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 الحالة في بوروندي - 1

 األعمال األولية

بيااااو ماااو (: 3227اةلساااة )أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 25املااا ر   المقررررر
 الرؤيس

، موجَّهة إىل رؤيس 0223أكتوبر /ا ولتشريو  25برسالة م ر ة 
، طلاااف رثلاااو كااار ماااو جيباااوي والااارأس ا  ضااار واملغااارب 0جملاااس ا ماااو

عقد جلسة عاجلة جمللس ا مو للنظر يف احلالة الناعة يف بوروندي عو 
 20االنقاااااااااااااااالب العسااااااااااااااايري الاااااااااااااااذي و اااااااااااااااع يف ذلااااااااااااااات البلاااااااااااااااد يف 

 ووردت طلبااااااااااات راالااااااااااة يف رساااااااااااؤر حت اااااااااار. أكتااااااااااوبر/ا ول تشااااااااااريو
ماااااااو رثلاااااااي كااااااار مااااااااو  2نفسااااااا ، موجَّهاااااااة إىل رؤااااااايس اجمللاااااااس التاااااااارين
. 2وزمباااابوي، بصااافة ا  اااع  رؤيساااة جمل وعاااة الااادول ا فريقياااة بورونااادي

إىل اجمللااس اختااذ تاادابع عاجلااة ونشاا ة مااو أيضااا   وطلاف رثاار بوروناادي
اااااالم  أجااااار إحاااااالل وكفالاااااة العاااااود  إىل النظااااااام الدساااااتوري ال بيعااااااي الس 

 . بلده يف
أكتاااااااااااوبر /تشاااااااااااريو ا ول 25املعقاااااااااااود  يف  ،3227لساااااااااااة ويف اة

وبعاد إ ارار . ، أدرل جملس ا مو تلت الرساؤر يف جدول أع ال 0223
جاادول ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثلااي كاار مااو بوروناادي وزمبااابوي ومااا  

طلاابهم، إىل املشااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو هلاام بناااء  علاا   ومصار،
ااا   احلاااق يف التصاااويت مث  انتبااااه أعضااااء اجمللاااس إىل( الربازيااار)الااارؤيس وجَّ

أكتااوبر /تشااريو ا ول 22، مااو بينهااا رسااالة م ر ااة 3وااااؤق أ اارىعاادل  
موجَّهااة إىل ا مااح العااام يبلغاا  فيهااا رثاار بوروناادي بااأو جم وعااة  0223

، 0223أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 20-21ماااو العساااايريح  اماااات، ليلاااة 
 تماو القااد  السياسايح، وأعادم هاعة القصر الرؤاساي ومسااكو عادد 

 . الرؤيس و اد  حيوميح آ ريو
لا ، يف أعقااب أنا   اد أتذو  الارؤيسأعلاو  أيضاا ، 3227يف اةلسة 

مااا باااح أعضااااء اجمللااس، باااأو يااد  بالبيااااو التاااا   يفأتجريااات  مشاااورات
 :2نيابة عو اجمللس

ي يعاارب جملااس ا مااو عااو  لقاا  البااالغ وإدانتاا  لالنقااالب العساايري الااذ
ضاااااد حيوماااااة بورونااااادي املنتهباااااة  0223أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 20و اااااع يف 
 . دميقراطيا  

________ 
۱ S/26625. 
2 S/26626  وS/26630 ، عل  التوا. 
، موجهتاااو إىل رؤاايس جملااس 0223أكتااوبر /تشااريو ا ول 22رسااالتاو م ر تاااو  3

مااو رثاار بوروناادي  0223أكتااوبر /ا ول تشااريو 22 و (S/26623)ا مااو مااو رثاار مصاار 
(S/26628) موجَّهاة إىل ا ماح العاام ماو  0223أكتاوبر /تشاريو ا ول 25؛ ورسالة م ر اة
 .(S/26632)رثر ما  

2 S/26631. 

ويعااارب جملاااس ا ماااو عاااو أساااف  الع ياااق وإدانتااا  القوياااة  ع اااال العناااال 
وي اااالبهم . وإزلااااا ا رواح الاااا تسااابف فيهاااا القااااؤ وو بااااالنقالب العسااايري

ويغااارا الااابالد يف  عاااو اختااااذ أي إجاااراء ميياااو أو يزياااد تاااوتر احلالاااةفاااورا   باااليال
 راااا ميياااو أو يياااوو لااا  عوا اااف   اااع  علااا . املزياااد ماااو العناااال وإرا اااة الااادماء

لم   . واالستقرار يف املن قةالس 
وي الف جملس ا مو القاؤ ح باالنقالب العسايري بو اال عياع أع اال 
العنال واليشال عاو ميااو ومصاع املسا ولح يف احليوماة، واإلفارال عاو عياع 

د  إىل اينااهتم ووضاع حاد فاوري لع لهام غاع املشارو ، هباد  السجناء، والعاو 
 . استعاد  الدميقراطية واحليم الدستوري يف بوروندي فورا  

ويشااايد جملاااس ا ماااو بااارؤيس بورونااادي، فهاماااة السااايد مليياااور ناااداداي، 
وأعضاااء حيومااة بلااده الااذيو  ضااوا حناابهم، وذلاات علاا  مااا  اادموه مااو تضااحية 

وينبغااي حماك ااة املساا ولح عااو مصاارعهم ب ريقااة  عظي ااة يف ساابير الدميقراطيااة،
 . عنيفة وعو أع ال العنال ا  رى

وي لااااااااااااف جملااااااااااااس ا مااااااااااااو إىل ا مااااااااااااح العااااااااااااام أو ير ااااااااااااد احلالااااااااااااة يف 
 ويتابعها عو كثف، بالتعاوو الوايق ماع منظ اة الوحاد  ا فريقياة، وأو بوروندي

اا   يقاادم إىل جملااس ا مااو علاا  السااياا،  لااذا ويف. عااو احلالااةتقرياارا   الساارعةوجَّ
، إىل  ا اااا   ماااع التقااادير بريفااااد ا ماااح العاااام مبعوااااا  عل اااا   حيااايط جملاااس ا ماااو

 . بوروندي
 . وسيبقي اجمللس املسألة  يد نظره

(: 3306اةلسااااة ) 0223نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 06املاااا ر   رررررررررالمق
 بياو مو الرؤيس

إىل رؤايس ، موجَّهة 5 0223نوف رب /تشريو الثاين 2برسالة م ر ة 
جملااس ا مااو، أبلاااغ ا مااح العاااام اجمللااس بااأو مبعواااا  اااااص و ااار إىل 

أكتوبر واجت ع بأعضااء احليوماة الاذيو /تشريو ا ول 27مبورا يف و بوج
و اد أبلغاوه . دلوا عل   يد احليا  والذيو ةأوا إىل مقر السافار  الفرنساية

اااااا بااااااأوَّ  نا  مهااااااام م ال يعتزمااااااوو اسااااااتئاالنقااااااالب مااااااا زال مساااااات را وأهنَّ
بعاااااد نشااااار  اااااو  دولياااااة يف البلاااااد حل اااااايتهم وليفالاااااة عاااااود   إالَّ  ع لهااااام
و ااااد اجت ااااع . الااااذي   تعااااد لااااديهم أي اقااااة فياااا ، إىل ايناتاااا  اةااااي ،
وا اااااااارتح تعيااااااااح رثاااااااار . اااااااااااص بعااااااااد ذلاااااااات بقياااااااااد  اةااااااااي  مبعوااااااااا 
ويف . كتاادبع مااو تاادابع بناااء الثقااة؛ و وباار اال اارتاح بتأييااد عااام  اااص،
أكتاااوبر، جااارى إباااال  مبعواااا  ااااااص باااأو احليوماااة /ا ولتشاااريو  22

اسااتعادت ساال اهتا لينهااا ستساات ر يف رارسااة ع لهااا مااو مقاار الساافار  
 .الفرنسية

________ 
5 S/26745. 
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اااار ا مااااح العااااام بااااأوَّ  اجمللااااس طلااااف إلياااا ، يف البياااااو الرؤاسااااي  وذكل
، أو ير اااااد احلالاااااة يف 6 0223أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 25الصاااااادر يف 

كثاااااف، بالتعااااااوو الواياااااق ماااااع منظ اااااة الوحاااااد    بورونااااادي ويتابعهاااااا عاااااو
و اااد أبلاااغ أعضااااء اجمللااااس يف لاااذا الصااادد باااأو مااا متر الق ااااة . ا فريقياااة

 0223أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 28اإل لي ااي، الاااذي عتقاااد يف كيغاااا  يف 
، طلف إلي  يف البال  الصادر عو االجت ا ، 7بشأو احلالة يف بوروندي

عاااوو مااع أمااح عااام منظ ااة الوحااد  بااح علااة أمااور أ اارى، أو يقااوم بالت
ا فريقيااة برنشاااء  ااو  دوليااة إلعاااد  االسااتقرار وبناااء الثقااة يف بوروناادي، 
تاااروو بالتشاااور  علاا  أو تتااألال مااو أفااراد معظ هاام مااو بلااداو أفريقيااة خيت

ومااو مث أعلااو عااو اعتزاماا  إجااراء مشاااورات مااع . مااع حيومااة بوروناادي
ص جمااااالت التعااااوو املشااارتح، أماااح عاااام منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة، لبحااا

 . وتعيح رثر  اص ل  يف بوروندي
، موجَّهاة إىل رؤايس 0223ناوف رب /تشاريو الثااين 2برساالة م ر اة و 

د رثر بوروندي طلف حيومة بلده إرسال  و  دولية دَّ ، جَ 8جملس ا مو
و يسااهم يف تبديااد أوجااود تلاات القااو  مااو شااأن  إوَّ  و ااال. إىل بورونادي
ثقة ويشجع مئات ا ال  مو البوروناديح الاذيو ةاأوا إىل جو انعدام ال

البلاااااداو اجملااااااور  والعدياااااد ماااااو ا شاااااهاص املشااااارديو علااااا  العاااااود  إىل 
ومو مث طلف عقد جلسة عاجلة جمللاس ا ماو للنظار يف طلاف . ديارلم

 . حيومة بلده
، 0223نوف رب /تشريو الثاين 06، املعقود  يف 3306ويف اةلسة 
وبعااد إ اارار . يف جاادول أع الاا  مااو الرسااالة املااذكور  آنفااا  أدرل جملااس ا 

بنااء  علا   جدول ا ع ال، دعا اجمللس رثلي كر مو بوروندي وروانادا،
طلبيه ااااااا، إىل املشاااااااركة يف املنا شاااااااة باااااادوو أو يياااااااوو هل ااااااا احلاااااااق يف 

 . التصويت
لااااا ، يف أعقااااااب أنااااا   اااااد أتذو  (الااااارأس ا  ضااااار)الااااارؤيس أعلاااااو مث 

ما بح أعضاء اجمللس، بأو يد  بالبياو التا   يفأتجريت  الا املشاورات
 :2نيابة عو اجمللس

مااااا زال جملااااس ا مااااو يتااااابع ببااااالغ القلااااق الت ااااورات يف بوروناااادي، الاااااا 
لددت الدميقراطية الناشئة يف لذا البلد، وأشاعت العناال وسافت الادماء علا  

 . ن اا واسع
ئ والعنياال للع ليااة الدميقراطيااة إدانتاا  للتو اال املفاااججماددا   وي كاد اجمللااس

 . الا بدأت يف بوروندي، وي الف الو ال الفوري  ع ال العنال

________ 
6 S/26631 . 
7 S/26676. 
8 S/26703. 
2 S/26757. 

ويثاااااين اجمللاااااس بشاااااد  علااااا  رؤااااايس الاااااوزراء وغاااااعه ماااااو أعضااااااء حيوماااااة 
وا هبااا يف تلاات اللحظااات العصاايبة بورونادي لشااجاعتهم وروح املصاااحلة الااا حتللاا

 . للغاية

اإلنساااانية اا اااع  لتلااات املأساااا ،  ويشاااعر اجمللاااس باااالقلق إزاء التاااداعيات
الجااااائ إىل البلاااااداو اجملااااااور   711 111أدت إىل نااااازوح ماااااا يزياااااد علااااا   الاااااا
ويناشااااد اجمللااااس عيااااع . يف عيااااع أحناااااء البلااااد أعااااداد املشاااارديو دا ليااااا   وتزايااااد
والوكااااااااااالت الدوليااااااااة وغعلاااااااااا ماااااااااو املنظ ااااااااات اإلنساااااااااانية أو تقااااااااادم  الاااااااادول

إنسااااانية فوريااااة للسااااياو املاااادنيح املتضاااارريو يف بوروناااادي والبلااااداو  مساااااعدات
 . اجملاور 

ويالحاااااام اجمللااااااس بارتياااااااح اسااااااتجابة ا مااااااح العااااااام الفوريااااااة للحالااااااة يف 
عااااو طريااااق إرسااااال مبعوااااا  اااااااص يف بعثااااة لل ساااااعي احل يااااد  مااااو  بوروناااادي
تساااااااهير عاااااااود  احليااااااام الدسااااااتوري يف البلاااااااد، ويرحاااااااف بقياااااااام ا ماااااااح  أجاااااار
جبهاااود أيضااا   ويرحااف جملااس ا مااو. بتعيااح رثاار  اااص لاا  يف بورونااادي امالعاا

منظ ة الوحد  ا فريقية الرامياة إىل مسااعد  حيوماة بورونادي يف جهودلاا ماو 
أجااار إعااااد  امل سساااات الدميقراطياااة، وإعااااد  بنااااء الثقاااة وإحاااالل االساااتقرار يف 

 .البلد

يف مقااااااااار  رت مااااااااالذا  ويعاااااااارب اجمللااااااااس عااااااااو امتناناااااااا  للاااااااادول الااااااااا وفَّاااااااا
أيضاااااا   الدبلوماساااااية  عضااااااء حيوماااااة بورونااااادي ويعااااارب عاااااو امتنانااااا  بعثاهتاااااا
اء احليوماااااااة اااااااااية ليفالاااااااة أماااااااو أعضاااااااااااعدات تقناااااااااااالاااااااا  ااااااادمت مس للبلاااااااداو
 . وسالمتهم

ويشاااجع اجمللاااس ا ماااح العاااام علااا  موا ااالة باااذل مسااااعي  احل ياااد  ماااو 
يااو بريفاااد فريااق  ااغع  ااالل رثلاا  اااااص والنظاار يف دع اا  يف أ اارب و اات ر

مااو ا ماام املتحاااد ، يف حاادود املاااوارد املوجااود ، إىل بورونااادي لتقصاا  احلقااااؤق 
وتقاااااد  املشااااااور  هبااااااد  تيساااااع جهااااااود حيومااااااة بورونااااادي ومنظ ااااااة الوحااااااد  

 . ا فريقية

وي لااااااااااف اجمللااااااااااس إىل ا مااااااااااح العااااااااااام إبقاااااااااااءه علاااااااااا  علاااااااااام، حسااااااااااف 
مه اااة املسااااعي احل ياااد  بت اااورات الوضاااع وبالتقااادم الاااذي أحرزتااا   اال تضااااء،

إىل ا مااااااح العااااااام أو يقاااااادم أيضااااااا   وي لااااااف. تقااااااوم هبااااااا ا ماااااام املتحااااااد  الااااااا
أ ااااااارب و ااااااات رياااااااو، يتضااااااا و تو ااااااايات عاااااااو إميانياااااااة إنشااااااااء  يف ،تقريااااااارا  

لل سااااعد  يف إيفااااد البعثاااة التابعاااة ملنظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة  تربعاااات  اااندوا
د ااااااألة  يااااااس املسااااايبقي اجمللااااااوس. املنظ اااةام تلااات اااااو عاااااها أميااااااعن واااااأعل ياااااالت
 .رهاانظ

بيااااااو ماااااو (: 3201اةلساااااة ) 0222يوليااااا  /متاااااوز 22املااااا ر   المقررررررر
 الرؤيس

، اساااتأنال 0222يولياا  /متااوز 22، املعقااود  يف 3201يف اةلسااة 
وبعااد إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا اجمللااس . جملااس ا مااو نظااره يف البنااد

إىل املشاركة يف املنا شة بادوو أو يياوو  طلب ،  بناء  عل رثر بوروندي،
 .ل  احلق يف التصويت
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 لااااا ، عقاااااف مشااااااوراتأنااااا   اااااد أتذو  (باكساااااتاو)الااااارؤيس أعلاااااو مث 
ماااااا بااااح أعضااااااء اجمللاااااس، بااااأو ياااااد  بالبياااااو التاااااا  باسااااام  يفأتجرياااات 
 :01اجمللس

املتاوتر  در جملس ا مو يتابع عو كثف يف ا شاهر القليلاة املاضاية احلالاة 
. القابلااة لالنفجااار يف بوروناادي علاا  أساااس تقااارير إعالميااة مااو ا مانااة العامااة

اااالم  ويقاااادر اجمللااااس اةهااااود املبذولااااة يف بوروناااادي لصاااايانة يف البلااااد يف داااار الس 
درو   عبة للغاية، ويثين، يف لذا الصدد، عل  السل ات املدنياة والعسايرية 

 .املعنية
اؤم بح منظ اة الوحاد  ا فريقياة وا مام ويرحف جملس ا مو بالتعاوو الق

ااالم  املتحاااد  لل سااااعد  يف  ااايانة ويف لاااذا الصااادد، يشاااجع . يف بوروناااديالس 
جملااس ا مااو ا مااح العااام علاا  موا االة اسااتهدام مساااعي  احل يااد  مااو  ااالل 

 .رثل  اااص
ويشااعر جملااس ا مااو بقلااق بااالغ لل شاااكر اإلنسااانية الناشاائة عااو و ااول 

 .مو الالجئح يف مقاطعات بوروندي الش اليةعشرات ا ال  
وي ياااااااد جملاااااااس ا ماااااااو احلاااااااوار السياساااااااي اةااااااااري يف بورونااااااادي الاااااااذي 

. التو ااااااار إىل اتفااااااااا يف و ااااااات مبيااااااار بشاااااااأو ااالفاااااااة الرؤاساااااااية يساااااااتهد 
عيااااااااااع ا طاااااااااارا  إىل التو اااااااااار إىل تسااااااااااوية بقااااااااااوم علاااااااااا  أساااااااااااس  وياااااااااادعو
 .الدميقراطية املبادئ

املت رفاااة الاااا ال تااازال تااارفس املفاوضاااات اةارياااة وياااديو اجمللاااس العنا ااار 
ويف لااذا السااياا، يعاارب . وتسااع  إىل عر لااة التقاادم حنااو حتقيااق تسااوية ساال ية

يياار ر  يف بوجومبااورا، ولااوماا  را   اجمللااس عااو جزعاا   ع ااال العنااال الااا جاارت
أكتاااااااوبر /تشاااااااريو ا ول 25الشاااااااروط الاااااااوارد  يف بيانيااااااا  الرؤاسااااااايح املااااااا ر ح 

 وي الاف اجمللاس لاذه العنا ار باأو تع اد. 0223ناوف رب /تشاريو الثااين 06 و
 .إىل و ال أي إاار  للعنال أو اليرالية اإلانيةفورا  

ويشااااااجع اجمللااااااس عيااااااع الااااااذيو ي ياااااادوو احلاااااار الساااااال ي علاااااا  موا اااااالة 
ويناشاااااااد اجمللاااااااس كاااااااذلت عياااااااع البوروناااااااديح، وخبا اااااااة الزع ااااااااء . جهاااااااودلم

نيوو، بااااذل أ صااا  مااااا بوسااااعهم إلجناااااح احلااااوار السياسااايوو والعساااايريوو والاااادي
 .السياسي اةاري

ويت لاااع جملاااس ا ماااو إىل تلقاااي تقاااارير عاااو بورونااادي ماااو ا ماااح العاااام 
 .النشط وسيبقي لذه املسألة  يد نظره

او ااااابي(: 3202سة ااااااةل) 0222 س اأغسااا/آب 25 ر  اااااامل رررررررررالمق
 مو الرؤيس

، وا ر 0222أغس س /آب 25، املعقود  يف 3202يف اةلسة 
وبعااد إ اارار . “احلالااة يف بوروناادي”جملااس ا مااو نظااره يف البنااد املعنااوو 

طلباااا ، إىل بناااااء  علاااا   جاااادول ا ع ااااال، دعااااا اجمللااااس رثاااار بوروناااادي،
 .املشاركة يف املنا شة بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت

________ 
01 S/PRST/1994/38 . 

أتجريت  ل ، مشاوراتأن   د أتذو  (االحتاد الروسي)الرؤيس أعلو مث 
 :00ما بح أعضاء اجمللس، بأو يد  بالبياو التا  باسم اجمللس يف

نظاار جملااس ا مااو يف التقرياار الشاافوي لبعثااة تقصااي احلقاااؤق الااا أوفاادلا 
، 0222أغساا س /آب 02و  03إىل بوروناادي والااا زارت بوجومبااورا يااومي 

 وحيايط اجمللاس .ويف املعلوماات الالحقاة الاا  ادمها ا ماح العاام لألمام املتحاد 
 . ا ورد فيها مو مالحظات وتو ياتعل ا  

ويرحااااااف جملااااااس ا مااااااو باملفاوضااااااات اةاريااااااة يف بوروناااااادي والراميااااااة إىل 
التو ر إىل اتفاا مبير بشأو ااالفة الرؤاساية والتغلاف علا  ا زماة الدساتورية 
. القاؤ اااااة مناااااذ و ااااات طويااااار، وإ اماااااة م سساااااات دميقراطياااااة مساااااتقر  يف البلاااااد

لااس عيااع ا طاارا  يف لااذه املفاوضااات علاا  إبااداء أكاارب  اادر ريااو اجمل وحيااص
ماااو اإلراد  السياساااية ل سااارا  بتساااوية ااالفاااات القاؤ اااة، وإىل باااذل  صاااارى 

أغساااا س / آب 26اةهااااود لتحقيااااق لااااذا اهلااااد  حبلااااول املوعااااد املقاااارر ولااااو 
0222. 

ويتابع جملس ا ماو عاو كثاف املفاوضاات اةارياة ويشاجف حمااوالت أي 
  لعر لاااة التقااادم حناااو التساااوية السياساااية الالزماااة لالساااتقرار يف البلاااد وملناااع طااار 

 .اندال  أع ال العنال
وي كااد جملااس ا مااو مااو جديااد إدانتاا  لتلاات العنا اار املت رفااة الااا حتاااول 

وي لااف اجمللااس إىل عيااع ا طاارا  يف بوروناادي أو . تقااويس املصاااحلة الوطنيااة
 .رفة يف تسوية  الفاهتا السياسيةترفس أي حلول غع دميقراطية أو مت 

ويعتاااارب جملااااس ا مااااو أو عاااادم الو ااااو  حتاااات طاؤلااااة العدالااااة مااااو أ  اااار 
وهلااااذا الساااابف، . املشاااااكر الااااا تسااااهم يف تاااادلور احلالااااة ا منيااااة يف بوروناااادي

لااَوزْ   ك ااا يااو  اجمللااس أمهيااة. يااو  ا مهيااة لتعزيااز النظااام القضاااؤي الااوطين فهااو
بورونااادي ييوناااوو مسااا ولح عاااو اإلشااارا  علااا  هتيئاااة بيئاااة ماارا بح مااادنيح يف 

 .أكثر أمنا  
ويشااعر جملااس ا مااو باااةز  للحجاام اليبااع الااذي بلغتاا  ا زمااة اإلنسااانية 

علا  أجاناف ما  را   ويساوره القلق بسبف اهلج ات الا حدات. يف بوروندي
يف بورونااااادي، ماااااو بيااااانهم أشاااااهاص يقوماااااوو بع لياااااات اإلغاااااااة اإلنساااااانية أو 

ولااااو ياااادعو الساااال ات وعيااااع ا طاااارا  يف . ينت ااااوو إىل الساااالت الدبلوماسااااي
بوروندي إىل تاوفع الساالمة وا ماو ة ياع ا فاراد الادوليح املشارتكح يف جهاود 

 .اإلغااة وغعلم مو ا فراد الدوليح
ووساااؤر ر بستاا ويشاجع اجمللااس ا مااح العااام علا  االساات رار يف اسااتعراض

احااة ملوا االة وحتساح اةهااود اإلنسااانية الدوليااة يف بوروناادي اساتع ال املااوارد املت
ويشجع كذلت منظ ة الوحاد  ا فريقياة والادول . وتعزيز املصاحلة الوطنية لناح

ا عضاء يف ا مم املتحد  عل  مضاعفة جهودلا يف لذا الصادد،  اا يف ذلات 
 .عو طريق إجراء االتصاالت السياسية
العااام ورثلاا  اااااص يف بوروناادي وعلاا  ويثااين جملااس ا مااو علاا  ا مااح 

املفوض الساامي حلقاوا اإلنسااو واملفاوض الساامي لشا وو الالجئاح ةهاودلم 
الااا ال تياار، كاار يف ن اااا ا تصا اا ، ل سااهام يف حاار مشاااكر ذلاات البلااد 

 .السياسية واإلنسانية وغعلا

________ 
00 S/PRST/1994/47. 
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(: 3220اةلسااااة ) 0222أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 20املاااا ر   رررالمقرررر
 الرؤيس بياو مو

 قااارر اختاااذه جملاااس وع اااال   ،0222أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 00يف 
 اادَّم  ،0222ساابت رب /أيلااول 06ا مااو عقااف مشاااورات غااع ر يااة يف 

و ااال ا مااح . 02إىل اجمللااس عااو احلالااة يف بورونااديتقرياارا   ا مااح العااام
اإلشااااعات تعا بااات، مناااذ إوَّ  العااام يف تقرياااره، علااا  الصاااعيد السياساااي،

، ولاااو التاااارين الااذي لقاااي فيااا  رؤيساااا  بورونااادي 0222أبريااار /نيساااو 6
ورواناادا حتفيه ااا يف ال اااؤر  يف طريااق العااود  مااو ماا متر إ لي ااي للسااالم 
عقاااد يف عهورياااة تنزانياااا املتحاااد ، عاااو أو بورونااادي علااا  عتباااة اهلاااالح 

وهلااذا فقااد تااابع . بساابف أزمااة متاااار   ااور  ا زمااة الااا شااهدهتا رواناادا
وكاااو رثلاا  اااااص  ااد عقااد العاازم علاا  إ نااا  ال بقااة . عااو كثاافاحلالااة 

لاايس لناااح أيااة مصاالحة إلضاافاء مفهااوم إاااين بأنَّاا   السياسااية البورونديااة
ويباادو أناا   ااد بلااغ . سياسااي علاا  لااذه املأسااا  الااا تعااد جماارد حاداااة أو

تااازال حرجاااة، فرهناااا   تعاااد يف وضاااع  غايتااا  إذ أو احلالاااة، وإو كانااات ال
وما برحت احلالة السياسية تدور حول موضو  انتهاب . ار ابر لالنفج

وأنشيء حمفر مياوو ماو ا حازاب السياساية املعارت  هباا ورثلاي . رؤيس
اجملت ع املدين، يتادع  حمفار املفاوضاات، لبحاص تقاسام السال ة وطراؤاق 

سااابت رب إىل أول /أيلاااول 01انتهااااب رؤااايس جدياااد، وتو ااار احملفااار يف 
أحاازاب سياسااية مااو بااح  01و ااد و لعاات . ةاتفاااا بشااأو تقاساام الساال 

حزبااا  علاا  اتفا يااة حياام، تاانص علاا  أو يعااح الاارؤيس حيومااة مااو  03
؛ وإ ارار فارت  انتقالياة (يف املاؤاة مانهم ماو الغالبياة اهلوتياة 55)عضاوا   25

مدهتا أربع سنوات؛ وتعيح رؤيس وزراء مو املعارضة؛ وإنشاء جملس أمو 
هم بصااور  متعادلااة بااح جبهااة منا اار  أعضاااء، يااتم تقااا  01وطااين مااو 

ساابت رب، د التو اار /أيلااول 08ويف . الدميقراطيااة يف بوروناادي واملعارضااة
وأ سام الارؤيس سيلفساارت . إىل اتفااا اااو عاو طراؤاق تعياح رؤايس جدياد

انتهابا  يف اة عياة  أكتوبر، بعاد/تشريو ا ول 0نتيبانتونغانيا الي ح يف 
الاااااوزراء أنااااااتول كاااااانينيييو  إىل رؤااااايس الوطنياااااة، وبعااااادلا بياااااومح عهاااااد

تشاريو  5وتشايلت حيوماة اؤتالفياة جدياد  يف . باالست رار يف وداؤف 
 .03 0222أكتوبر /ا ول

وأفااد ا مااح العااام كاذلت بااأو احلالااة ا منياة يف بوروناادي مااا زالاات 
فيثااااعا  مااااا تقااااع مناوشااااات بااااح  ااااوى ا مااااو ومت اااارديو . بالغااااة اا ااااور 

و ك اااااا أو اهلج ااااات املسااااالحة علاااا  شهصااااايات، مساااالحح ماااااو اهلوتاااا
وأشاار ا ماح العاام إىل أو مناا  انعادام . سي ا مو اهلوتو، أمار شااؤع ال

ا ماااو مااارتبط بالتحقيقاااات وأع اااال االنتقاااام ذات الصااالة بأزماااة تشاااريو 
حيااص تاارى فئااة اهلوتااو أو التحقيقااات جماارد  مااو : 0223أكتااوبر /ا ول

عاااو  أساسااية وأهناااا ضااربت  اافحا   بصااور  أفرادلاااا النزالااة وموجهااة ضااد
ا شااااهاص املاااادنيح والعساااايريح املشاااارتكح يف حماولااااة االنقااااالب، أمااااا 

________ 
02 S/1994/1152. 
 .املرجع نفس ، املرفق الثاين 03

التوتسااااايوو فاااااعوو أو التحقيقاااااات منحااااااز  وأهناااااا   تأ اااااذ يف االعتباااااار 
ويف غضااوو ذلاات، تقااوم إذاعااة . ماارتي  املااذاب  الااا أعقباات االنقااالب

بغضاااء وتشااجيعهم ساارية تع اار بصااور  متق عااة بشااحو نفااوس اهلوتااو بال
 .التوتسي  وج عل   ر السالح يف

إىل أو مااا يزيااد علاا  مليااوو شااهص مااو أيضااا   أشااار ا مااح العااامو 
ا مام  يةوا ر مفوضتو . بوروندي ورواندا حيتاجوو إىل مساعد  إنسانية

املتحاااد  لشااا وو الالجئاااح الساااعي إىل إةااااد حلاااول داؤ اااة بياااد أنااا  ماااو 
يف إطاااار تساااوية سياساااية  إالَّ  الواضااا  أنااا  لاااو يتسااال إةااااد لاااذه احللاااول

شاااملة وهناا  إ لي ااي، رااا دعاااه إىل إيفاااد بعثااة إىل املن قااة لبحااص احلالااة 
 .مو زاوية إ لي ية

يس جدياااد أدى إىل وذكااار ا ماااح العاااام أنااا  بااارغم أو انتهااااب رؤااا
إةاااااد شاااايء مااااو االسااااتقرار، فااااال تاااازال ا وضااااا  مرتديااااة ومااااو مث ةاااادر 
باجملت ع الدو  أو يوا ر جهاوده لتشاجيع املعتادلح وإعااد  الدميقراطياة 

اإلبقاااااء علاااا  وجااااود : و ااااال إناااا  مااااو مث يو ااااي  ااااا يلااااي. إىل بوروناااادي
يومة الزاؤعية  وافقة احل عسيري يف زاؤع  ادر عل  التد ر بسرعة رلنا  
فر اااة ماااو احلااارس وَوزْ   يف حالاااة التااادلور املفااااجئ للوضاااع يف بورونااادي؛

ز  تتااااي  تاااوفع مساااااعد  تقنياااة معااازَّ و حل اياااة أفر اااة املنظ ااااات اإلنساااانية؛ 
ماااارا بح حلقااااوا وَوزْ   حليومااااة بوروناااادي العيااااو  علاااا  تع ااااع البلااااد؛

مل ثاار اااااص اإلنساااو لتيسااع ع ليااة املصاااحلة الوطنيااة؛ وتعزيااز ميتااف ا
لألمااح العااام؛ وتنظاايم ماا متر   ااة إ لي ااي، ومضاااعفة الزيااارات الااا تقااوم 
هبااااا شهصاااايات أجنبيااااة رفيعااااة املسااااتوى للبلااااد لتقااااد  الاااادلير للشااااعف 

 .البوروندي عل  أو اجملت ع الدو  ال ينساه
أكتاااااااااااوبر /تشاااااااااااريو ا ول 20، املعقاااااااااااود  يف 3220ويف اةلساااااااااااة 

ويف . ا مااح العااام يف جاادول أع الاا  ، أدرل جملااس ا مااو تقرياار0222
بنااااء  علااا   أعقااااب إ ااارار جااادول ا ع اااال دعاااا اجمللاااس رثااار بورونااادي،

 .طلب ، إىل املشاركة يف املنا شة بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت
ل ، عقاف مشااورات أن   د أتذو  (امل لية املتحد )الرؤيس أعلو مث 
بالبيااااااو التاااااا  باسااااام ماااااا باااااح أعضااااااء اجمللاااااس، باااااأو ياااااد   جااااارت يف
 :02اجمللس

إىل تقرياار ا مااح العااام  نظاار جملااس ا مااو يف احلالااة يف بوروناادي، اسااتنادا  
ويشااااع اجمللااااس إىل بياناتاااا  السااااابقة . 0222أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 00املااا ر  

بشااأو لااذا املوضااو ، والااا كاااو آ رلااا البياااو الااذي أدىل باا  رؤاايس اجمللااس يف 
بانتهاااب الاارؤيس وأداؤاا   بالغااا   يرحااف ترحيبااا   ولااو .0222أغساا س /آب 25

الي اااح الدساااتورية، وإ ااارار تعياااح رؤااايس الاااوزراء، وتشااايير احليوماااة االؤتالفياااة 
لااااذا ميثاااار   ااااو  لامااااة إىل ا مااااام علاااا  طريااااق  ويعتقااااد اجمللااااس أوَّ . اةديااااد 

 ويادعو عياع ا طارا  يف بورونادي إىل التعااوو يف. استقرار احلالة يف بورونادي
 .مه ة استعاد  الدميقراطية واالستقرار لناح

________ 
02 S/PRST/1994/60. 
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ويظر جملس ا مو يشعر بالقلق مو أن  علا  الارغم ماو التقادم السياساي 
اهلااام الااذي د حتقيقاا ، ال ياازال يتعااح ع اار اليثااع إذا أريااد تبديااد منااا  انعاادام 
ا ماااو الاااذي و اااف  ا ماااح العاااام يف تقرياااره، وإذا كااااو للبلاااد أو يضاااع أ دامااا  

ويشجف اجمللس است رار العنا ر املت رفة . ل  طريق املصاحلة والتع عبثبات ع
يف هتديد املصاحلة الوطنية،  ا يف ذلت هتديادلا عاو طرياق تشاغير حم اة إذاعاة 

ويعيد اجمللاس تأكياد أمهياة أو يتقادم . سرية حتس عل  اليرالية والعنال اإلانيح
 0223أكتاااااااااوبر /تشاااااااااريو ا ول 20إىل العدالاااااااااة املسااااااااا ولوو عاااااااااو انقاااااااااالب 

واملس ولوو ع ا تال ذلت ماو ماذاب  إانياة وانتهاكاات أ ارى للقاانوو اإلنسااين 
يف لاااذا الصااادد ا ماااح العاااام علااا  متابعاااة ا رتاحااا  أيضاااا   يشاااجع ولاااو. الااادو 

الااداعي إىل تقااد  املساااعد  مااو ا ماام املتحااد  إىل حيومااة بوروناادي يف جمااال 
 .تعزيز نظامها القضاؤي
و علا  الادور الاذي  اام با  امل ثار ااااص لألماح العاام، ويثين جملس ا م

 ا يف ذلت دوره يف مساعد  احليومة االؤتالفية اةدياد  علا  إجاراء منا شاات 
ويعلاااق . بشااأو مشااااكر العال اااات بااح ال ااااؤفتح 0225وطنيااة يف أواؤااار عاااام 

ماح ولو يرحف يف لذا الصدد بااعتزام ا . اجمللس أمهية عل  جناح لذه املبادر 
 .العام تعزيز ميتف امل ثر اااص

ويعتقاااد جملاااس ا ماااو أو اجملت اااع الااادو  ةاااف أو يوا ااار إياااالء ا ولوياااة 
ولااو يقاادر يف لااذا . السااتعاد  االسااتقرار وتعزيااز املصاااحلة الوطنيااة يف بوروناادي

الصاااادد أع ااااال املفااااوض السااااامي حلقااااوا اإلنساااااو وامليتااااف الااااذي أنشااااأه يف 
ويرحف . ام الذي  د ي دي  مرا بو حقوا اإلنساوبوروندي، ويالحم الدور اهل

اجمللاااس بالزيااااد  ا  اااع  يف عااادد املااارا بح العسااايريح التاااابعح ملنظ اااة الوحاااد  
ا فريقياااة يف بورونااادي، ولاااو يشاااجع منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة ووكااااالت ا مااام 
املتحااااد  والاااادول ا عضاااااء فيهااااا علاااا  موا اااالة جهودلااااا يف بوروناااادي، وعلاااا  

ويالحم اجمللس أمهياة زيااد  املسااعد  . االتصاالت السياسية والزياراتتيثيال 
التقنياااااة املقدماااااة ماااااو اجملت اااااع الااااادو  يف الو ااااات الاااااذي تضااااا لع فيااااا  احليوماااااة 

 .االؤتالفية  هام املصاحلة والتع ع ذات ا مهية البالغة
ويظااار اجمللاااس يشاااعر بقلاااق إزاء حمناااة الالجئاااح وا شاااهاص املشااارديو يف 

ويثااااااااين علاااااااا  اةهااااااااود املساااااااات ر  الااااااااا يبااااااااذهلا املفااااااااوض السااااااااامي . بوروناااااااادي
الالجئح وغعه مو اهليئات اإلنسانية ملعاةة لذه املشيلة، ولو يرحف  لش وو

بقياااام ا ماااح العاااام بريفااااد مبعاااوع  ااااص لبحاااص أزماااة الالجئاااح ماااو منظاااور 
فر لااادى ا ماااح العاااام نتيجاااة لتلااات اإ لي اااي ويت لاااع إىل أي تو ااايات  اااد تتاااو 

 .املبادر 
ويدعو اجمللس السل ات وعيع ا طارا  يف بورونادي إىل ضا او ساالمة 

 .وأمو عيع املودفح العاملح يف جهود اإلغااة واملودفح الدوليح ا  ريو
وكاو جملس ا مو  د شجع ا مح العاام، يف البيااو الاذي أدىل با  رؤايس 

يف رواناادا، علاا  أو  بشااأو احلالااة 0222أكتااوبر /تشااريو ا ول 02اجمللااس يف 
يوا ااار مشااااورات  بشاااأو الييفياااة الاااا ميياااو هباااا لألمااام املتحاااد  أو تسااااعد يف 
التحضاااع ملااا متر دو  لبحاااص مشااااكر املن قاااة دوو اإل لي ياااة، ويف عقاااد ذلااات 

 ويعتقد اجمللس أو عقد لذا املا متر ساييوو ذا فاؤاد  حقيقياة يف الساياا. امل متر
 .ببوروندياملتعل ق 

ينظااااار كاااااذلت يف أي مقرتحاااااات   و جملاااااس ا ماااااو علااااا  اساااااتعداد وإوَّ 
وسيضااع اجمللااس لااذه املسااألة  يااد نظااره . تفصاايلية  ااد تيااوو لاادى ا مااح العااام

 .الفعلي

(: 3285اةلسااااة ) 0222ديساااا رب /كااااانوو ا ول  22املاااا ر   المقرررررر
 بياو مو الرؤيس
ا ماح موجَّهاة إىل  0222أكتوبر /تشريو ا ول 26برسالة م ر ة 

مو تقرير ا مح العام  28إىل الفقر   ،  ال رثر بوروندي، مشعا  05العام
حيومااااااة بلااااااده ترحااااااف إوَّ  ،0222أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 00املااااا ر  

يف م اااار بوجومباااورا، لياااو ينبغاااي أو “  اعاااد  إنساااانية”باااا رتاح إنشااااء 
. اإلنساانيةوملسألة تنسيق املعوناة حاليا   توىل العناية لألشهاص املشرديو

حيوماااة فاااروَّ  وخبصاااوص ا ااارتاح اإلبقااااء علااا  وجاااود عسااايري يف زاؤاااع،
بلده عل  اقة مو أهنا  ادر  عل  التصدي  ي احت ال، معترب  أو مثر 
لاااذا الوجاااود العسااايري ينبغاااي أو يياااوو ملسااااعد  حيوماااة زاؤاااع علااا  

لم   وو ة وا مو يف مقاطعة كيفو الزاؤعية و ريد العصاابات املسالحالس 
ماااو ا سااالحة والااارد  عاااو كااار حتااارح ذي طاااابع ختاااري  يف ا ااااه احلااادود 

فر اة ماو احلارس َوزْ   حيوماة بلاده تارفسإوَّ  و ال. الرواندية والبوروندية
بعثاة املارا بح التابعاة  وَّ  حل اية أفر اة املنظ اات اإلنساانية يف بورونادي،

فعاال   وندية تتاوىلملنظ ة الوحد  ا فريقية يف بوروندي و وات ا مو البور 
ومع أن  ليس لدى حيومة بورونادي أي اعارتاض ماو . أداء تلت امله ة

حيص املبادأ علا  تعزياز ميتاف امل ثار ااااص، فرهناا تاود أو يياوو لاذا 
علا  اةواناف الساو ية ويتاو   الادعم اإلنسااين يف شاير  التعزيز مرتيزا  

ماااارا بح زْ  وَ  حيومااااة بلااااده ت ياااادإوَّ  و ااااال. بعثااااات ااااارباء استشاااااريح
 .حلقوا اإلنساو يف بوروندي

ديساااااااااا رب /كااااااااااانوو ا ول  22، املعقااااااااااود  يف 3285يف اةلسااااااااااة و 
 .، وا ر جملس ا مو تظره يف البند املدرل عل  جدول أع ال 0222

لا ، أنا   اد أتذو  (روانادا)الارؤيس أعلو وبعد إ رار جدول ا ع ال، 
بااأو يااد  بالبياااو مااا بااح أعضاااء اجمللااس،  يفأتجرياات  عقااف مشاااورات
 :06التا  باسم اجمللس

. ال يااازال جملااااس ا ماااو يتااااابع عاااو كثااااف الت اااورات اةاريااااة يف بوروناااادي
ويسااااور اجمللااااس القلااااق إزاء تصاااااعد العناااال يف بوروناااادي، سااااواء يف بوجومبااااورا 

يف الريال، را يهدد بزيااد  زعزعاة االساتقرار حلالاة لاي يف ا  ار لشاة و اد  أو
ويااااادعو اجمللاااااس عياااااع . قرار يف املن قاااااة دوو اإل لي ياااااةض لله ااااار االساااااتيعااااار  

ولاااو ي ياااد متاااام التأيياااد اةهاااود الاااا . ا طااارا  املعنياااة إىل االمتناااا  عاااو العناااال
تباااذهلا السااال ات البوروندياااة يف سااابير الساااعي إىل ضااا او حماسااابة ا شاااهاص 

أو حيرضاوو علا  ارتياهباا، علا  أع ااهلم لاذه،  ،الذيو يرتيبوو أع اال العناال
ىل ناااااااز  ساااااااالح امليليشااااااايات الاااااااا ال تااااااازال متاااااااارس نشااااااااطها يف بوجومباااااااورا وإ
 .الريال ويف

ويشااااجع جملااااس ا مااااو احليومااااة واة عيااااة الوطنيااااة وا حاااازاب السياسااااية 
وعيع ا طرا  املعنية ا  رى يف بوروندي وخبا ة اةي ، عل  احرتام وتأييد 

تفااادي اإل ااالل  حاا  مييااو 0222ساابت رب /أيلااول 01اتفا يااة احلياام امل ر ااة 
 .بالتوازو احلساس واالستقرار النس  القاؤم منذ تنفيذ االتفا ية

________ 
05 S/1994/1218. 
06 S/PRST/1994/82. 
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إلحاراز مزياد ماو حالياا   باذلويرحف جملس ا مو باةهود املتوا لة الا تت 
التقدم يف اجملال السياسي يف بوروندي، وي كد أمهية موا لة حار عياع القضاايا 

 ااات الااا تو االت إليهااا حاا  ا و املعللقااة مااو  ااالل احلااوار علاا  أساااس االتفا
وحياااااص عياااااع ا طااااارا  علااااا  نباااااذ تيتيياااااات املواجهاااااة . ا حااااازاب السياساااااية

العنال أو الت ر ، وعلا  الع ار ماو أجار حتقياق الرتاضاي واملصااحلة، باروح  أو
 .ر يةالوحد  الوطنية الا تتسام  عل  ا  ول الع  

ويعرب عو تقديره  ويشيد جملس ا مو با مح العام ملا يبذل  مو جهود،
للع ر الذي يقوم ب  رثل  ااااص، وملنظ اة الوحاد  ا فريقياة واملفاوض الساامي 
لشااا وو الالجئاااح واملفاااوض الساااامي حلقاااوا اإلنسااااو ةهاااودلم، كااار يف جماااال 

 .ا تصا  ، يف سبير اإلسهام يف حر مشاكر بوروندي
 يااااع وي لاااف جملاااس ا ماااو إىل ا ماااح العاااام أو يبقيااا  علااا  علااام تاااام جب

 .بوروندي الت ورات يف
 .وسيبقي جملس ا مو لذه املسألة  يد نظره الفعلي

(: 3227سة اااااااااةل) 0225اير ااااااين/اينااااااكااااانوو الث  30املاااا ر   رررررررررررالمق
 بياو مو الرؤيس

، 0225ينااااير /كاااانوو الثااااين  30، املعقاااود  يف 3227يف اةلساااة 
وجَّا   جادول ا ع اال،وبعاد إ ارار . استأنال جملس ا ماو نظاره يف البناد

  25انتبااااااااه أعضااااااااء اجمللاااااااس إىل رساااااااالة م ر اااااااة ( ا رجنتاااااااح)الااااااارؤيس 
موجَّهاااة إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو ماااو رثااار  0225ينااااير /الثااااين كاااانوو
 .07بوروندي
ما باح أعضااء  يفأتجريت  ل ، عقف مشاوراتأن   د أتذو  أعلومث 

 :08اجمللس، أو يد  بالبياو التا  باسم اجمللس
علاام جملااس ا مااو، الااذي مااا فتاائ يتااابع عااو كثااف الت ااورات احلا االة يف 

 ااالل كبااعا    بوروناادي، مااع القلااق، أو احلالااة يف لااذا البلااد  ااد تاادلورت تاادلورا  
 .ا يام القليلة املاضية

ويف لااااااذا الصاااااادد، يعاااااارب جملااااااس ا مااااااو عااااااو بااااااالغ اسااااااتياؤ  إزاء تلاااااات 
ا تاادعو إىل إسااقاط رؤاايس التصاارحيات الااا أدلاات هبااا  ياااد  حاازب سياسااي والاا
 .الوزراء واإلطاحة حبيومة بلده بش  الوساؤر املتاحة

ويناادد جملااس ا مااو هبااذه احملاااوالت الااا ترمااي إىل هتديااد وجااود احليومااة 
اااااايلت ساااااابت رب /أيلاااااول 8التفا ياااااة احلياااااام املربماااااة يف وفقاااااا   االؤتالفياااااة الاااااا شت

فاااة الاااا ماااا زالااات ك اااا ياااديو اجمللاااس، مااار  أ ااارى، اة اعاااات املت ر . 0222
 .تع ر عل  تقويس ع لية املصاحلة الوطنية

وياااادعو جملااااس ا مااااو عيااااع ا طاااارا  وكااااذلت ا طاااارا  ا  اااارى الااااا 
سي ا  وات ا مو الوطنية، أو حتجم عو ارتياب أي أع ال  ا مر، وال يعنيها

نشاااائت طبقااااا لالتفا يااااة السااااالفة عنااااال وأو ت يااااد امل سسااااات احليوميااااة الااااا أت 
 .الذكر

________ 
07 S/1995/76. 
08 S/PRST/1995/5. 

وي لف جملاس ا ماو إىل ا ماح العاام أو يوا ار إبقااء اجمللاس علا  علام 
وسااو  يبقااي اجمللااس لااذه املسااألة . تااام جب يااع الت ااورات احلا االة يف بوروناادي

 . يد النظر الفعلي

بيااااااو مااااااو (: 3516اةلساااااة ) 0225مااااااارس /آذار 2املااااا ر   لمقرررررررا
 الرؤيس

، 02جملاس ا ماوفربايار موجَّهاة إىل رؤايس /شباط 28برسالة م ر ة 
عااو البعثااة الااا تقرياارا   21بعثااة جملااس ا مااو إىل بوروناادي أحااال أعضاااء

، ع ااال  0225فرباياار /شااباط 00 و 01 اااموا هبااا إىل بوجومبااورا يااومي 
يف أتجرياات  ر يااة باااملقرر الااذي اختااذه جملااس ا مااو أاناااء مشاااورات غااع

ة لبعثااااة و ااااد  امااات البعثاااة بأع ااااال املتابعااا. 20 0225فربايااار /شاااباط 6
 .22سابقة لل جلس إىل بوروندي

احلالاااااااة السياساااااااية وا منياااااااة ال تااااااازال مزعزعاااااااة وتناااااااذر إوَّ  و الااااااات
فالعنا ر املت رفة، ماو التوتساي واهلوتاو علا  الساواء، دا ار . باالنفجار

هلااا أسااباهبا ااا ااة الااا تاادفعها إىل  أيضااا ، احليومااة االؤتالفيااة و ارجهااا
و اااااد . ة الاااااوارد  يف اتفا يااااة احلياااامعاااادم  بااااول ترتيباااااات تقاساااام الساااال 

اساااتحوذ لااا الء املت رفاااوو علااا  زماااام املباااادر  السياساااية، علااا  حسااااب 
بالتهدياااااد  اأغلبياااااة الساااااياو وأ رساااااولتشاااااي ر  العنا ااااار املعتدلاااااة الاااااا

 اوات ا ماو، الاا ينت اي معظ هاا  وراا زاد يف تفاا م احلالاة أوَّ . والرتويع
مسااااتقر، وال مييااااو اعتبااااار مساااااندهتا مركااااز  ااااو  تشااااي ر  إىل التوتسااااي،

اسات رار يشاي ر  وعالو  علا  ذلات،. مسل ا  ب أمرا   للحيومة االؤتالفية
  ْجاااوَ  وعلااا . أساسااايا  يف بورونااادي عااااد  اإلفاااالت ماااو العقوباااة مشااايال  

ااصوص، ال توجد مثة أي مساءلة، سياسية كانت أم  ضاؤية،  ولئات 
. نقالبيااااااة واملذحبااااااة الااااااا أعقبتهاااااااالااااااذيو تورطااااااوا مباشاااااار  يف احملاولااااااة اال

ماا يعتارب  وباإلضافة إىل ذلت، اهنار النظاام القضااؤي إىل حاد كباع وكثاعا  
ض لااذه العواماار لله اار بقاااء احليومااة االؤتالفيااة، وتعاار  . متحياازا   نظامااا  

ااااالم  واالتفا ياااااة، وحااااا  اساااااتتباب وا ماااااو يف بورونااااادي ويف املن قاااااة الس 
 .برمتها

بالقياااام بأسااار  ماااا ميياااو برنشااااء ماااا ا رتحتااا   وعليااا ، أو ااات البعثاااة
لالتفا يااااة مااااو ةنااااة دوليااااة للتحقيااااق يف أحااااداع تشااااريو وفقااااا   احليومااااة
وزياد  وجود ا مم املتحد  يف بوروندي مو أجار  0223أكتوبر /ا ول

مساعد  احليومة عل  إ امة نظام  ضاؤي نزيا ، وتادريف الشارطة املدنياة 
وأو اات كااذلت بزياااد  كبااع  يف . ا  اااليميف فعَّااال  وإنشاااء وجااود إداري

مرا باااي حقااوا اإلنساااو يف  وَوزْ   .عاادد مرا باااي منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة
________ 

02 S/1995/163. 
إندونيسااايا، اة هورياااة التشاااييية، الصاااح، نيجعياااا، لنااادوراس، الوالياااات أملانياااا،  21
 .املتحد 
 .S/1995/112لالطال  عل  والية البعثة وا تصا اهتا، انظر  20
 .S/1994/1039انظر  22



 111 النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين –الفصل الثامن 

 

وأياادت البعثااة عقااد نقااا  . كاار أرجاااء البلااد، حسااب ا طلبتاا  بوروناادي
وطاااين يتاااي  مشااااركة عياااع شاااراؤ  اجملت اااع، بو اااف  وسااايلة لتعزياااز احلاااوار 

كاااذلت باااأو توا ااار الوفاااود الدولياااة   السياساااي يف البلاااد، وأو ااات البعثاااة
الرفيعة املستوى القيام بزيارات لبوروندي، ت كد عل  است رار  لق اجملت ع 

إىل تعزياااااز االساااااتقرار  الااااادو  وتع ااااار علااااا  تبدياااااد جاااااو التاااااوتر وساااااعيا  
  ينبغاااااي أو السياساااااي والوفااااااا الاااااوطين، رأى بعاااااس أعضااااااء البعثاااااة أنَّااااا

ت انتقاؤياااة علااا  ا فاااراد يستيشاااال جملاااس ا ماااو إميانياااة فااارض جااازاءا
 .الذيو يعتقد أهنم ينت وو إىل عاعات مت رفة يف بوروندي

، أدرل 0225مااااااااارس /آذار 2املعقااااااااود  يف  ،3516ويف اةلسااااااااة 
جملاااس ا ماااو تقريااار بعثاااة جملاااس ا ماااو إىل بورونااادي يف جااادول أع الااا  

 طلبا ، إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أوبناء  علا   ودعا رثر بوروندي،
ااا   مث. يياااوو لااا  احلاااق يف التصاااويت انتبااااه أعضااااء ( الصاااح)الااارؤيس وجَّ
 0225فربايااااار /شاااااباط 23رساااااالة م ر اااااة : اجمللاااااس إىل الواااااااؤق التالياااااة

، حييار هباا تقريار البعثاة 23موجَّهة إىل رؤيس جملس ا مو مو ا مح العام
ماااايو /أياااار 21التحضااعية لتقصاااي احلقااااؤق املوفاااد  إىل بورونااادي املااا ر  

موجَّهاة إىل رؤايس جملاس  0225مارس /آذار 6؛ ورسالة م ر ة 0222
، حيير هبا رد حيومة بلده عل  تقرير البعثاة؛ 22ا مو مو رثر بوروندي

موجَّهاة إىل ا ماح العاام ماو رثار  0225ماارس /آذار 8ورساالة م ر اة 
، حيياار هبااا نسااهة مااو االتفاااا بشااأو اتفا يااة احلياام امل ر ااة 25بوروناادي

 .0222سبت رب /ولأيل 01
ماا باح  يفأتجريات  ل ، عقف مشاوراتأن   د أتذو  الرؤيسأعلو مث 

 :26أعضاء اجمللس، بأو يد  بالبياو التا  باسم اجمللس
مبورا يومي و نظر جملس ا مو يف تقارير بعثت  إىل بوروندي الا زارت بوج

 ويرحااااف اجمللااااس باملالحظااااات والتو اااايات. 0225فرباياااار /شااااباط 00و  01
، ويعااارب عاااو تقاااديره 0225فربايااار /شاااباط 28الاااوارد  يف تقريااار البعثاااة املااا ر  

 . عضاء البعثة عل  ما بذلوه مو جهود
ويشاااااع جملاااااس ا ماااااو إىل بياناتااااا  الساااااابقة بشاااااأو احلالاااااة يف بورونااااادي، 

ومااا زال اجمللااس يشااعر . 0225يناااير /كااانوو الثاااين  30سااي ا البياااو املاا ر   وال
ويااديو أنشاا ة .   عاادم ا مااو مااا زال خياايم علاا  بورونااديمنااا  وَّ  بقلااق ع يااق

 ارجااا  راااو ينشااادوو إفسااااد ترتيباااات  أولئااات املوجاااوديو ساااواء دا ااار البلاااد أو
تقاسااااااااااام السااااااااااال ة املتفاااااااااااق عليهاااااااااااا والاااااااااااوارد  يف اتفا ياااااااااااة احليااااااااااام امل ر اااااااااااة 

باااااللجوء إىل أسااااااليف غااااع دميقراطيااااة، مااااو  بيااااار  0222ساااابت رب /أيلااااول 01
________ 

23 S/1995/157 . و د أوفد ا مح العام البعثة التحضعية لتقصي احلقاؤق استجابة
والنظااااار يف  0223أكتاااااوبر /يف انقاااااالب تشااااريو ا ولل لااااف حيوماااااة بوروناااادي للتحقياااااق 

ااا ع ا نشاا ة الااا مييااو أو تضاا لع هبااا بعثااات يف املسااتقبر أو النظاار يف وجااود سياسااي موسَّ
ولالطااال  علاا  مزيااد مااو التفا ااير عااو . لألماام املتحااد  للتشااجيع علاا  إعاااد  الوؤااام املاادين

 .باء مو الفصر ااامس - ةنة التحقيق، انظر اةزء أوال  
22 S/1995/185. 
25 S/1995/190املرفق ،. 
26 S/PRST/1995/10. 

عااو أنشاا ة حاارب العصااابات والنشاااط فضااال   لاا  العنااال،الرتويااع والتحااريس ع
االم  السياسااي التهااري ، حيااص أدت لاااذه التصاارفات إىل هتديااد واالساااتقرار الس 

 .واملصاحلة الوطنية
وي كاااااد جملاااااس ا مااااااو ماااااو جديااااااد تأيياااااده التفا يااااااة احليااااام وللحيومااااااة 

لااوزراء يف لااذا الصاادد، بتعيااح رؤاايس ا عل ااا ، وحياايط. االؤتالفياة املنشااأ   وجبهااا
لتاااأمح معاااا   وجملسااا  الاااوزاري وحياااص عياااع ا طااارا  يف بورونااادي علااا  الع ااار

 .االستقرار يف البلد
وي كاااد جملاااس ا ماااو ماااو جدياااد الااارأي القاؤااار باااأو اإلعفااااء ماااو العقااااب 

د بااا مو يف البلااد و  بالغااا   مشاايلة أساسااية يف بوروناادي تلحااق   اارا   علاا  يشااد 
ك اا . ا مهية الا يوليها لتقد  املساعد  الا تيفار دعام نظاام القضااء الاوطين

يف لااذا الصاادد علاا  الادور الااذي مييااو أو تضاا لع با  ةنااة دوليااة تتااوىل يشاد د 
االنقالبياة، ويف املاذاب  الاا أعقبات ذلات، علا  أو  0223التحقيق يف حماولاة 

 .يتم إنشاولا طبقا التفا ية احليم
جملااس ا مااو بقااو  مااو جديااد تأييااده لتنفيااذ أحيااام اتفا يااة احلياام وي كااد 

بالاااادعو  إىل عقااااد نقااااا  وطااااين  شاااااركة عيااااع   اعااااات اجملت ااااع يف بوروناااادي  
 .كوسيلة لتعزيز احلوار السياسي

وي كااد جملااس ا مااو علاا  أمهيااة مساااعد  حيومااة بوروناادي يف جهودلااا 
يشاااجع ا مااااح العاااام يف لااااذا و . الساااتعاد  االساااتقرار وتعزيااااز املصااااحلة الوطنيااااة

الصدد عل  أو يع ر، بالتشاور مع حيومة بوروندي، عل  زياد  وجود ا مام 
املتحااااد  يف البلااااد، ملساااااعد  حيومااااة بوروناااادي علاااا  تاااادعيم النظااااام القضاااااؤي 

يف فعَّاااااااال  الاااااااوطين، وتااااااادريف  اااااااوات الشااااااارطة املدنياااااااة وإنشااااااااء وجاااااااود إداري
هم الذي يض لع با  امل ثار ااااص لألماح ويثين اجمللس عل  الدور امل .ا  اليم
 .العام

أو حتسااح حالااة ا مااو يف بوروناادي ال بااد أو جمااددا   وي كااد جملااس ا مااو
ع اااي أولوياااة علياااا وحياااص اجمللاااس املفاااوض الساااامي حلقاااوا اإلنسااااو علااا  أو يت 

يع ااار، بالتشااااور ماااع حيوماااة بورونااادي وبالتنسااايق الواياااق ماااع امل ثااار ااااااص 
أو أيضااا   ومييااو. تاادعيم امليتااف الااذي أنشااأه يف بورونااديعلاا   ،لألمااح العااام

يوضااع يف االعتبااار الاادور الااذي مييااو أو ي دياا  مرا بااو حقااوا اإلنساااو يف لااذا 
 .الشأو

باملساااااااااااامهة املل وساااااااااااة الاااااااااااا  ااااااااااادمها أيضاااااااااااا   ويساااااااااااللم جملاااااااااااس ا ماااااااااااو
العساااااايريوو التااااااابعوو ملنظ ااااااة الوحااااااد  ا فريقيااااااة، ويشااااااجع منظ ااااااة  املرا بااااااوو
. حيومااااااة بوروناااااادي فريقيااااااة علاااااا  زياااااااد  عااااااددلم بالتشاااااااور مااااااعا  الوحااااااد 
ياااااااادعو اجملت ااااااااع الاااااااادو  إىل مساااااااااعد  منظ ااااااااة الوحااااااااد  ا فريقيااااااااة يف  ك ااااااااا
 .املض ار لذا

وياادعو جملااس ا مااو كااذلت عيااع ا طاارا  يف بوروناادي إىل التعاااوو مااع 
عيع املرا بح وساؤر املودفح الدوليح مو  الل كفالة و وهلم بغع عواؤق إىل 

 .أحناء البلد
لااام كامااار وي لاااف جملاااس ا ماااو إىل ا ماااح العاااام موا ااالة إبقاؤااا  علااا  ع  

ولساااو  يبقاااي جملاااس ا ماااو املساااألة  ياااد . باااالت ورات املساااتجد  يف بورونااادي
 .نظره الفعَّال
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بياااااو مااااو (: 3500اةلسااااة ) 0225مااااارس /آذار 22املاااا ر   المقرررررر
 الرؤيس

، اساتأنال 0225ماارس /آذار 22، املعقود  يف 3500يف اةلسة 
وبعاد إ ارار جادول . جملس ا مو نظره يف البند املدرل يف جادول أع الا 

 لاااا ، عقااااف مشاااااورات   ااااد أتذو أنَّاااا (الصااااح)الاااارؤيس أعلااااو ا ع ااااال، 
ماااااا بااااح أعضااااااء اجمللاااااس، بااااأو ياااااد  بالبياااااو التاااااا  باسااااام  يفأتجرياااات 
 :27اجمللس

ولااو . جملاس ا مااو يشااعر بقلااق باالغ إزاء تصاااعد العنااال يف بوروناادي إوَّ 
يديو مصر  وزير ال ا ة واملنااجم وع اد  بوجومباورا الساابق علا  ياد مت ارفح، 

حااادع بعااد ذلاات ماااو ع ليااات  تااار لسااياو كثاااعيو،  ويعاارب عااو اساااتياؤ  ملااا
  نَّاااوي كاااد اجمللاااس أ. ر ياااة، راااا أدى إىل فااارار ا ال  ماااو مسااااكنهم ساااباب ع  

جدوى مو االلتجاء إىل العنال، وياديو أنشا ة العنا ار املت رفاة الاا حتااول  ال
ويشجع اجمللاس كافاة الادول علا  . زعزعة استقرار البلد وهتديد املن قة بياملها

ماااو تااادابع ترماااي إىل مناااع لاااذه العنا ااار ماااو السااافر إىل  اختااااذ ماااا تاااراه ضاااروريا  
وي كاد اجمللاس ماو جدياد تصا ي    .ااارل ومو تلقي أي نو  مو أناوا  الادعم
تشاي ر  ، الاا0222سابت رب /أيلاول 01عل  مساند  اتفا ياة احليام املربماة يف 

ويااااادعو اجمللااااس عياااااع . م سسااااايا  لل صاااااحلة الوطنياااااة الالزمااااةإطااااارا   أحيامهااااا
ا حااازاب السياساااية والقاااوات املسااالحة وكافاااة عنا ااار اجملت اااع املااادين إىل احااارتام 

ما  كامال  وتنفيذلا يف جو مو احلوار واالعتدال والتوفيق باح لذه االتفا ية احرتا
 .وجهات النظر

ماااو أجاار موا ااالة معااا   وحيااص جملااس ا ماااو عيااع ا طااارا  علاا  الع ااار
التفا ياة احليام، بتنظايم وفقا   عل  احلاجة املاسة إىل القيام،يشد د ولو . احلوار

املصاااااحلة الوطنيااااة  منا شااااة وطنيااااة  شاااااركة عيااااع عنا اااار ا مااااة هبااااد  تاااادعيم
ويدعو اجمللس ا مح العام إىل مساعد   تلال ا حزاب . واستعاد  الدميقراطية

 .السياسية وعنا ر اجملت ع املدين عل  بدء لذه املشاور  الشاملة
كااار   ر جملاااس ا ماااو ماااو يرتيباااوو جاااراؤم يف حاااق اإلنساااانية ماااو أوَّ وحياااذ  

 ر اجمللاااااس، علااااا وحياااااذ  . قضااااااءم إىل ال  سااااايقدَّ مسااااا ول عاااااو جراؤ ااااا  وأنَّااااا فااااارد
  يف حالاااااااة ارتيااااااااب أفعاااااااال إلبااااااااد  ا جنااااااااس يف التحدياااااااد، ماااااااو أنَّااااااا  ْجاااااااوَ 

سااااااااينظر يف أماااااااار اختاااااااااذ التاااااااادابع املناساااااااابة هبااااااااد  القيااااااااام، فرنَّاااااااا   بورونااااااادي،
ماو ذلات  القانوو الدو ،  قاضا  كر شهص يياوو  اد ا ارت  أفعااال    وجف
 .القبير

رأياااا  القاؤاااار بااااأو تصااااور اإلفااااالت مااااو وي كااااد جملااااس ا مااااو مااااو جديااااد 
ض أماااو البلاااد العقااااب ميثااار مشااايلة أساساااية يف بورونااادي، ولاااي مشااايلة تعااار  

واجمللاااس يعاارب مااار  أ اارى عااو شاااد   لقاا  إزاء التقاااارير الااا تفياااد . ا اار بااالغ
بو و  انتهاكات منتظ اة وواساعة الن ااا و اار ة للقاانوو اإلنسااين الادو  يف 

 .بوروندي

________ 
27 S/PRST/1995/13. 

 مااااو إىل البياااااو الااااذي أدىل باااا  رؤاااايس جملااااس ا مااااو يف ويشااااع جملااااس ا
فيااا  جملاااس ا ماااو علااا  أماااور منهاااا الااادور شااادَّد  والاااذي 0225ماااارس /آذار 2

الذي مييو أو ت دي  يف بوروندي ةنة دولية للتحقيق يف حماولة انقالب تشريو 
وي لااااف اجمللااااس إىل ا مااااح . ويف املااااذاب  الااااا أعقبتهااااا 0223أكتااااوبر /ا ول
عااو اا ااوات الااا تقرياارا   م أو يقاادم إىل اجمللااس، علاا  ساابير االسااتعجال،العااا

 .يتعح اختاذلا مو أجر إنشاء ةنة حتقيق نزيهة
وي ياااد جملاااس ا ماااو اختااااذ تااادابع الساااتعاد  ساااياد  القاااانوو وحتساااح أداء 

تنظااايم اجت اااا  ماؤاااد  مساااتدير  للجهاااات أيضاااا   ولاااو ي ياااد. اةهااااز القضااااؤي
جمللس الدول عل  تقد  تربعات مالية هلذه املشااريع إماا مباشار  وحيص ا. املاحنة

 .نشأ هلذا الغرضأو عو طريق  ندوا استئ اين يت 
ويسااااند جملاااس ا ماااو مفاااوض ا مااام املتحاااد  الساااامي حلقاااوا اإلنسااااو 

 .ما  رره مو تعزيز الع ر، ويرحف بريفاد اارباء يف
ة الوحاااااااااد  ويشاااااااايد جملاااااااااس ا مااااااااو بااااااااااإلجراءات الاااااااااا اختااااااااذهتا منظ ااااااااا

وي لاااااااااااف إىل املنظ اااااااااااة وأعضااااااااااااؤها يف املن قاااااااااااة دوو اإل لي ياااااااااااة  .ا فريقياااااااااااة
. اسااااااااتهدام نفااااااااوذلم لل ساااااااااعد  يف اسااااااااتقرار احلالااااااااة يف بوروناااااااادي موا اااااااالة
عيااااع الاااادول، وال سااااي ا الاااادول اجملاااااور ، االمتنااااا   إىلأيضااااا   اجمللااااس وي لااااف

يف بورونادي با سالحة الاا حتااول زعزعاة االساتقرار  إمداد العنا ر املت رفة عو
إلااايهم واالمتناااا  عاااو إياااواؤهم أو تقاااد  أي مسااااعد  أ ااارى  أو السااا اح بنقلهاااا

 .إليهم
ويااااادرح جملاااااس ا ماااااو الااااارتابط الواياااااق باااااح  تلاااااال املشااااااكر اإلنساااااانية 
. والسياسية يف املن قة بأك لها، ك ا يدرح احت ال حدوع اض رابات الحقة

ااااالم  لعقاااااد مااااا متر إ لي اااااي بشاااااأو ي كاااااد ماااااو جدياااااد تأييااااادهفرنَّااااا   وماااااو مث، الس 
واالساتقرار وا ماو، ويادعو بلاداو املن قاة إىل عقااد مثار لاذا املا متر علا  ساابير 

 .االستعجال
ك ا سينظر اجمللاس يف أمار . وسو  يبقي جملس ا مو املسألة  يد النظر

 .اختاذ الالزم حسف مقتضيات احلال
القااااارار (: 3570اةلساااااة ) 0225أغسااااا س /آب 28املااااا ر   المقررررررر

0102 (0225) 

موجَّهااااة إىل رؤاااايس جملااااس  0225يولياااا  /متااااوز 28برسااااالة م ر ااااة 
، أحاااال ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس تقريااار املبعاااوع ااااااص املعاااح 28ا ماااو

ا ةنااااة السااااتجالء احلقيقااااة أو ةنااااة  ضاااااؤية لدراسااااة إميانيااااة إنشاااااء إمَّاااا
إنشااااااء ةناااااة  و لاااااص التقريااااار إىل أوَّ . 22لتقصاااااي احلقااااااؤق يف بورونااااادي

لتقصي احلقاؤق عل  غارار الن اوذل السالفادوري أو ةناة دولياة للتحقياق 
________ 

28 S/1995/631. 
ماااارس /آذار 22طلاااف جملاااس ا ماااو يف البيااااو الاااذي أدىل بااا  رؤااايس اجمللاااس يف  22
0225 (S/PRST/1995/13)  إىل ا ماااااااااح العاااااااااام أو يقااااااااادم إىل اجمللاااااااااس، علااااااااا  سااااااااابير

ات الاااا يتعاااح اختاذلاااا ماااو أجااار إنشااااء ةناااة حتقياااق نزيهاااة عاااو اا اااو  االساااتعجال، تقريااارا  
 .ويف املذاب  الا أعقبتها 0223أكتوبر /للتحقيق يف حماولة انقالب تشريو ا ول
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القضااااااؤي تقتصااااار واليتهاااااا علااااا  املسااااااؤر القضااااااؤية البحتاااااة لاااااو تياااااوو 
اسااااااتجابة كافيااااااة للحاجااااااة إىل وضااااااع حااااااد ل فااااااالت مااااااو العقاااااااب يف 

إنشااء ةناة  ضااؤية دولياة للتحقياق ميياو أو فاروَّ  وماع ذلات،. بوروندي
ت واليتهااااااااااا علاااااااااا  إع اؤهااااااااااا إذا نصَّاااااااااا ومفياااااااااادا   جمااااااااااديا  أماااااااااارا   ييااااااااااوو

وساااااايتعح أو تيلااااااال . تيفاااااار تنفيااااااذ نتاؤجهااااااا وتو ااااااياهتا  ااااااالحيات
أيضاااااااااا   بااااااااارجراء حتقياااااااااق  ضااااااااااؤي فحساااااااااف، بااااااااار الدولياااااااااة ال اللجناااااااااة
أو /تو اااااايات ذات  اااااابغة م سسااااااية يف املياااااااديو القانونيااااااة و بر اااااادار

لجناااااااااااة بتعاااااااااااااوو وسااااااااااايتعح أو حتظاااااااااااا  ال. أو اإلداريااااااااااااة/السياساااااااااااية و
البوروندياااااة الاااااا ينبغاااااي أو ي لاااااف إليهاااااا بصااااافة  ا اااااة أو  السااااال ات

أو تنشااأ اللجناااة بقاارار مااو جملاااس  وينبغاااي أ ااعا  . بتنفيااذ تو ااياهتا تلتااازم
ا مااااو، وينبغااااي أو تقااااوم ا ماااام املتحااااد  بااااالتحقق مااااو تنفيااااذ نتاؤجهااااا 

 .وتو ياهتا
ماااو االااااة  لاااذلت، أو ااا  ا ماااح العاااام برنشااااء ةناااة حتقياااقووفقاااا  

أعضاء يعينهم لو، عل  أو تتألال واليتها مو االاة عنا ر عل  النحو 
التثباااااات مااااااو احلقاااااااؤق املتصاااااالة باغتيااااااال رؤاااااايس بوروناااااادي، ( أ: )التااااااا 

الااااااااا أعقباااااااات ذلاااااااات، وغااااااااع ذلاااااااات مااااااااو أع ااااااااال العنااااااااال  واملااااااااذاب 
( ب)واةاااااراؤم السياساااااية الاااااا ارتيبااااات مناااااذ ذلااااات التاااااارين؛  اةساااااي ة

دت اللجناة أهناام حماك ااة ومعا باة ا شااهاص الاذيو حاادَّ التو اية ب راؤاق 
التو ااااية باختاااااذ تاااادابع ذات  اااابغة ( ل)مساااا ولوو عااااو تلاااات اةااااراؤم؛ 

 انونياااااة وسياساااااية وإدارياااااة،  اااااا يف ذلااااات التااااادابع الاااااا تقتضاااااي إجاااااراء 
إ اااااالحات تشاااااريعية ودساااااتورية، للحيلولاااااة دوو تيااااارار أفعاااااال كتلااااات، 

  والحاام كاااذلت أنَّااا. يف بوروناااديوالقضاااء علااا  اإلفاااالت مااو العقااااب 
طراؤاااق ذلاااات  ، مبيناااا  كاااامال    سااايلزم أو تتعااااوو حيوماااة بورونااادي تعاوناااا  

 .التعاوو
، أدرل 0225أغس س /آب 28، املعقود  يف 3570ويف اةلسة 

وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو رسااالة ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
طلباا ، إىل املشاااركة يف بناااء  علاا   ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثاار بوروناادي،

 .املنا شة بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت
ااا   مث انتباااااه اجمللاااس إىل ناااص مشااارو   اااارار ( إندونيسااايا)الااارؤيس وجَّ

مقااااادَّم مااااااو االحتاااااااد الروسااااااي وا رجنتااااااح وأملانيااااااا وإي اليااااااا واة هوريااااااة 
ياااااااات التشااااااييية ورواناااااادا وفرنسااااااا وامل ليااااااة املتحااااااد  ولناااااادوراس والوال

اا   .31املتحااد  رسااالة  (أ: )إىل الوااااؤق ا  اارى التاليااةأيضااا   انتبااالهمووجَّ
موجَّهاااة إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو ماااو  0225فربايااار /شاااباط 23م ر اااة 

حيياار هبااا تقرياار البعثااة التحضااعية لتقصااي احلقاااؤق املوفااد   30ا مااح العااام
لتاو ؛ ورساااااا32إىل بورونااااادي؛ وتقريااااار بعثاااااة جملاااااس ا ماااااو إىل بورونااااادي

موجهتاااااو إىل رؤاااايس جملااااس  0225أغساااا س /آب 23و  8م ر تاااااو 
________ 

31 S/1995/724. 
30 S/1995/157. 
32 S/1995/163. 

ا مو مو رثر بوروندي بشاأو إنشااء اللجناة القضااؤية الدولياة للتحقياق 
 .33يف بوروندي وا تصا اهتا

إنشاء ةنة التحقيق د ب لاف ماو حيوماة إوَّ  ر بوروندياااو ال رث
اام دو  حمايااد بلااده حبثااا   ال الاارؤيس يف تشااريو ويف أعقاااب اغتياا. عااو حمي 
اافااروَّ  ،0223أكتاوبر /ا ول  يت بفياار  أوَّ ا حاازاب السياسااية الااا متسَّ

“ ر ايللت هاع الع  ”غتير بسبف أ ل  اهلوتو، بدت م ياد   وياة الرؤيس ات 
ااا ولاااذا . بالتحاااالال ماااع اةاااي   اااوا دل اااا    ضاااد التوتساااي الاااذيو اهتو املوجَّ

إوَّ  الرأي رفضت  بر رار ا حزاب السياساية املعارضاة، واعرتضات باالقول
وإذ واج  . لدولة عيع اجمل وعات الوطنية منتهبا   الذي اغتير كاو رؤيسا  

الزع ااء السياساايوو لبوروناادي لااذه املوا اال املتعارضااة،  اارروا أو يتجهااوا 
رم اغتيااال الاارؤيس وجاازء مااو ر املااذنبح جبتااإىل ليئااة دوليااة يوكاار إليهااا تقرياا

م ومو الواضا  أو اغتياال الارؤيس جرمياة سياساية واإلفنااء املانظَ . السياو
ر اااي جرمياااة للج اعااات االجت اعياااة واإلنساااانية علااا  أساااس انت اؤهاااا الع  

جنااااااح ع ااااار اللجناااااة  وأكاااااد املاااااتيلم كاااااذلت علااااا  أوَّ . ضاااااد اإلنساااااانية
ومة بوروندي و وات ا مو والنظام سيتو ال عل  التعاوو الوايق مع حي

وساااايتعح علاااا  اللجنااااة أو تقاااااوم أي إغااااراء بتجاااااوز . القضاااااؤي الااااوطين
واليتهاااا الاااا حاااددهتا الصاااالحيات الاااا ا رتحتهاااا احليوماااة وناااص عليهاااا 

وعاااااالو  علااااا  ذلااااات، ينبغاااااي . مشااااارو  القااااارار املعاااااروض علااااا  اجمللاااااس
 ر يف الشاااا وو تتحاشاااا  اللجنااااة النياااار مااااو السااااياد  الوطنيااااة والتااااد أو

 .32لبلده الدا لية
وفااد بلااده ي يااد مااو إوَّ  فقااال ،وحتاادع رثاار الصااح  باار التصااويت

فرنَّا   الناحية املبدؤية ا رتاح ا مح العام إنشاء ةنة حتقيق دولية، وبالتا 
بيد أن  ينبغي لل جت اع الادو  أو حيارتم باليامار . سي يد مشرو  القرار

. يتاااد ر يف شااا وهنا الدا لياااة الَّ أ وينبغاااياساااتقالل بورونااادي وسااايادهتا 
ماا يتصار برنشاااء  أو يهاتم بااآراء حيوماة بورونادي يفأيضاا   وةاف عليا 

ويف ذلااات الساااياا، عاااربل عاااو حتفظاااات وفاااد . اللجناااة وحيااارتم لاااذه ا راء
مااا يتعلااق باابعس العنا اار يف واليااة اللجنااااة الااا تتساام باتسااااا   بلااده يف

بعاااااس اةوانااااااف سيااااااد  بورونااادي وشااا وهنا  ن ا هااااااا، وكوهناااا متاااس فااااااي
 .35الدا لية

التقصاااااع يف إحقااااااا العدالاااااة يف الو ااااات إوَّ  و اااااال رثااااار بوتساااااوانا
ويشعر وفد بلده برحباط ع يق . املناسف أسفر ا و عو حالة مستدمية

ماو  إزاء أع ال القتر الا ترتيف بدافع سياسي، والا أ بحت مظهرا  
ويشاااطر وفااد بلااده غااعه مااو الوفااود الشااعور . ونااديمظااالر احليااا  يف بور 

بااااالقلق إزاء اقافااااة املااااوت الزاحفااااة الااااا هتاااادد بااااأو تتجااااذر يف بوروناااادي 
ااااا  ةاااااف تقاااد  أناَّ علاا  وشاادَّد  .يسااتوجف و فهااااااا وعيااس مسارلااااااا رااا

واملاذاب  الاا  0223أكتاوبر /مقرتفاااي احملاولة االنقالبية يف تشاريو ا ول
ع ااار اللجناااة ينبغاااي أو يسااااعد يف النهاياااة إوَّ  و اااال. العدالاااة تلتهاااا إىل

________ 
33 S/1995/673 و S/1995/731. 
32 S/PV.3571 2إىل  2، الصفحات. 
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وأضاا  . عل  رعاية املصاحلة الوطنية واالساتقرار السياساي يف بورونادي
فحسف وإ ا لو مفتاح النتيجة  أو تعاوو حيومة بوروندي ليس حيويا  
وحيوماااة بورونااادي لاااي الاااا . الناجحاااة لع ااار اللجناااة و لياااات املتابعاااة

( ب)و ( أ) 0املن ااااوا  وفقاااار . تنفيااااذ تو اااايات اللجنااااة سااايتعح عليهااااا
تشاااااايالو روح وجولااااااااار ع اااااار ( و)إلاااااااا  ( أ)مااااااو  5وفقااااااااار  املن ااااااااوا 

 .36ذات  اللجنة
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :، ويف ما يلي نص (0225) 0102القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

فااااااااي تقريااااار البعثاااااااة التحضعياااااااة لتقصاااااي احلقااااااؤق املوفاااااد  إىل  و ااااااد نظااااار
 ،0222مايو /أيار 21بوروندي امل ر  
 28يف تقرياااار بعثااااة جملااااس ا مااااو إىل بوروناااادي املاااا ر   أيضااااا   و ااااد نظاااار

 ،0225 فرباير/ شباط
، 0225ماااارس /آذار 22إىل بياااو رؤااايس جملااس ا ماااو املاا ر   وإذ يشااع

علااااا  أماااااور منهاااااا الااااادور الاااااذي ميياااااو أو ت ديااااا  يف فيااااا  اجمللاااااس شااااادَّد  الاااااذي
ويف املاااذاب   0223ةناااة دولياااة للتحقياااق يف احملاولاااة االنقالبياااة لعاااام  بورونااادي

 الا أعقبتها،
ههااا ا ماااح الاااا وجَّ  0225يولياا  /متاااوز 28بالرساااالة امل ر ااة  وإذ يرحااف

قاارار مااو العااام إىل رؤاايس اجمللااس والااا أو اا  فيهااا برنشاااء ةنااة التحقيااق لااذه ب
 اجمللس،

مباااادر  حيوماااة بورونااادي بالااادعو  إىل إنشااااء ةناااة  وإذ يأ اااذ يف اعتبااااره
 حتقيق  ضاؤية دولية عل  النحو املشار إلي  يف اتفا ية احليم،

 إىل رؤايساملوجَّهة  0225أغس س /آب 8إىل الرسالة امل ر ة  وإذ يشع
املتحاااااااد ، الاااااااا جملاااااااس ا ماااااااو ماااااااو امل ثااااااار الاااااااداؤم لبورونااااااادي لااااااادى ا مااااااام 

يوليااااا  /متاااااوز 28ماااااع االلت اااااام، إىل رساااااالة ا ماااااح العاااااام امل ر اااااة  ها،اااااااافي هناااااوَّ 
0225، 

باااأو ا طااارا  يف بورونااادي اتفقااات، يف اتفا ياااة احليااام،  عل اااا   وإذ حيااايط
عل  املذاب  الا أعقبت اغتيال رؤيس “ اإلباد  اة اعية”عل  إطالا تس ية 

، دوو املسااااااااااااس بنتااااااااااااؤ  0223بر أكتاااااااااااو /تشاااااااااااريو ا ول 20بورونااااااااااادي يف 
 التحقيقات الوطنية والدولية،
اإلفاالت ماو العقااب يا دي إىل االساتهفا   وَّ  وإذ يساوره بالغ القلاق

 بالقانوو وإىل و و  انتهاكات للقانوو اإلنساين الدو ،
عااااو  لقاااا  الع يااااق إزاء التقااااارير الااااا تفيااااد بو ااااو   وإذ يعاااارب ماااار  أ اااارى
عة الن ااااااا و اااااار ة للقاااااانوو اإلنسااااااين الااااادو  يف انتهاكاااااات منهجياااااة وواسااااا

 بوروندي،

________ 
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أمهيااااة القياااااام، بالتعاااوو مااااع حيوماااااة بوروناادي، بتعزيااز اةهاااز  وإذ ي كااد
 القضاؤي يف بوروندي،

عااو  لقاا  الع يااق إزاء اسااتئنا  النشاارات اإلذاعيااة  وإذ يعاارب مااو جديااد
ضاارور  و ااال إذاعااة لااذه  الااا حتاارض علاا  اليراليااة العر يااة والعنااال، وإذ ياادرح

 النشرات،

إىل أو عياااااع ا شاااااهاص الاااااذيو يرتيباااااوو أو حيرضاااااوو علااااا   وإذ يشاااااع
ارتيااااااب انتهاكاااااات جساااااي ة للقاااااانوو اإلنسااااااين الااااادو  ساااااييونوو مسااااا ولح 

 عو ارتياب لذه االنتهاكات وينبغي أو يلقوا العقاب عل  ذلت، شهصيا  

إىل ا مح العام أو يقوم، علا  سابير االساتعجال، برنشااء  ي لف - 0
 :سند إليها الوالية التاليةةنة حتقيق دولية تت 

التثباااات مااااو احلقاااااؤق املتصاااالة باغتيااااال رؤاااايس بوروناااادي يف  ( أ )
، واملااااذاب  وأع اااال العناااال اةسااااي ة 0223أكتاااوبر / تشاااريو ا ول 20

 الا أعقبت ذلت؛
ذات طااااااااابع  اااااااانوين أو سياسااااااااي  التو اااااااية باختاااااااااذ تااااااادابع (ب)

إداري، حسف اال تضاء، بعد التشاور مع حيوماة بورونادي، وتادابع  أو
تتعلاااااق  حاك اااااة ا شاااااهاص املسااااا ولح عاااااو ارتيااااااب تلااااات ا فعاااااال، 
للحيلولااااة دوو تياااارار أفعااااال مااااو  بياااار ا فعااااال الااااا تيااااوو اللجنااااة  ااااد 

لعقاااب حققاات فيهااا، وبصاافة عامااة، للقضاااء علاا  دااالر  اإلفااالت مااو ا
 وحتقيق املصاحلة الوطنية يف بوروندي؛

بااأو تتااألال ةنااة التحقيااق مااو وسااة أشااهاص مااو رجااال  يو ااي - 2
يااااة وحيظااااوو باااااالحرتام علاااا  الصااااعيد الاااادو ، نْ القااااانوو يتصاااافوو بالنااااازالة واحل  

خيتاااارلم ا ماااح العاااام ويزودلاااااام  اااودفح ماااااو اابااااااراء ا كفااااااء، ماااع إحاطاااااااة 
 عل  النحو الواجف؛عل ا   وروناااديحيوماااة ب
إىل الااااادول وليئاااااات ا مااااام املتحاااااد  ذات الصااااالة، وعناااااد  ي لاااااف - 3

اال تضاااء املنظ ااات اإلنسااانية الدوليااة، عااع املعلومااات امل كااد  الااا يف حوزهتااا 
أعااااله، إلتاحاااة لاااذه املعلوماااات ( أ) 0ماااا يتعلاااق با فعاااال املبيناااة يف الفقااار   يف

  املساعد  املناسبة إىل ةنة التحقيق؛بأسر  ما مييو وتقد 
عاو إنشااء ةناة تقريارا   إىل ا مح العام أو يقدم إىل اجمللاس ي لف - 2

التحقيق، وي لف كذلت إىل ا مح العام أو يقوم، يف غضاوو االااة أشاهر ماو 
تااارين إنشاااء ةنااة التحقيااق، بتقااد  تقرياار م  اات إىل اجمللااس عااو ع اار اللجنااة 

 عندما تيوو اللجنة  د أجنزت أع اهلا؛ هناؤيا  تقريرا   وأو يقدم
إىل السااال ات وامل سساااات البوروندياااة،  اااا يف ذلااات عياااع  ي لااف - 5

ماااع ةناااة التحقياااق يف  كاااامال    ا حااازاب السياساااية البوروندياااة، أو تتعااااوو تعاوناااا  
إجناااز واليتهااا،  ااا يف ذلاات االسااتجابة لل لبااات املقدمااة مااو اللجنااة مااو أجاار 

فع ا مو واملسااعد  وتساهير الو اول إىل ماا تت لبا  التحرياات،  اا يف ذلات تو 
 :ما يلي

اختااااااااذ حيوماااااااة بورونااااااادي عيااااع التاااادابع الالزمااااة لت يااااح  ( أ )
اللجناة ومودفيهاا مااااو االضا ال  باملهااااام املساند  إلايهم فااااي عياع أحناااء 

 ا مو؛اإل ليم الوطين بيامر احلرية واالستقاللية و 
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 ياااااااام حيومااااااااة بورونااااااادي بتااااااااوفع عياااااااع املعلومااااااااات الااااااااا  (ب)
حوزهتاااااا والاااااا ت لبهاااااا اللجناااااة أو الاااااا تلزمهاااااا لالضااااا ال  بواليتهاااااا،  يف

ة ومودفيهاااااا إىل أياااااة ساااااجالت ر ياااااة هلاااااا  ااااالة ااااااااول اللجنااااااااو  وحرياااااة
 بواليتها؛
حرية اللجنة يف احلصول عل  أية معلومات ترى اللجنة أهناا  (ل)
 ااالة، ويف اساااتع ال عياااع مصاااادر املعلوماااات الاااا تعتربلاااا اللجناااة ذات 

 هبا؛ مفيد  ومواو ا  
حرياااااة اللجناااااة يف إجاااااراء مقاااااابالت، علااااا  انفاااااراد، ماااااع أي  (د)

 شهص إذا رأت اللجنة ضرور  لذلت؛
 حرية اللجنة يف زيار  أي منشأ  أو مياو يف أي و ت؛ (لا)
لساااالمة وأماااو ضااا او حيوماااة بورونااادي لالحااارتام اليامااار  (و)

وحرياااة الشاااهود وااااارباء وسااااؤر ا شاااهاص الاااذيو يسااااعدوو اللجنااااة يف 
 ع لها؛

 عيع الدول إىل التعاوو مع ةنة التحقيق لتيسع حترياهتا؛ يدعو - 6
مااو  كافيااا    إىل ا مااح العااام أو ييفاار للجنااة التحقيااق  اادرا   ي لااف - 7

 ا مو بالتعاوو مع حيومة بوروندي؛
لتلقااي  اسااتئ انيا   إىل ا مااح العااام أو ينشاائ  ااندو ا   أيضااا   ي لااف - 8

للت ويااار ماااو  تي يلياااا  مصااادرا   التربعاااات لت ويااار ةناااة التحقياااق، بو اااال ذلااات
 نفقات املنظ ة؛

الااااااادول واملنظ اااااااات احليومياااااااة الدولياااااااة واملنظ اااااااات غاااااااع  حياااااااص - 2
 احليوميااة علاا  التاارب  إىل ةنااة التحقيااق بااا موال واملعاادات واااادمات،  ااا يف

 لتنفيذ لذا القرار؛دع ا   ذلت تقد  اارباء
 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره الفعلي يقرر - 01

يغ القرار    إوَّ  فقال ،وحتدع رثر الواليات املتحد  بعد التصويت
 و اد ع اار وفاد بلااده ان ال ااا  . بالتشااور الوايااق ماع الساال ات البورونديااة

مااااو الت اماااا  اإلنساااااين بو ااااال االنتهاكااااات املنتظ ااااة والواسااااعة الن اااااا 
والصااار ة للقااانوو اإلنساااين الاادو  الااا اجتاحاات بوروناادي يف أعقاااب 

وتااااادل حالاااااة عااااادم . 0223أكتاااااوبر /اغتياااااال رؤيساااااها يف تشاااااريو ا ول
االسااااااااااتقرار الساااااااااااؤد  يف املن قااااااااااة علاااااااااا  أمهيااااااااااة وإحلاحيااااااااااة تشااااااااااجيع 

وحيااادوه ا مااار يف . انتهاكاااات حقاااوا اإلنسااااو واحملاسااابة علااا  املصااااحلة
اللجنااااااااة علاااااااا  التثباااااااات مااااااااو احلقاااااااااؤق والتو ااااااااية بتاااااااادابع  تساااااااااعد أو

قاااااااق فيهاااااااا دوو تيااااااارار أفعاااااااال ماااااااو  بيااااااار ا فعاااااااال الاااااااا حتت  للحيلولاااااااة
ولياااااو . والقضااااااء علااااا  اإلفاااااالت ماااااو العقااااااب يف بورونااااادي اللجناااااة،
. ح اختاذلاااااعلاااا  حيومااااة بوروناااادي أو ختتااااار التاااادابع الااااا يتعاااا يبقاااا 
ا ماااااح العاااااام ساااااايعحل مفوضاااااح ميثلاااااوو  لفيااااااات  واااااااق مااااااو أوَّ  ولاااااو

اة يااااااع يف بوروناااااادي ساااااايتعاونوو بصااااااور  كاملااااااة   تلفااااااة وأوَّ   ضاااااااؤية
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واليااااة اللجنااااة سااااتت ثر يف التقاااادم بتو اااايات  و اااال رثاااار فرنسااااا إوَّ 
هتد ، مو ناحية، إىل تقد  املذنبح إىل احملاك اة وهتاد ، ماو الناحياة 

حماولة كسر  بيد أوَّ . ا  رى، إىل ض او عدم تيرار مثر لذه ا ع ال
داؤاااار  اإلفااااالت مااااو العقاااااب لااااو تيااااوو كافيااااة السااااتعاد  االسااااتقرار يف 

لف املصاحلة الوطنية يف بوروندي، ك اا يف وتت . بوروندي وبا ي املن قة
. البلاااداو ا  اااارى يف املن قااااة، تنفيااااذ تااادابع حماااادد  علاااا  ن اااااا أوسااااع

ومساااااااألة الالجئاااااااح ومسااااااااألة تيااااااادس ا ساااااااالحة يف اإل لااااااايم ومسااااااااألة 
اال تصااادية ومسااألة تاادعيم امل سسااات يف كاار لااذه البلااداو مااو  التن يااة

و ال إنا  يأمار يف أو يبادأ . سعا مور الا ينبغي النظر إليها يف إطار أو 
اجمللااااس يف القريااااف النظاااار يف الفياااار  الااااا ت ياااادلا حيومااااة بلااااده ولااااي 

اااا فيااار  لم واالساااتقرار والتن ياااة يف من قااااة عقاااد ماااا متر إ لي اااي يعااال بالس 
البحااعات اليااربى، كه ااو  أوىل تساا   هلااذا اةاازء مااو أفريقيااا بتضاا يد 

 .38جراح 
ذا القااارار يرسااار رساااالة واضاااحة لاااإوَّ  و اااال رثااار امل لياااة املتحاااد 

املساااااا ولح عااااااو االنتهاكاااااااات اا ااااااع  للقااااااانوو اإلنسااااااااين  فحوالااااااا أوَّ 
وهلااذا الساابف، ت يااد احليومااة الربي انيااة بقااو  . سيحاساابوو عااو أفعاااهلم

ولي ت مو بأو تقوية النظام القضاؤي البورونادي أمار . إنشاء ةنة حتقيق
املتعل قة  حيوي بالنسبة الستقرار البلد، وتت لع إىل تلقي تو يات اللجنة

ع الضرورية للحيلولاة دوو تيارار مثار تلات ا حاداع الاا و عات بالتداب
جنيا   21 111امل لية املتحد  ستسالم با  وأعلو أوَّ . 0223يف عام 

 .32جنةاسرتليين يف الصندوا االؤت اين للَّ 
بوروناادي جازء مااو من قااة البحااعات اليااربى، إوَّ  و اال رثاار رواناادا

ر ماا حيادع يف البلاداو ا  ارى وبالتا  مييو حر مشاكلها إذا د  ال
فاروَّ  وعل  عيس املناطق ا  ارى يف أفريقياا،. يف املن قة دوو اإل لي ية

. بلااداو البحااعات اليااربى شااهدت تأساايس اقافااة اإلفااالت مااو العقاااب
 .جئاحلالَّ  املن قة تعترب يف الو ت احلاضر برميار باارود ومصادرا  إوَّ  و ال
ميينه ااا حاار مشاااكر  وجملااس ا مااو ال ا ماام املتحااد إوَّ  القااولوكاارَّر 

. دوو إشاراح املنظ اات اإل لي ياة ودوو اإل لي ياةباملن قة دوو اإل لي ية 
ر هلاااا الااادعم املاااادي والفاااين واملاااا  حااا  ولاااذلت، ماااو الضاااروري أو ياااوفل 

ميينها الوفاء بشاير أفضار بادورلا، ولاو دور ال غال عنا  ويي ار دور 
البورونااااااااااااااديح  ر إىل أوَّ وأشااااااااااااااا. ا مااااااااااااام املتحااااااااااااااد  وجملااااااااااااااس ا مااااااااااااااو

املساااااا ولية ا وىل عااااااو مسااااااتقبلهم، وناشااااااد ا ماااااام املتحااااااد   يتح لااااااوو
وفااااااد إوَّ  و ااااااال. الاااااادو  دعاااااام امل سسااااااات القاؤ ااااااة يف البلااااااد واجملت ااااااع
لديااا  بعاااس التسااااوالت فاااروَّ  القااارار، ولااائو كااااو  اااد  اااولت م يااادا   بلاااده
ي  ااااااد تاااااات يو مااااااو ااااااااااؤ  التاااااااااة والنتااااااااامااااااا خيااااااص دور اللجن يف امةااااااااااهل
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