجـراء االنتخابـات يف بيئـة سـلمية. وانضـ     
رؤســاء دول املبــادرة اإلقليميــة يف تأييــد اجلهــود الــيت تبــذهلا       
حكومة مجهورية ترتانيا املتحدة لتيسري عقـد اتفـاق مـع قـوات     
التحريـــر الوطنيـــة. وأعـــرب عـــن القلـــق إزاء اســـتمرار التـــوتر  
السياسي، ومناخ اإلفالت من العقاب، واآلثار املـدمرة لعـبء   

األمم املتحـدة يف بورونـدي   الديون. وأشار إىل مسامهة عملية 
  يف التقدم احملرز يف عملية السالم، وأوصى بتمديد واليتها.

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
واســـترعى الـــرئيس (الـــدامنرك) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع      

)، ٢٠٠٥( ١٦٠٢؛ اعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار )١٦(قــرار
__________ 

  )١٥(  S/2005/328.  
  )١٦(  S/2005/345.  
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صرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    الذي قرر الس مبوجبه، مت
  امليثاق مجلة أمور منها:

ــرر متديــد واليــة عمليــة      األمــم املتحــدة يف بورونــدي حــىت     ق
  ؛٢٠٠٥  ديسمربكانون األول/  ١

وطلب إىل مجيع األطراف البوروندية بـذل املزيـد مـن اجلهـود       
لكفالـة جنــاح العمليــة االنتقاليـة واملصــاحلة الوطنيــة واسـتقرار البلــد علــى    

دى الطويل، وال سيما باإلحجام عن القيام بأي أعمـال قـد تنـال مـن     امل
  متاسك عملية اتفاق أروشا؛

وطلب إىل األمني العـام أن يواصـل إطـالع الـس يف تقـاريره        
عــن احلالــة يف بورونــدي علــى اإلجــراءات املتخــذة مــن أجــل مكافحــة    

  اإلفالت من العقاب.
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٦٠٦القــــرار   

ــناأل ــته  مــــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥٢٠٧يف جلســــــــ

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٢٠
  

ــه  ١٥املعقــــودة يف  ٥٢٠٣يف اجللســــة    حزيران/يونيــ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٥

موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس  ٢٠٠٥آذار/مــارس  ١١
ــة      ــيم عــن إنشــاء جلن ــة التقي ــر بعث جملــس األمــن، حييــل ــا تقري

. وأوصت بعثة التقيـيم  )١٧(للتحقيق يف بوروندي قضائية دولية
يف التقرير بإنشـاء آليـة مزدوجـة: آليـة مسـاءلة غـري قضـائية يف        
شكل جلنة الستجالء احلقيقة، وآلية مساءلة قضـائية يف شـكل   
دائرة خاصة ضمن نظـام احملـاكم يف بورونـدي. وأشـار الوفـد      

شـاء جلـان   أيضا إىل أن األمم املتحدة لن ميكنها املشاركة يف إن
ــك بشــكل       ــق مث جتاهــل توصــياا، دون أن يقــوض ذل التحقي
ــانون.      ــة وســيادة الق ــز العدال ــة يف تعزي خطــري مصــداقية املنظم
واقتــرح، يف مجلــة أمــور، أن تتبــع األمــم املتحــدة جــا شــامال  

__________ 

  )١٧(  S/2005/158.  

إزاء البحث عن احلقيقـة والعدالـة؛ ومشـاركة األمـني العـام يف      
ــأن التن  ــة بورونـــدي بشـ فيـــذ العملـــي مفاوضـــات مـــع حكومـ

لالقتراحات؛ وإجراء عمليـة تشـاور واسـعة القاعـدة وحقيقيـة      
ــن اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة        ــفافة مــع جمموعــة متنوعــة م وش

  واتمع املدين من أجل إدراج آراء الشعب البوروندي.

ــام        ــني العـ ــن األمـ ــاطتني مـ ــس إىل إحـ ــتمع الـ مث اسـ
دي، أدىل املساعد للشؤون القانونيـة، ووزيـر العـدل يف بورونـ    

  يف أعقاما مجيع أعضاء الس ببيانات.

ــة إىل        ــام املســاعد للشــؤون القانوني ــني الع وأشــار األم
املعلومـات األساسـية عـن الطلــب املتعلـق بإنشـاء جلنـة قضــائية       
دولية للتحقيق، الذي مشل اللجان الدولية األربع األخرى الـيت  

ــامي    ــني ع ــالث   ١٩٩٥و  ١٩٩٣أنشــئت ب ، وكــان إنشــاء ث
ها بناء على طلب من الس. واقتصرت مجيع هـذه اللجـان   من

، واالنقـالب  ١٩٩٣األربع على األحداث اليت وقعت يف عام 
العسكري واغتيال الرئيس واازر اليت أعقبت ذلـك، ولكنـها   
ــدأت يف      ــيت بـ ــراق، والـ ــني األعـ ــل بـ ــرق إىل دورة القتـ مل تتطـ

ــتينات القــرن املاضــي. ولــذلك، شــدد علــى أن املطالبــا      ت س
بإنشـاء جلنــة حتقيــق متتــد واليتـها القضــائية الزمنيــة علــى مــدى   
أربعة عقود من تاريخ بوروندي احلـديث تعـد نـداء مـن أجـل      
اإلنصــاف يف إثبــات وســرد احلقيقــة التارخييــة، ووضــع مــذابح  

ــارخيي واســع. وأورد بالتفصــيل، يف    ١٩٩٣عــام  يف منظــور ت
احلقــائق مجلــة أمــور، الواليــة املقترحــة وتشــكيل جلنــة تقصــي   

وكـــــذلك األســـــاس القـــــانوين املقتـــــرح مبوجـــــب القـــــانون  
البورونــدي، وتكــوين الــدائرة اخلاصــة. ودعــا أيضــا إىل تقــدمي  
ــف      ــس أن يكل ــى ال ــرح عل ــة املســاءلة، واقت ــل دويل آللي متوي
األمني العام بـإجراء مفاوضـات مـع حكومـة بورونـدي بشـأن       

  .)١٨(التنفيذ العملي هلذه املقترحات
__________ 

  )١٨(  S/PV.5203 .٥-٢، ص.  
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ــة   وأعــرب ممثــل ب   ورونــدي عــن تأييــده لتوصــيات بعث
ــها      ــرب عنـ ــيت أعـ ــة الـ ــواغل املزدوجـ ــيب الشـ ــيت تلـ ــيم، الـ التقيـ
ــعب    ــواغل الشـــ ــا، وشـــ ــيون يف أروشـــ ــون السياســـ املفاوضـــ
البوروندي بأسره من أجل إثبات احلقيقة، وتقدمي املـذنبني إىل  
ــة تقصــي     العدالــة ومعاقبتــهم. ومــع ذلــك، أكــد أن صــيغة جلن

 “ر الكــايف اجلانــب املتعلــق باملصــاحلةال تـــربز بالقــد”احلقــائق 
ولــذلك، طلــب إىل جملــس األمــن إعطــاء األولويــة للمناقشــات 
اجلاريـــة بشـــأن املصـــاحلة الوطنيـــة فضـــال عـــن حتديـــد طرائـــق 
التمويــل لآلليــة املزدوجــة. وقــال إن هنــاك أيضــا حاجــة إىل       
إجراء مشاورات واسعة النطاق تشمل مجيـع قطاعـات اتمـع    

ــن أجــل مســاع صــوت    ــذه   م ــدي، وشــجع ه الشــعب البورون
  .)١٩(القطاعات على دعم اآلليات اجلديدة للحقيقة والعدالة

وأيد معظم املتكلمني توصيات بعثـة التقيـيم، وأعربـوا      
عن دعمهم ألن يأذن جملس األمـن لألمـني العـام بالشـروع يف     
مفاوضـــات مـــع حكومـــة بورونـــدي مـــن أجـــل تنفيـــذ تلـــك  

ــثلني بت  ــم املمــ ــيات. ورحــــب معظــ ــة التوصــ صــــميم احلكومــ
ــاب.      ــة اإلفــالت مــن العق ــى ثقاف ــى القضــاء عل ــة عل البوروندي
وأكد بعـض املـتكلمني أيضـا علـى أمهيـة املسـامهة املقدمـة مـن         
ــالم يف      ــة الســ ــربى يف عمليــ ــبحريات الكــ ــة الــ ــدان منطقــ بلــ

  بوروندي.

ــودة يف ٥٢٠٧ويف اجللســة    ــه  ٢٠، املعق حزيران/يوني
عمالــه رســالة ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أ ٢٠٠٥

ــارس  ١١مؤرخــة  ــام،    ٢٠٠٥آذار/م ــن األمــني الع ــة م موجه
. ودعـــي ممثــل بورونــدي إىل  )٢٠(حييــل ــا تقريــر بعثــة التقيــيم 

املشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه الـــرئيس (فرنســـا) االنتبـــاه إىل 
__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، ص.   )١٩(  
  )٢٠(  S/2005/158.  

ــرار  ــروع قـــ ــ)٢١(مشـــ ــرار  ؛ اعتـــ ــفه القـــ ــاع بوصـــ ـمد باإلمجـــ
  منها: )، قرر الس مبوجبه مجلة أمور٢٠٠٥(  ١٦٠٦

طلــب إىل األمــني العــام الشــروع يف مفاوضــات مــع احلكومــة     
وإجـراء مشــاورات مــع مجيـع األطــراف البورونديــة املعنيـة بشــأن كيفيــة    

 أيلــــول/  ٣٠ىل الــــس حبلــــول   تنفيــــذ توصــــياته، وتقــــدمي تقريــــر إ   
عـــن تفاصـــيل التنفيـــذ، مبـــا فيهـــا التكـــاليف واهلياكـــل   ٢٠٠٥ ســـبتمرب

  واإلطار الزمين؛  

  ن يبقي املسألة قيد نظره.وقرر أ  
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٥  أغسطس آب/ ٣٠املعقودة يف  ٥٢٥٢

ــة    ــودة يف ٥٢٥٢يف اجللسـ ــطس  ٣٠، املعقـ آب/أغسـ
ــة.    ٢٠٠٥ ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ، دعـ

، قــرر مبوجبــه )٢٢(وأدىل الــرئيس (اليابــان) ببيــان باســم الــس 
  مجلة أمور منها: الس

أحــــاط علمــــا بانتخــــاب الســــيد بــــيري نكورونـــــزيزا رئيســــا    
  .٢٠٠٥آب/أغسطس   ١٩جلمهورية بوروندي يف 

وأشاد بروح السـالم واحلـوار الـيت أبـداها الشـعب البورونـدي         
ــة      ــجعة يف العمليـ ــاركته املشـ ــاد مبشـ ــا أشـ ــة، كمـ ــرة االنتقاليـ ــة الفتـ طيلـ

  االنتخابية؛  

رام إرادة الشــعب البورونــدي  وأهــاب جبميــع األطــراف احتــ     
  واحلكومة املنتخبة وااللتزامات املتفق عليها خالل العملية االنتقالية؛  

ــتقرار      وشـــجع الســـلطات اجلديـــدة علـــى مواصـــلة ـــج االسـ
  واملصاحلة الوطنية وتعزيز الوئام االجتماعي؛  

وأكد مـن جديـد، يف هـذا الصـدد، ضـرورة وضـع حـد ملنـاخ           
  اإلفالت من العقاب؛  
__________ 

  )٢١(  S/2005/396.  
  )٢٢(  S/PRST/2005/41.  
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أشــاد باملســامهة البالغــة األمهيــة للمبــادرة اإلقليميــة مــن أجــل   و  
الســالم يف بورونــدي، واالحتــاد األفريقــي، وعمليــة األمــم املتحــدة يف       

  بوروندي، يف عملية السالم؛  

ــيهم دول       ــدوليني، مبــن ف ــدي ال ــع شــركاء بورون وأهــاب جبمي
ــزام، املبــادرة اإلقليميــة واملــاحنون الرئيســيون، مواصــلة مــا أبــدوه مــن ا   لت

وشــجعهم علــى التوصــل إىل اتفــاق مــع الســلطات البورونديــة بشــأن       
اإلطــار األنســب لتنســيق الــدعم املقــدم منــهم إىل اإلصــالحات اجلاريــة،  

  ولتوطيد السالم.
  

عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن   صــادربيــان   

  ٢٠٠٥  سبتمرب أيلول/ ٢٢املعقودة يف  ٥٢٦٨

 ل/أيلــــــــو ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٢٦٨يف اجللســــــــة   

، أدرج جملـس األمـن يف جـدول أعمالـه تقريـر      ٢٠٠٥ سبتمرب
. )٢٣(األمـــني العـــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي 

ورحب األمني العام يف تقريره بالنجاح يف إجـراء االنتخابـات   
الوطنيــة وتنصــيب رئــيس منتخــب دميقراطيــا وإمتــام العمليــة       

ــى      ــد عل ــرئيس البورونــدي اجلدي ــأ ال ــة. وهن انتخابــه، االنتقالي
ــة     ــمولية العرقيـ ــادئ الشـ ــزام مببـ ــلة االلتـ ــى مواصـ ــجعه علـ وشـ
والسياسية. وأكد أنه على الرغم من االتصـاالت الواعـدة بـني    

تحريـر الوطنيـة، فـإن املفاوضـات     احلكومة االنتقاليـة وقـوات ال  
تســفر عــن نتــائج ملموســة. وأشــار إىل التحــديات الكــبرية    مل

ــيم   ــدة، ال سـ ــة اجلديـ ــه احلكومـ ــيت تواجـ ــالم  الـ ــتعادة السـ ا اسـ
واالســتقرار، فضــال عــن احلاجـــة إىل مواصــلة التفــاوض مـــع      
قــوات التحريــر الوطنيــة مــن أجــل إبــرام اتفــاق شــامل لوقــف    
إطالق النار. ويف اخلتام، قال إنه يوصي باإلنشـاء املبكـر آلليـة    
دعــم دوليــة بوصــفها منتــدى لشــركاء بورونــدي. وذكــر أنــه   

يـة األمـم املتحـدة يف    سيقدم توصيات بشأن حجم ووالية عمل
ــول      ــة حبلــ ــرة االنتقاليــ ــد الفتــ ــا بعــ ــة مــ ــدي يف مرحلــ بورونــ

__________ 

  )٢٣(  S/2005/586.  

يتوقـــع إجـــراء ختفـــيض  تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، ولكنـــه ال ١٥
فوري يف القوام العسكري للبعثة، علـى الـرغم مـن أن العنصـر     

  املدين سيخضع للتعديالت الالزمة.

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
، ويف مجلـــة )٢٤(ىل الــرئيس (الفلـــبني) ببيـــان باســـم الـــس وأد

  أورده الس يف البيان أنه:  ام

ــام إنشــاء منتــ        ــني الع ــا بــاقتراح األم دى للشــركاء أحــاط علم
لمـــا أيضــا بــاإلعالن املعتمـــد يف   ؛ وأحــاط ع بوصــفه آليــة دعـــم دوليــة   

 نيويــــــورك خــــــالل مــــــؤمتر القمــــــة    يف ٢٠٠٥أيلول/ســــــبتمرب  ١٣
  بوروندي؛    بشأن

ورحــب بقــرار إنشــاء منتــدى لشــركاء بورونــدي، وشــجع         
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام علــى إمتــام املناقشــات مــع مجيــع الشــركاء     

  ممكن؛    املعنيني من أجل إنشاء املنتدى يف أقرب وقت

وكــرر نــداءه إىل أوســاط اجلهــات املاحنــة لبــذل جهــود ثنائيــة     
  البلد.  ومتعددة األطراف لدعم

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٤١القــــرار   

تشـرين    ٣٠يف  املعقـودة  ٥٣١١األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

تشــــــــرين  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٥٣١١يف اجللســــــــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه  ٢٠٠٥الثــاين/نوفمرب 

ــم املتحــدة يف       ــة األم ــام عــن عملي ــني الع ــر اخلــامس لألم التقري
ــدي ــام يف   )٢٥(بورون ــني الع ــى   . وأشــار األم ــه عل ــره إىل أن تقري

الـــرغم مـــن اإلجنـــازات الـــيت حتققـــت، فـــإن احلالـــة العامـــة يف  
زالــت هشــة للغايــة. وأكــد أن األولويــة الفوريــة  بورونــدي مــا

واألكثر إحلاحا هي ضمان وضـع حـد للرتاعـات املسـلحة مـع      
__________ 

  )٢٤(  S/PRST/2005/43.  
  )٢٥(  S/2005/728 ١٦٠٢، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.(  
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ــد       ــة ق ــس واملنطق ــة، وأشــار إىل أن ال ــر الوطني ــوات التحري ق
ــر الواجـــب يف   ــالء النظـ ــودان إيـ ــددة  يـ ــدابري حمـ ــوء إىل تـ اللجـ

األهـــداف ضـــد بعـــض قـــادة قـــوات التحريـــر الوطنيـــة الـــذين 
زالــوا يعرقلــون التوصــل إىل حــل ســلمي. وأحــاط أعضــاء    مــا

الس علما، يف مجلة أمور، بإصـالح قطـاع األمـن؛ وبرنـامج     
نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج؛ واألزمـة االقتصـادية     

تقـدمها األمـم املتحـدة يف إنشـاء      واالجتماعية؛ واملساعدة اليت
جلنـــة تقصـــي احلقـــائق واملصـــاحلة والـــدائرة اخلاصـــة؛ واحلالـــة 
اإلنسانية. وفيما يتعلق بـوترية انسـحاب عمليـة األمـم املتحـدة      
يف بورونــدي، حــذر مــن انســحاب دويل متســرع أو ســابق      
ألوانــه، وشــدد علــى احلاجــة إىل التأكــد مــن أن ال تتعــرض       

ــيت ح  ــب الــ ــر املكاســ ــدي يف  للخطــ ــعب البورونــ ــا الشــ ققهــ
  األخرية.    اآلونة

ــس إىل        ــاه ال ــاد الروســي) انتب ــرئيس (االحت ووجــه ال
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣، ورسـالة مؤرخـة   )٢٦(مشـروع قـرار  

ــس     ٢٠٠٥ ــيس جملــ ــدي إىل رئــ ــل بورونــ ــن ممثــ ــة مــ موجهــ
. واســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها وزيــر خارجيــة  )٢٧(األمــن

  بوروندي.  

رونــدي أنــه، فيمــا يتعلــق بــاألمن، فــإن وأكــد ممثــل بو  
السالم يسود مجيع أحناء البلد باستثناء بعـض اجليـوب، ولكنـه    
ــدخول يف     ــت الـ ــة رفضـ ــر الوطنيـ ــوات التحريـ ــار إىل أن قـ أشـ
حمادثــات لالنضــمام إىل بقيــة شــعب بورونــدي علــى طريــق       

__________ 

  )٢٦(  S/2005/741.  
  )٢٧(  S/2005/736     ا تقرير حكومـة بورونـدي عـن تطـور اليت حييل ،

ــوجز فيــه        ــدي، الــذي ت ــة األمــم املتحــدة يف بورون ــة عملي والي
ونـدي وعمليـة األمـم    احلكومة اختتام احملادثات بني حكومة بور

املتحدة يف بورونـدي فيمـا يتعلـق بطرائـق االنسـحاب التـدرجيي       
لقـوات عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونـدي وغــريه مــن جمــاالت   

  التعاون.

ــة      ــة األمني ــة. وأورد تفاصــيل عــن احلال ــار والتنمي ــادة اإلعم إع
لبلــد، وشـدد علــى احلاجـة امللحــة إىل التعزيــز   واالقتصـادية يف ا 

ــاالت       ــك وك ــا يف ذل ــراف، مب ــددة األط ــاالت املتع ــايل للوك امل
األمم املتحدة، حىت يتسىن هلا االنتقال من الدعم اإلنسـاين إىل  
دعـــم التنميـــة. وأكـــد أن التحليــــل املشـــترك بـــني حكومــــة      
بوروندي وعمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي أدى إىل اختـاذ      

تـدرجيي، علـى حنــو مـنظم، يبــدأ يف    ار بالتوصـية بانســحاب  قـر 
. ويف اخلتـام، أوصـى بـأن تركـز     ٢٠٠٦كانون الثاين/ينـاير   ١

واليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي القادمـة علـى رصـد         
احلدود بني بوروندي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛ ودعـم     

ــاج، وإصــال     ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ــة ن ح عملي
قطاع األمن؛ ودعم حقوق اإلنسان والعدالـة االنتقاليـة وإزالـة    

  .)٢٨(األلغام

وطُـرح مشروع القرار للتصويت، واعتــمد باإلمجـاع     
) الــذي قــرر مبوجبــه الــس،  ٢٠٠٥( ١٦٤١بوصــفه القــرار 

متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق مجلــة أمــور منــها 
 ١٥بورونـــدي حـــىت متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف 

، علــى أن يبقــي املســألة قيــد نظــره ٢٠٠٦كــانون الثاين/ينــاير 
  الفعلي.

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٥٠القــــرار   

كـانون    ٢١املعقـودة يف   ٥٣٤١األمن يف جلسـته  

  ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

كــــــــانون  ٢١، املعقــــــــودة يف ٥٣٤١يف اجللســــــــة   
مالـه  ، أدرج جملس األمـن يف جـدول أع  ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

أيضا التقرير اخلامس لألمني العام عن عملية األمـم املتحـدة يف   
__________ 

  )٢٨(  S/PV.3313 .٤-٢، ص.  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

421/1582 11-02856 
 

ــدي ــاركة يف   )٢٩(بورونــ ــدي إىل املشــ ــل بورونــ ـــي ممثــ . ودعــ
املتحدة) انتباه الس مـرة   املناقشة. واسترعى الرئيس (اململكة

 ٢٠٠٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣أخرى إىل الرسـالة املؤرخـة   
ــة مـــن ممثـــل بورونـــدي  ــرار، و)٣٠(املوجهـ . )٣١(إىل مشـــروع قـ

ــرار    ــفه القـ ــاع بوصـ ــرار باإلمجـ ــروع القـ ــد مشـ  ١٦٥٠واعتمـ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب الفصـل   ٢٠٠٥(
  السابع من امليثاق األمم املتحدة مجلة أمور منها:

 ١قــرر متديــد واليــة عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي حــىت    
  ؛  ٢٠٠٦متوز/يوليه 

وات ومعــدات مــن األفــراد العســكريني  وأذن بنقــل مؤقــت لقــ   
ــة      ــدي وبعث ــة األمــم املتحــدة يف بورون ــة بــني عملي ــراد الشــرطة املدني وأف
منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وطلـب يف هـذا      
الصدد إىل األمني العام أن يبـدأ مشـاورات مـع البلـدان املسـامهة بقـوات       

  يف هاتني البعثتني؛  عسكرية وأفراد من الشرطة املدنية 

وأكـــد علـــى أن أي فـــرد يــــنقل ســـيظل حمســـوبا علـــى احلـــد    
األقصى املأذون به لألفراد العسـكريني واملـوظفني املـدنيني يف البعثـة الـيت      
يـــنقل منــها ذلــك الفــرد، وعلــى أن أي عمليــة نقــل مــن هــذا القبيــل لــن  

م األصـلية،  يترتب عليها متديد لنشر األفراد بعد انتـهاء مـدة واليـة بعثتـه    
  ما مل يقرر الس خالف ذلك؛  

ـــزع الســالح         ــامج ن ــذ برن ــى إكمــال تنفي ــة عل وحــث احلكوم
  والتسريح وإعادة اإلدماج؛  

وحث الشـركاء الـدوليني العـاملني علـى تنميـة بورونـدي؛ مبـا          
يف ذلك هيئات األمم املتحدة املعنية، على مواصلة تقـدمي الـدعم إلعـادة    

ة مــن خــالل املشــاركة النشــطة يف مــؤمتر     إعمــار ذلــك البلــد، وخباصــ   
  ؛  ٢٠٠٦املاحنني املزمع تنظيمه يف أوائل عام 

__________ 

  )٢٩(  S/2005/728.  
  )٣٠(  S/2005/736.  
  )٣١(  S/2005/811.  

  وقرر أن يـبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

يف جلســة جملــس األمــن   الــرئيسبيــان صــادر عــن    

  ٢٠٠٦  آذار/مارس ٢٣املعقودة يف  ٥٣٩٤

آذار/مـــــارس  ٢٣، املعقـــــودة يف ٥٣٩٤يف اجللســـــة   
ــس األ٢٠٠٦ ــر    ، أدرج جملــ ــه التقريــ ــدول أعمالــ ــن يف جــ مــ

الســــادس لألمــــني العــــام عــــن عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف       
ــدي ــة   )٣٢(بورون ــره أن احلكوم . والحــظ األمــني العــام يف تقري

ركــزت خطواــا األوليــة علــى تعزيــز اآلفــاق الطويلــة األجــل   
للشعب البورونـدي، وقـدمت برناجمـا تشـريعيا طموحـا. ومـع       

اجـــه أزمـــات إنســـانية زال يو ذلـــك، حـــذر مـــن أن البلـــد مـــا
ــة اهلشاشــة.       ــة واقتصــادية بالغ ــة أمني ــة حــادة، وحال واجتماعي
وأعرب عن رأي مفاده أن مثة حاجة إىل ج متعـدد اجلوانـب   
من أجل حل مسألة قوات التحرير الوطنية، اليت طـال أمـدها.   
وشــجع قــادة املبــادرة اإلقليميــة إلحــالل الســالم يف بورونــدي 

وروندي، على إعادة تنشـيط الـدعم   وتيسري عملية السالم يف ب
ــة الســالم    ــه لعملي ــذي يقدمون ــد أن    ال ــا. وأك ــدا الختتامه متهي

ــن      ــدي مـ ــدة يف بورونـ ــم املتحـ ــة األمـ ــحاب عمليـ ــة انسـ خطـ
، وضـعت  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١بوروندي حبلول 

بالتشـــاور مـــع احلكومـــة، يف أعقـــاب طلبـــها احملـــدد والقـــوي  
  تحدة حلفظ السالم.لالنسحاب املبكر لوجود األمم امل

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
، ويف مجلـة  )٣٣(وأدىل الرئيس (األرجنـتني) ببيـان باسـم الـس    

  ما أورده الس يف بيانه:
__________ 

  )٣٢(  S/2006/163.  
  )٣٣(  S/PRST/2006/12.  
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ــد         ــاثون رواســا قائ ــؤخرا أغ ــا م  ــيت أدىل ــات ال رحــب بالبيان
تعداده قــوات التحريـــر الوطنيـــة يف دار الســـالم، والـــيت أبـــدى فيهـــا اســـ 

  للتفاوض من أجل إاء أعمال العنف؛  

وحث الطرفني على أن يغتنما فرصة هـذه املفاوضـات بغـرض      
  إحالل السالم يف كل أرجاء البلد؛  

وشـــــجع األطـــــراف البورونديـــــة علـــــى املضـــــي يف إجـــــراء    
ــى روح احلــوار       ــاظ عل ــع احلف ــا يف أروشــا، م ــق عليه اإلصــالحات املتف

طراف، ممـا يتـيح جنـاح العمليـة االنتقاليـة      وتوافق اآلراء وإشراك مجيع األ
  يف البلد  

ودعا دول املبادرة اإلقليمية إىل مواصـلة العمـل مـع السـلطات       
  البوروندية من أجل توطيد السالم يف البلد واملنطقة؛  

مبا يف ذلـك وكـاالت األمـم املتحـدة      - وشجع اتمع الدويل  
ديـــة يف أعقـــاب علـــى مواصـــلة دعـــم الســـلطات البورون - ذات الصــلة 

  انسحاب عملية األمم املتحدة يف بوروندي على املدى الطويل.
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٩٢القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥٤٧٩األمــــــــ

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٣٠

ــة    ــودة يف ٥٤٧٩يف اجللسـ ــه  ٣٠، املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج جملس األمن يف جـدول أعمالـه التقريـر السـابع     ٢٠٠٦

. )٣٤(لألمـــني العـــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي 
ورحب األمني العام يف تقريره، يف مجلة أمور، بكـل مـن قـرار    
قوات التحريـر الوطنيـة التفـاوض دون شـروط مسـبقة، وقـرار       
ــة املســلحة؛      ــذه اجلماع ــع ه ــات م ــة الشــروع يف حمادث احلكوم

ــع يف  ــادئ    ١٨والتوقيـ ــأن مبـ ــاق بشـ ــى اتفـ ــه علـ حزيران/يونيـ
التوصل إىل السـالم الـدائم واألمـن واالسـتقرار يف بورونـدي؛      
واالتفاق املعقود بني حكومة بورونـدي واألمـم املتحـدة علـى     
ااالت ذات األولويـة يف توطيـد السـالم. وأعـرب أيضـا عـن       

__________ 

  )٣٤(  S/2006/429.  

القلـــق إزاء تزايـــد االنتقـــادات الوطنيـــة والدوليـــة املوجهـــة إىل 
السياسـية ووسـائط    النهج الذي تتبعه احلكومـة جتـاه األحـزاب   

اإلعالم املعارضة. ومن مث فقد حـث حكومـة بورونـدي علـى     
ــة اختــاذ      ــاع ــج مشــاركة شــامل وشــفاف يف عملي ــة اتب كفال
القرارات السياسية، وكذلك علـى دعـم حريـة التعـبري، وعلـى      
أن تظل منفتحة للحوار مع اتمع املدين واألحزاب السياسـية  

تــام، أضــاف أن تعزيــز  وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين. ويف اخل 
قدرة اجليش والشـرطة مطلـوب علـى وجـه السـرعة مـن أجـل        
ــل الوحــدات       ــد رحي ــين إىل أدىن حــد بع ــراغ أم ــيص أي ف تقل
العسكرية التابعة لعملية األمم املتحـدة يف بورونـدي. وأخـريا،    
أعرب عن ترحيبه باالتفاق املربم بني احلكومة واألمم املتحـدة  

ــد الســالم الــيت تتطلــب     بشــأن اــاالت ذات األولويــة   لتوطي
مواصــلة احلصــول علــى دعــم األمــم املتحــدة. وشــجع جملــس    
ــة إىل      ــار الواجــب إىل توصــيته الداعي ــالء االعتب ــى إي األمــن عل
إنشــاء مكتــب متكامــل لألمــم املتحــدة يف بورونــدي، ممــا مــن  
شأنه أن يشري إىل حتول يف تركيز عمل األمم املتحدة يف البلـد  

إلجيابية يف عملية السالم. ويف الوقـت  لكي يعكس التطورات ا
نفســه، أوصــى بتمديــد ــائي لواليــة عمليــة األمــم املتحــدة يف  

  .٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١بوروندي حىت 

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
واســـترعى الـــرئيس (الـــدامنرك) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع      

)، ٢٠٠٦( ١٦٩٢ه القــرار ؛ اعتمــد باإلمجــاع بوصــف)٣٥(قــرار
الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    

  امليثاق، مجلة أمور منها:

ــة     ــة عمليـ ــد واليـ ــرر متديـ ــدي إىل  قـ ــدة يف بورونـ ــم املتحـ األمـ
  ؛  ٢٠٠٦  ديسمرب كانون األول/  ٣١

__________ 

  )٣٥(  S/2006/456.  
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اإلذن بـأن تــنقل    ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ٣٠وقرر أن ميدد إىل   
ــة مشــاة ك  ــا كتيب ــا  ٥٠حــد أقصــى، ومستشــفى عســكري و  مؤقت مراقب

ــدة    ــم املتحـ ــة األمـ ــن عمليـ ــكريا مـ ــة  عسـ ــة منظمـ ــدي إىل بعثـ يف بورونـ
ــم ــة الكونغــــ   األمــ ــدة يف مجهوريــ ــرار   املتحــ ــا للقــ ــة، وفقــ و الدميقراطيــ
)، مع نية جتديد هذا اإلذن وفقا ملا يقرره جملـس األمـن   ٢٠٠٦( ١٦٦٩

املتحـدة يف مجهوريـة    يف املستقبل بشأن جتديد واليـة بعثـة منظمـة األمـم    
  الكونغو الدميقراطية؛  

ورحب باعتزام األمـني العـام أن ينشـئ مكتبـا متكـامال لألمـم         
  املتحدة يف بوروندي.

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧١٩القــــرار   

تشـرين    ٢٥املعقـودة يف   ٥٥٥٤األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢٥، املعقــــــــودة يف ٥٥٥٤يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس جمـددا يف جـدول أعمالـه     ٢٠٠٦/أكتوبر األول

التقريــر الســابع لألمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف        
. ويف اإلضــافة إىل التقريــر، )٣٦(بورونــدي واإلضــافة املرفقــة بــه

حـــدد األمـــني العـــام واليـــة وهيكـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة   
مــن املتكامـل املقتـرح يف بورونـدي. وذكــر أن إنشـاء املكتـب      

شأنه أن ميكِّـن اتمع الدويل، مـن خـالل األمـم املتحـدة، مـن      
ــز        ــال تعزي ــة يف جم ــة احلامســة املقبل ــام يف املرحل ــدور ه ــام ب القي
ــة       ــة لألســباب اجلذري ــى التصــدي بفعالي ــة عل ــدرات الوطني الق

  للرتاع وكذلك على تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية.

ــار    ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ــة. ودعـ كة يف املناقشـ
؛ )٣٧(واسترعى الرئيس (اليابان) انتباه الس إىل مشروع قـرار 

)، الـذي قـرر   ٢٠٠٦( ١٧١٩اعتـمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
  مبوجبه الس مجلة أمور منها:

__________ 

  )٣٦(  S/2006/429  وAdd.1.  
  )٣٧(  S/2006/839.  

ــدة        ــم املتحـ ــب األمـ ــئ مكتـ ــام أن ينشـ ــني العـ ــب إىل األمـ طلـ
كــانون  ١يف شــهرا تبــدأ  ١٢ة أوليــة مــدا املتكامــل يف بورونــدي لفتــر

، مـــن أجـــل دعـــم احلكومـــة يف جهودهـــا إلحـــالل  ٢٠٠٧الثاين/ينـــاير 
الســــالم الطويــــل األجــــل واالســــتقرار يف مرحلــــة توطيــــد الســــالم يف 

  بوروندي؛  

  وأهـــــاب حبكومــــــة بورونـــــدي وحــــــزب حتريـــــر شــــــعب      
قوات التحريـر الوطنيـة أن تقومـا، علـى وجـه السـرعة وحبسـن         -اهلوتو 

ل لوقـف إطـالق النــار، الـذي وقَّعتـا عليــه يف     نيـة، بتنفيـذ االتفـاق الشــام   
ــا   ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ٧دار الســالم يف  ــذل جهودمه ، وأن تواصــال ب

  الرامية إىل حل املسائل اليت مل تحسم بعد بروح من التعاون.
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٧  مايو أيار/ ٣٠املعقودة يف  ٥٦٨٦
  

أيار/مــــايو  ٣٠ملعقــــودة يف ، ا)٣٨(٥٦٨٦يف اجللســــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه التقريــر األول ٢٠٠٧

ــل يف      ــدة املتكامــ ــم املتحــ ــب األمــ ــن مكتــ ــام عــ ــني العــ لألمــ
ــدي ــة    )٣٩(بورون ــره إىل أن عملي ــام يف تقري . وأشــار األمــني الع

ــب      ــت، وإىل إنشــاء مكت ــد أُي ــدي ق األمــم املتحــدة يف بورون
رونـــدي رمسيـــا، منـــذ تقريـــره  األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف بو

تـــزال هشـــة، إال أن  األخـــري. وأشـــار إىل أن احلالـــة العامـــة ال
احلكومة اختذت بعض اخلطوات اإلجيابية، مبا يف ذلـك حتسـني   
ــزام    ــع املـــدين؛ وااللتـ ــالم واتمـ ــائط اإلعـ العالقـــات مـــع وسـ
ــة حقــوق اإلنســان، ومكافحــة الفســاد؛ وتعهــد     بتحســني حال

احلاكم بالعمل بشكل شـامل للجميـع   القيادة اجلديدة للحزب 
__________ 

، املعقودة كجلسـة خاصـة   ٥٦٧٨دعا جملس األمن، يف جلسته   )٣٨(  
ــايو  ٢١يف  ــام   ٢٠٠٧أيار/مــ ــني العــ ــذي لألمــ ــل التنفيــ ، املمثــ

لبورونــدي. واســتمع أعضــاء الــس إىل إحاطــة قــدمها ممثــل       
جنــة التنظيميـــة للجنــة بنـــاء   النــرويج، بصـــفتها نائبــة رئـــيس الل  

  السالم، وبيان أدىل به ممثل بوروندي.
  )٣٩(  S/2007/287.  
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وبروح تعاونية مع مجيع األحزاب السياسـية. ورحـب، ضـمن    
مجلـة أمــور، بإعــادة إحيــاء اجلماعــة االقتصــادية لبلــدان منطقــة  
البحريات الكربى، وانضمام بوروندي رمسيا إىل مجاعـة شـرق   
أفريقيــا؛ ومشــاركة حكومــة بورونــدي يف جلنــة بنــاء الســالم.  

قلقــه إزاء االفتقــار إىل املــوارد، والقــدرات  وأعــرب أيضــا عــن 
احملدودة على الوفـاء بالتوقعـات العاليـة لشـعب بورونـدي مـن       
ــذ      ــة للســالم، فضــال عــن املــأزق احلــايل يف تنفي ــد الفوري الفوائ
اتفــاق وقــف إطــالق النــار الشــامل. وقــال إن التــزام احلكومــة  
ــر      ــوات التحري ــب ق ــام واســتيعاب مطال ــة إىل األم ــدفع العملي ب

  لوطنية أمر جدير بالثناء.  ا

ووجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه الــس إىل    
موجهــة مــن ممثــل    ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ١٣رســالة مؤرخــة  

، ويف مجلـة مـا أورده   )٤١(؛ وأدىل ببيـان باسـم الـس   )٤٠(فرنسا
  أنه:  الس يف البيان

رحــب بإنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي     
  عم الذي يقدمه املكتب لعملية توطيد السالم؛  وبالد

وحث حكومـة بورونـدي علـى تكثيـف جهودهـا فيمـا يتعلـق          
جبميع جوانب إصالح قطـاع األمـن ومعاجلـة مسـألة انتـهاكات حقـوق       
اإلنسان الـيت يرتكبـها أفـراد األجهـزة األمنيـة، بطـرق منـها تقـدمي اجلنـاة          

هم مكتـب األمـم املتحـدة    إىل العدالة، وشجع الشركاء الدوليني، مبـن فـي  
  املتكامل يف بوروندي وفقا لواليته، على زيادة دعمهم هلذا اجلهد؛  

وحــث احلكومــة علــى زيــادة جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة         
  اإلفالت من العقاب وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛  

__________ 

  )٤٠(  S/2007/92   لــس ــا اســتنتاجات الفريــق العامــل التــابع حييــل ،
األمن املعين باألطفال والرتاع املسلح فيمـا يتعلـق بتقريـر األمـني     

  العام عن األطفال والرتاع املسلح يف بوروندي.
  )٤١(  S/PRST/2007/16.  

ورحـــب بإعـــادة إحيـــاء اجلماعـــة االقتصـــادية لبلـــدان منطقـــة    
يـــة مـــؤمتر الـــبحريات الكـــربى، وانضـــمام     الـــبحريات الكـــربى، وبعمل 

  بوروندي الرمسي املرتقب إىل مجاعة شرق أفريقيا.
  

املعقـودة   ٥٧٨٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨يف 
  

تشــــــــرين  ٢٨املعقــــــــودة يف  ٥٧٨٦يف اجللســــــــة   
، اسـتمع الـس إىل إحاطـة قـدمها وزيـر      ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

واألمــن يف جنــوب أفريقيــا وميســر عمليــة الســالم يف  الســالمة
  بوروندي، أدىل يف أعقاا مجيع أعضاء الس ببيانات.

ــس       ــدي الـ ــالم يف بورونـ ــة السـ ــر عمليـ ــغ ميسـ وأبلـ
باتفاق السالم الشامل الذي جـرى التوقيـع عليـه بـني حكومـة      
بوروندي وقوات التحرير الوطنية، ولكنـه أشـار إىل عـدد مـن     

ملستجدة وإىل إنشاء آليـة مشـتركة للتحقـق والرصـد     املشاكل ا
مبشاركة قوات التحرير الوطنيـة، الـيت انسـحبت منـها الحقـا.      
ويف حزيران/يونيه عـقد اجتمـاع بـني رئـيس بورونـدي وقائـد      
ــه االتفــاق علــى عــدد مــن      ــة، جــرى في ــر الوطني ــوات التحري ق
اخلطـوات بينــها عــودة قــوات التحريــر الوطنيــة إىل بورونــدي.  

ع ذلك، كان هناك انقسـام يف قـوات التحريـر الوطنيـة الـيت      وم
شــهدت ختلــي عــدد مــن املقــاتلني عــن مــواقعهم والســعي إىل    
ــادة    ــريح وإعــ ــالح والتســ ــزع الســ ــامج نــ ــمام إىل برنــ االنضــ
اإلدماج، وكذلك هجمات ضد مـن حيـاولون املغـادرة. ودعـا     

ن إىل املساعدة، باسـم االحتـاد األفريقـي واملبـادرة اإلقليميـة، مـ      
اتمع الدويل واألمم املتحدة فيما يتعلق بعمليـة نـزع السـالح    
والتسـريح وإعــادة اإلدمــاج، وال ســيما ألفــراد قــوات التحريــر  
الوطنية الذين تقدموا لـذلك بالفعـل، وإىل الضـغط علـى قيـادة      
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قــــوات التحريــــر الوطنيــــة لتنفيــــذ اتفــــاق وقــــف إطـــــالق       
  .)٤٢(بالكامل  النار

ليف حكومـــة وحـــدة ورحـــب معظـــم املـــتكلمني بتـــأ  
ــدة يف  ــة جديــــ ــاين/نوفمرب  ١٤وطنيــــ ــرين الثــــ ، ٢٠٠٧تشــــ

ــة     ــة املمــثلني، يف مجل وباســتئناف عمــل الربملــان. ودعــت أغلبي
أمـور، إىل تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق النـار الشـامل بالكامــل،        
وإىل انضمام قوات التحرير الوطنية إىل عمليـة السـالم، وعلـى    

ــا   ــتعادة مكاـ ــل اسـ ــد مـــن أجـ ــه التحديـ ــة  وجـ ــار اآلليـ يف إطـ
ــأخري أو شــروط مســبقة.     ــق والرصــد، دون ت املشــتركة للتحق
ــوب      ــذهلا حكومــة جن ــيت تب ــاجلهود ال وأشــاد عــدة مــتكلمني ب
أفريقيا، ومبادرة السالم اإلقليمية، وفرقة العمل اخلاصة التابعـة  
ــم املتحــــدة املتكامــــل يف    لالحتــــاد األفريقــــي، ومكتــــب األمــ

بورونـدي. وأعـرب عـدد     بوروندي، وميسر عملية السالم يف
من املتكلمني عن تأييدهم ملشروع البيان املوجـه إىل الصـحافة   

  بشأن بوروندي الذي أعده وفد فرنسا.  

ودعـــا ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا جملـــس األمـــن واتمـــع   
ــة      ــادرة اإلقليمي ــدعم املب ــى حنــو موحــد ل ــدويل إىل العمــل عل ال

ضــغط علــى للســالم وبراجمهــا، كمــا دعــا اتمــع الــدويل إىل ال
قــوات التحريــر الوطنيــة ملعــاودة االنضــمام إىل عمليــة الســالم. 
وأشـار أيضــا إىل أن مـن املهــم أن يواصــل جملـس األمــن تقــدمي    
الــدعم الكامــل للعمليــة، متشــيا مــع الفصــل الثــامن مــن ميثــاق   

  .  )٤٣(املتحدة  األمم

وأعــرب ممثــل الكونغــو عــن اعتقــاده بــأن الصــعوبات     
دون اإلقليمية تتمثـل يف أن مـن شـأن    اليت تكتنف هذه املنطقة 

خطــر انــدالع العنــف مــن جديــد أن يترتــب عليــه أثــر حتمــي  
__________ 

  )٤٢(  S/PV.5786 ،٧-٢ الصفحات.  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

على البلدان ااورة، بـل ميكـن أن يقـوض اجلهـود الـيت يبـذهلا       
ــو     ــة الكونغـ ــك يف مجهوريـ ــا يف ذلـ ــاك، مبـ ــدويل هنـ ــع الـ اتمـ
الدميقراطية. ونتيجة لـذلك، أعـرب، علـى غـرار ممثـل الصـني،       

  .  )٤٤(اء من أجل املساعدة يف التيسريعن تأييده للند
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٩١القــــرار   

كـانون    ١٩املعقـودة يف   ٥٨٠٩األمن يف جلسـته  

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

ــة    ــودة يف ٥٧٩٣يف اجللســـــــ ــانون  ٦، املعقـــــــ كـــــــ
، أدرج جملس األمـن يف جـدول أعمالـه    ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

مـم املتحـدة املتكامـل    التقرير الثاين لألمني العام عن مكتـب األ 
. وأشار األمـني العـام يف تقريـره إىل أن احلالـة     )٤٥(يف بوروندي

السياســـية تـــدهورت إىل حـــد كـــبري خـــالل الفتـــرة الســـابقة،  
بسـبب األزمـة النامجـة عـن التـوترات السياسـية داخـل احلــزب        

جبهـة   -احلاكم وهو الـس الـوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة      
واحتجـــاز رئيســـه الســـابق. وميثـــل  الـــدفاع عـــن الدميقراطيـــة،

تــدهور جممــل احلالــة األمنيــة، واســتمرار انتــهاكات حقــوق       
اإلنســان مصــدر قلــق أيضــا. ومــع ذلــك، فــإن تعــيني حكومــة  

تشــرين الثــاين/نوفمرب، فضــال  ١٤شــاملة جلميــع األطــراف يف 
عن النتائج اإلجيابية للحوار بني رئيس بوروندي واالحتـاد مـن   

ــوطين وج   ــدم الـ ــل التقـ ــة يف    أجـ ــن الدميقراطيـ ــدفاع عـ ــة الـ بهـ
بورونــدي، تعــد تطــورات مشــجعة يف عمليــة توطيــد الســالم. 
ــر     ــوات التحري وأكــد جمــددا أن مــن الضــروري أن تســتأنف ق
الوطنيــة مشــاركتها يف اآلليــة املشــتركة للتحقــق والرصــد دون 
ــاد    ــبقة. وشـــجع جملـــس األمـــن واالحتـ تـــأخري أو شـــروط مسـ

ية لدعم العملية، وأعـرب  األفريقي على استكشاف سبل إضاف
__________ 

 ١٤(الكونغـــــو) والصـــــفحة  ١٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٤٤(  
  .(الصني)

  )٤٥(  S/2007/682 ١٧١٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.(  
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ــل يف       ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــي ملكت ــه ينبغ ــاده بأن عــن اعتق
بوروندي أن يضطلع بدور أقـوى يف دعـم عمليـة السـالم بـني      
حكومة بوروندي وقوات التحرير الوطنية، بتنسيق كامـل مـع   

  الشركاء اإلقليميني والدوليني.

واســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها ممثـــل النـــرويج،    
  .)٤٦(السالم  ئيس تشكيلة بوروندي يف جلنة بناءر

وأبلــغ رئــيس تشــكيلة بورونــدي أعضــاَء الــس بــأن    
جلنة بناء السالم أجنـزت وضـع إطـار اسـتراتيجي لبنـاء السـالم       
يف بورونــدي واعتمــدت آليــة للرصــد والتتبــع مــن أجــل ذلــك  
اإلطار. وأوصى أيضا بأن يرصـد الـس عـن كثـب احلالـة يف      

ن ينظــر، عنــد االقتضــاء، يف اختــاذ اإلجــراءات  بورونــدي، وبــأ
ــة بغــرض التنفيــذ الفعــال لوقــف إطــالق النــار حبلــول        املالئم

  .  )٤٧(التاريخ احملدد

كـــــــانون  ١٩، املعقـــــــودة يف ٥٨٠٩ويف اجللســـــــة   
، أدرج الس جمددا يف جـدول أعمالـه   ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

تكامـل  التقرير الثاين لألمني العام عن مكتـب األمـم املتحـدة امل   
  .  )٤٨(يف بوروندي

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
؛ )٤٩(واسترعى الرئيس (إيطاليا) انتباه الس إىل مشروع قـرار 

__________ 

دعـي ممثل بوروندي إىل االشتراك يف االجتمـاع ولكنـه مل يـدل      )٤٦(  
  ببيان.

  .٣-٢ الصفحات، S/PV.5793 انظر  )٤٧(  
  )٤٨(  S/2007/682.  
  )٤٩(  S/2007/740.  

)، الـذي قـرر   ٢٠٠٧( ١٧٩١اعتـمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
  مبوجبه الس مجلة أمور منها:

يف بورونـدي،  قرر متديد والية مكتب األمم املتحـدة املتكامـل     
 كـانون األول/  ٣١)، حـىت  ٢٠٠٦( ١٧١٩بصيغتها الـواردة يف القـرار   

  ؛٢٠٠٨ديسمرب 

وشــجع الســلطات واجلهــات السياســية الفاعلــة يف بورونــدي     
  على مواصلة حوارها؛  

قــوات التحريــر الوطنيــة  - وحــث حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو  
 أو شـروط  على العودة إىل اآللية املشتركة للتحقـق والرصـد دون تـأخري   

  مسبقة، وعلى القيام فورا بإطالق سراح مجيع األطفال املرتبطني به؛

ــف إطــالق النــار إىل         ــاق الشــامل لوق ــا الطــرفني يف االتف ودع
االمتنـــاع عـــن أي عمـــل مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إىل اســـتئناف األعمـــال  

  العالقة بروح من التعاون؛املسائل العدائية، وكذلك إىل تسوية 

ســري يف اجلنــوب األفريقــي، ومبــادرة الســالم وشــجع فريــق التي  
اإلقليميــة، واالحتــاد األفريقــي والشــركاء الــدوليني اآلخــرين علــى تعزيــز  

ــل يف اإلجنــاز املبكــر    ــدعم التعجي ــة ل ــني   اجلهــود املبذول ــة الســالم ب لعملي
قـــوات التحريـــر  - حكومـــة بورونـــدي وحـــزب حتريـــر شـــعب اهلوتـــو 

  الوطنية؛

يف ذلك مـن خـالل مكتـب األمـم      وطلب إىل األمني العام، مبا  
املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي، أن يقــوم بــدور سياســي قــوي يف دعــم  

  عملية السالم؛  

وشــجع مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل وفريــق التيســري علــى    
ــج مشــترك ملعاجلــة مســألة         ما بشــأن التوصــل إىلــل مبشــاورا التعجي

  ر الوطنية؛اجلنود الذين يـدعى انشقاقهم عن قوات التحري

ــا      ــذل جهودهـ ــلة بـ ــدي علـــى مواصـ ــة بورونـ وشـــجع حكومـ
  ملواجهة التحديات اليت تعترض توطيد السالم.




