
النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
   األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

25 14-65169 

 

  احلالة يف بوروندي -  ٤
 

  عرض عام  
ــرة املستعرضــة، عقــد جملــس األمــن ســت       خــالل الفت

جلســـات واختـــذ قـــرارين فيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف بورونـــدي. 
ــة مــا بعــد      ــة وعلــى حال ــة االنتخابي وركــز الــس علــى العملي

بوروندي. ومت تقليص حجم مكتـب األمـم املتحـدة     الرتاع يف
املتكامــل يف بورونــدي وحــل حملــه مكتــب األمــم املتحــدة يف    

، وأُوكلـت  ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ١بوروندي اعتبارا من 
إليه والية تتضمن، يف مجلة أمور، دعـم حكومـة بورونـدي يف    
ــة      ــات الوطنيـ ــتقالل املؤسسـ ــز اسـ ــة إىل تعزيـ ــاعيها الراميـ مسـ

. ومــدد الــس واليــة )٥١(يســية وقــدراا وأطرهــا القانونيــةالرئ
  .)٥٢(مكتب األمم املتحدة يف بوروندي لفترة سنة واحدة

  
  : العملية االنتخابية٢٠١٠أيار/مايو  ١٠  

ــايو  ١٠يف    ــذي  ٢٠١٠أيار/مــ ــل التنفيــ ــدم املمثــ ، قــ
لألمـــني العـــام يف بورونـــدي ورئـــيس مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــال      ــةً إىل األعضــاء بشــأن األعم ــدي إحاط ــل يف بورون املتكام

التشريعية املقرر إجراؤهـا يف  التحضريية لالنتخابات الرئاسية و
ــه و ٢٨ ــه  ٢٣ حزيران/يونيـ ــوايل.   ٢٠١٠متوز/يوليـ ــى التـ علـ

ومع أن املمثل التنفيذي سلّط الضوء على التطـورات اإلجيابيـة   
الـــيت حـــدثت يف إطـــار التحضـــري لالنتخابـــات، والـــيت مشلـــت 
إصدار بطاقات هوية جمانية، وتقدمي األحـزاب السياسـية أمسـاَء    

بــات البلديــة، والتوقيــع علــى مدونــة قواعــد  مرشــحيها لالنتخا
الســــلوك لألحــــزاب السياســــية ووســــائل اإلعــــالم واإلدارة، 

__________ 

لالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن واليتـي مكتـب األمـم           )٥١(  
ــدة يف      ــم املتحـ ــب األمـ ــدي ومكتـ ــل يف بورونـ ــدة املتكامـ املتحـ

ــاين،     ــم الثـ ــر، القسـ ــزء العاشـ ــر اجلـ ــدي، انظـ ــات ”بورونـ البعثـ
  .“السياسية وبعثات بناء السالم

  .)٢٠١١( ٢٠٢٧القرار   )٥٢(  

والتقدم الكـبري احملـرز صـوب تـأمني ميزانيـة االنتخابـات، فقـد        
أشار إىل التحـديات املقبلـة، وال سـيما تلـك املتعلقـة باجلـدول       
ــأ يـــوم       ــيت قـــد تنشـ ــات وإدارة التـــوترات الـ ــزمين لالنتخابـ الـ

. ورغــم أن رئــيس تشــكيلة بورونــدي التابعــة   )٥٣(خابــاتاالنت
للجنــة بنــاء الســالم كــان موافقــا علــى التقيــيم اإلجيــايب للحالــة  
العامــة يف بورونــدي، فقــد أشــار إىل أن جنــاح االنتخابــات يف   
بوروندي سيكون عنصرا رئيسيا يف توطيد األسـاس السياسـي   

ممثـل بورونـدي   . وأبلغ )٥٤(للسالم والتنمية االقتصادية يف البلد
الس بأن اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة قد أنشئت وبأنـه  
ــات. وأعــرب عــن     قــد وضــعت خطــط لضــمان أمــن االنتخاب
تفاؤله بأن االنتخابات ستجري بنجاح، نظرا إىل وجود عـدد  
كــبري مــن املــراقبني اإلقليمــيني والــدوليني، وإىل تطبيــق معــايري   

ــة الصــحا    ــق حبري ــا يتعل ــع فيم ــانوين   أرف ــارين ق فة، ووجــود إط
  .)٥٥(وتنفيذي إلجراء انتخابات حرة وشفافة

  
كـــانون  ٧إىل  ٢٠١٠األول/ديســـمرب كـــانون  ٩  

: تقــارير األمــني العــام عــن ٢٠١١ ديســمرباألول/
مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي وعـن     

  مكتب األمم املتحدة يف بوروندي

 ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٩يف الفترة املمتدة من   
، قـــدم املمثـــل التنفيـــذي ٢٠١١كـــانون األول/ديســـمرب  ٧إىل 

ــا  ــني العـ ــل يف     لألمـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــب األمـ ــيس مكتـ م ورئـ
بوروندي، واملمثل اخلاص لألمـني العـام ورئـيس مكتـب األمـم      
املتحدة يف بوروندي، ورئيس تشكيلة بورونـدي التابعـة للجنـة    

__________ 

  )٥٣(  S/PV.6309 ٥-٢، الصفحات.  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  
  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥(  
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بناء السالم ثالث إحاطات إعالمية مشـتركة إىل الـس بشـأن    
التقــدم الــذي أحرزتــه بورونــدي والتحــديات الــيت تواجههــا يف  

ال بناء السالم، وال سيما يف جمايل حقـوق اإلنسـان والعدالـة    جم
  االنتقالية.
ــلُ ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٩ويف    ، عــرض املمث

التنفيذي لألمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف  
بوروندي التقرير السابع لألمني العام، الذي تضمن حتـديثا عـن   

طورات الرئيسية اليت اسـتجدت يف بورونـدي، ومـوجزا    آخر الت
عن مقترحاتـه املتعلقـة بواليـة وهيكـل وجـود األمـم املتحـدة يف        

. ورغم اإلعـراب يف التقريـر   )٥٦(مرحلة ما بعد املكتب املتكامل
عــن االنشــغال مــن ديــد وختويــف أعضــاء املعارضــة السياســية  

ثـل التنفيـذي   ومن بيئة اإلفالت من العقـاب السـائدة، شـدد املم   
على التقدم احملرز، مثـل عـدم وقـوع أعمـال عنـف علـى نطـاق        
واسع خـالل فتـرة االنتخابـات وبعـدها، وتعزيـز متثيـل املـرأة يف        
ــتنادا إىل    ــاتلني الســـابقني. واسـ ــة، وإدمـــاج املقـ اجلمعيـــة الوطنيـ

ورد يف التقرير، أوصى املمثل التنفيذي باحلفاظ على وجـود   ما
دي ولكن بعـد تقلـيص حجمـه ليخلـف     األمم املتحدة يف بورون

ــه يف      ــهاء واليتـــ ــل بعـــــد انتـــ ــب املتكامـــ كـــــانون  ٣١املكتـــ
ــمرب  . وبينمـــا أعـــرب رئـــيس تشـــكيلة    )٥٧(٢٠١٠األول/ديسـ

الزيـادة  ”بوروندي التابعـة للجنـة بنـاء السـالم عـن قلقـه حيـال        
حــدد أربعــة جمــاالت ، “الكــبرية يف انتــهاكات حقــوق اإلنســان

تشـكيلة يف املسـتقبل وهـي: دعـم     لألعمال الـيت ستضـطلع ـا ال   
ــا؛ وإدمــاج اجلوانــب     البلــد يف اندماجــه يف مجاعــة شــرق أفريقي
املراعية لظروف الرتاع يف استراتيجية احلد مـن الفقـر؛ ومعاجلـة    
اجلوانب املتعلقة بسيادة القانون وحبقوق اإلنسان؛ ونشـر ثقافـة   

ــد     ــراف يف البل ــف األط ــاط خمتل ــى )٥٨(احلــوار يف أوس . وردا عل
ــرض ممثــل        ــني العــام، ع ــها يف تقريــر األم ــواغل املعــرب عن الش

__________ 

  )٥٦(  S/2010/608.  
  )٥٧(  S/PV.6439 ،٥-٢ الصفحات.  
  .٨  و ٧ الصفحتان نفسه، املرجع  )٥٨(  

ــدي     ــه للتصـــ ــذا حكومتـــ ــيت اختـــ ــادرات الـــ ــدي املبـــ بورونـــ
  .)٥٩(املشاكل هلذه

، أشـــارت املمثلـــة اخلاصـــة ٢٠١١أيار/مـــايو  ١٧ويف   
لألمني العام ورئيسة مكتب األمم املتحـدة يف بورونـدي إىل أن   
احلالة األمنيـة يف البلـد هادئـة عمومـاً وإىل أنـه مت اعتمـاد قـانون        
جديد بشأن عمل األحزاب السياسية وتنظيمها. وبينما أعربت 

ت اإلعدام خارج عن قلقها من استمرار ورود تقارير عن حاال
عمليـة إنشـاء    املضي قدما بثبـات يف نطاق القانون، أشارت إىل 

جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وإىل حتقيق تطورات مهمة يف جمـال  
العدالة االنتقالية. وأفادت بأن االنتقال من املكتب املتكامـل إىل  
الوجود املصغر ملكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي يسـري علـى       

. وبعـد تسـليط الضـوء علـى اعتمـاد الوثيقـة النهائيـة        )٦٠(يرام ما
ــع      ــيت تتضــمن اســتنتاجات االســتعراض نصــف الســنوي الراب ال
ــدي يف      ــالم يف بورونـ ــاء السـ ــتراتيجي لبنـ ــار االسـ ــذ اإلطـ لتنفيـ

نيسان/أبريل، أشار رئيس تشكيلة بوروندي التابعـة للجنـة    ٢١
ــا، و     ــز عليه ــي التركي ــات ينبغ ــع أولوي ــاء الســالم إىل أرب ــي بن ه

اجلانـب املؤسســي، وتوطيــد ثقافــة الدميقراطيــة وكــذلك احلكــم  
الرشــيد، وحقــوق اإلنســان، وســيادة القــانون. أمــا فيمــا يتعلــق  
باجلانب االجتماعي واالقتصادي، فقد أشار إىل إدماج الفئـات  
األكثر ضعفا واألكثر تضررا من الصـراع يف احليـاة االقتصـادية    

ــا وكــذلك إىل االنــدماج اإلقليمــي يف مج  . )٦١(اعــة شــرق أفريقي
وذكر ممثل بوروندي أنه عقب االنتخابات الناجحة اليت دارت 

ــة تشــريعية    ٢٠١٠يف عــام  ــده مؤسســات إلقامــة هيئ ، أنشــأ بل
جديــدة. وأكــد أن جنــاح العمليــة االنتخابيــة يعــزى أساســا إىل   
روح احلوار اليت تشكلت عرب اإلطار االستراتيجي لبناء السـالم  

__________ 

  .١٢-٨ الصفحات نفسه، املرجع  )٥٩(  
  )٦٠(  S/PV.6538، ٣  و ٢ تانالصفح.  
  .٧-٥ الصفحات نفسه، املرجع  )٦١(  
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كـل مـن الربملـان واحلكومـة واألحـزاب       الذي شارك يف وضـعه 
  .)٦٢(السياسية واتمع املدين

، ذكـرت املمثلـة   ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ٧ويف   
ــم الت    ــه رغ ــام أن ــني الع ــاء   اخلاصــة لألم ــود بن ــدم احملــرز يف جه ق

السالم، ال تـزال هنـاك حتـديات ماثلـة. ويف سـياق اإلشـارة إىل       
اجلهود يف جمالَي العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان، أشارت إىل 
تطبيع العالقات بني احلكومة واألحزاب غري املمثلة يف الربملـان،  

نـة  وعملية إنشاء جلنة لتقصـي احلقـائق واملصـاحلة، وإنشـاء اللج    
الوطنية املسـتقلة حلقـوق اإلنسـان. ويف الوقـت نفسـه، حـذّرت       

يـزاالن يشـوهان    من أن القتل بدوافع سياسـية والفقـر املـدقع ال   
عملية توطيد السالم. وأخريا، أفادت بأن مكتب األمم املتحدة 
ــة الرئيســية ــدف     ــاط املرجعي ــورة النق ــدي يواصــل بل يف بورون

ملتحدة يف شـكل فريـق قطـري    تيسري االنتقال إىل تواجد لألمم ا
. وبعــد اإلشــادة بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة     )٦٣(يف ايــة املطــاف 

املستقلة حلقـوق اإلنسـان ومكتـب ألمـني املظـامل، حـثّ رئـيس        
ــى      ــةَ عل ــاء الســالم احلكوم ــة بن ــة للجن ــدي التابع تشــكيلة بورون
تسريع جهودها فيما يتعلـق بـاحلوار السياسـي واحتـرام حقـوق      

  .)٦٤(لرشيداإلنسان واحلكم ا
__________ 

  .٨ الصفحة نفسه، املرجع  )٦٢(  
  )٦٣(  S/PV.6677، ٥-٢ الصفحات.  
  .٨-٦ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٤(  

ــانون األول/ديســمرب   ١٦   كــانون  ٢٠ و ٢٠١٠ك
: إنشاء مكتب األمم املتحدة ٢٠١١األول/ديسمرب 

  يف بوروندي ومتديد واليته

، ومبوجـــــب ٢٠١٠كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٦يف   
مجلة أمور، باإلحاطـة  ، قام الس، يف )٢٠١٠( ١٩٥٩القرار 

علما مع التقدير بالنجاح يف إجـراء مخسـة انتخابـات متتاليـة يف     
، وطلب إىل األمـني  ٢٠١٠الفترة بني أيار/مايو وأيلول/سبتمرب 

ــدي وأوكــل       ــم املتحــدة يف بورون ــب األم ــام أن ينشــئ مكت الع
للمكتب مهمـةَ دعـم حكومـة بورونـدي علـى القيـام، يف مجلـة        

املؤسســات الوطنيــة الرئيســية وقــدراا   أمــور، بتعزيــز اســتقالل
وأطرها القانونية، وتشجيع احلوار وتيسريه بني اجلهات الفاعلـة  
ــة اإلفـــالت مـــن    ــة إىل مكافحـ ــود الراميـ ــم اجلهـ ــة، ودعـ الوطنيـ
     ــس ــاب ال ــها. وأه ــوق اإلنســان ومحايت ــز حق ــاب، وتعزي العق
كذلك باألمني العام أن يعد جمموعة من املعايري لتطـور املكتـب   

  يف املستقبل حبيث يشكل وجودا لفريق قطري لألمم املتحدة.
، ومبوجــــب ٢٠١١كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٠ويف   

، قـام الـس، يف مجلـة أمـور، بتمديـد      )٢٠١١( ٢٠٢٧القرار 
 شـباط/  ١٥واليـــة مكتـب األمم املتحـدة فــي بورونـدي حـىت     

ــر  ــود احلكومــــة    ٢٠١٣فربايــ ــم جهــ ــه دعــ ، وأدرج يف واليتــ
يتعلق بالتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية وتعميـق انـدماجها       فيما

  اإلقليمي.
  

  اجللسات: احلالة يف بوروندي

رقــــــــــم اجللســــــــــة 
  وثائق أخرى  البند الفرعي  وتارخيها

ــدعوات  الـــــ
ــال  عمـــــــــــــ

  ٣٧  باملادة
الــــــــــدعوات عمــــــــــال   

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  باملادة

القــــــرار والتصــــــويت 
 -(املؤيـــــــــــــــــــــدون 
ــون  - املعارضـــــــــــــــــ

  املمتنعون)

              ٦٣٠٩  
ــايو  ١٠ أيار/مـــــــــــــ

٢٠١٠  

ــذي لألمــني     بوروندي     ــل التنفي املمث
ــام ورئــــيس مكتــــب   العــ
األمــم املتحــدة املتكامـــل   
ــيس  ــدي، ورئــ يف بورونــ
تشكيلة بوروندي التابعـة  

  للجنة بناء السالم

    مجيع املدعوين
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رقــــــــــم اجللســــــــــة 
  وثائق أخرى  البند الفرعي  وتارخيها

ــدعوات  الـــــ
ــال  عمـــــــــــــ

  ٣٧  باملادة
الــــــــــدعوات عمــــــــــال   

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  باملادة

القــــــرار والتصــــــويت 
 -(املؤيـــــــــــــــــــــدون 
ــون  - املعارضـــــــــــــــــ

  املمتنعون)

              ٦٤٣٩  
ــانون األول/ ٩  كــــــ

  ٢٠١٠ديسمرب 

التقرير السابع لألمني 
ــام عــــن مكتــــب   العــ

املتحــــــــدة األمــــــــم 
املتكامل يف بوروندي 

)S/2010/608(  

ــذي لألمــني     بوروندي   ــل التنفي املمث
العـــام، ورئـــيس تشـــكيلة 
ــة    ــة للجن ــدي التابع بورون

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٤٥١  
 كــــانون األول/  ١٦

  ٢٠١٠ديسمرب 

التقرير السابع لألمني 
ــام عــــن مكتــــب   العــ
األمــــــــم املتحــــــــدة  
املتكامل يف بوروندي 

)S/2010/608(  

ــن     ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
ــان    ــا ولبنـــ ــابون وفرنســـ غـــ
واململكة املتحدة والواليـات  
ــدة واليابـــــــــــــان   املتحـــــــــــ

)S/2010/640(  

 ١٩٥٩القــــــــــــــــــرار       
)٢٠١٠(    

٠-٠-١٥  

٦٥٣٨  
ــايو  ١٧ أيار/مـــــــــــــ

٢٠١١  

ــني     بوروندي     ــة لألمـ ــة اخلاصـ املمثلـ
العــــام ورئيســــة مكتــــب 

املتكامـــل األمــم املتحــدة   
ــيس  ــدي، ورئــ يف بورونــ
تشكيلة بوروندي التابعـة  

  للجنة بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٦٧٧  
ــانون األول/ ٧  كــــــ

  ٢٠١١ديسمرب 

ــام   ــني العـ ــر األمـ تقريـ
عـــن مكتـــب األمـــم   
املتحدة يف بورونـدي  

)S/2011/751(  

ــني     بوروندي   ــة لألمـ ــة اخلاصـ املمثلـ
العـــام، ورئـــيس تشـــكيلة 
ــة    ــة للجن ــدي التابع بورون

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٦٩١  
 كــــانون األول/  ٢٠

  ٢٠١١ديسمرب 

ــام   ــني العـ ــر األمـ تقريـ
عـــن مكتـــب األمـــم   
املتحدة يف بورونـدي  

)S/2011/751(  

ــن    م ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ شـ
  )S/2011/782فرنسا (

 ٢٠٢٧القــــــــــــــــــرار   بوروندي    بوروندي
)٢٠١١(    

٠-٠-١٥  
    

  يف سرياليوناحلالة  -  ٥
  

  عرض عام  

ــرة املستعرضــة، عقــد جملــس األمــن ســت       خــالل الفت
جلسات واختذ ثالثة قرارات فيما يتعلق باحلالـة يف سـرياليون.   
وتلقى الـس أربـع إحاطـات مقدمـة مـن األمانـة العامـة ومـن         
رئيس تشكيلة سرياليون التابعة للجنة بنـاء السـالم تركّـز علـى     

بنـاء  األوضـاع السياسـية واألمنيـة وكـذلك علـى أنشـطة دعـم        
السـالم يف البلــد. ورفـع الــس اجلــزاءات املتبقيـة الــيت فرضــها    

ــيت دارت يف     ــة الـ ــرب األهليـ ــى احلـ ــرد علـ ــرياليون كـ ــى سـ علـ
، ومدد مرتني واليـة مكتـب   )٦٥(التسعينات من القرن العشرين

األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف ســرياليون ملــدة ســنة    
  .)٦٦(واحدة يف كل مرة

__________ 

  .)٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار  )٦٥(  
 لالطــــــالع .)٢٠١١( ٢٠٠٥ و )٢٠١٠( ١٩٤١ القــــــراران  )٦٦(  

ــى ــد عل ــن مزي ــات م ــة عــن املعلوم ــب والي ــم مكت  املتحــدة األم
 القسـم  العاشـر،  اجلـزء  انظـر  سـرياليون،  يف السالم لبناء املتكامل

  .“السالم بناء وبعثات السياسية البعثات” الثاين،




