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  السيد بافل دولينش (سلوفينيا)  
 السيدة إنديرا رانا (نيبال)  
 زانيا املتحدة)ـالسيد وليام سيكوله (مجهورية تن  
 السيد ويلي سي. غاه (الفلبني)  
 السيد أسوكا دي ز. غوناواردينا (سري النكا)  
 السيد حممد غوين (تركيا)  
 السيد ساليفو فومبا (مايل)  
 بابتيست كابالن (كوت ديفوار) - السيد أكا إدوكو جون  
 السيد الييت كاما (السنغال)  
 السيد ديونيسيوس كونديلس (اليونان)  
 السيد بوبا ماهامانة (النيجر)  
 السيد إريك موشيه (النرويج)  
ــتس         ــانت كيـ ــا وسـ ــامز (جامايكـ ــورج وليـ ــد جـ ــيد لويـ السـ

 ونيفيس)
  

ــرر    ــؤرخاملقـ ــايو ١٩ املـ ــة ١٩٩٩ أيار/مـ  (اجللسـ
 )١٩٩٩( ١٢٤١ القرار ):٤٠٠٦

ــالةب   ــايو ١٧ مؤرخــة رس  مــن موجهــة ١٩٩٩ أيار/م
 أن العـام  األمني لبط ،)٦٣(األمن جملس رئيس إىل العام األمني
 غــري احملكمــة قضــاةواليــة أحــد   فتــرة بتمديــد اجمللــس يقــوم

 إىل وبـالنظر  جـاريتني.  قضـيتني  يف الفصـل  لـه  ليتسـىن  املنتخبني
 القاضـي  ذلـك واليـة   فتـرة  انتـهاء موعـد   عـن  الفاصـلة  املدة أن

__________ 

  )٦٣(  S/1999/566.  

 العامـة  اجلمعيـة  أعضـاء  إطالعاألمني العام  طلب جدا، قصرية
هبـدف   ومرفقهـا  الرسـالة  هـذه  على رافو األمن جملس وأعضاء
 مناسبا. يرونه الذي بالشكل بسرعة عليها موافقتهم

ــة ويف   ــودة ،٤٠٠٦ اجللســـ ــايو  ١٩ يف املعقـــ أيار/مـــ
ــا ١٩٩٩ ــاهم وفقـ ــد  الـــذي للتفـ ــان قـ ــه التوصـــل متكـ  يف إليـ

ــاورات ــس أدرج الســابقة، اجمللــس مش  يف الرســالة األمــن جمل
   أعماله. جدول

 اجمللـس  انتبـاه  اجمللـس  رئـيس  هوّج نفسها، اجللسة ويف  
ــاء  يف أُعــدكــان قــد  قــرار مشــروع إىل  اجمللــس مشــاوراتأثن

 واعُتمـد  للتصويت، القرار مشروع طُرح وبعدئذ .)٦٤(السابقة
 نصه: يلي ما ويف )،١٩٩٩( ١٢٤١ القرار بوصفه باإلمجاع

 ،إن جملس األمن”  

 ١٩٩٩ أيار/مــــايو ١٧بالرســــالة املؤرخــــة  إذ حيــــيط علمــــا  
جهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن األمــني العــام مرِفقــا هبــا الرســالة  واملو

إليه من رئيس احملكمـة الدوليـة    واملوجهة ١٩٩٩أيار/مايو  ١٤املؤرخة 
 لرواندا،

توصـية األمـني العـام بـأن يقـوم القاضـي أسـبغرين، فــور         يؤيـد   
استبداله كعضـو يف احملكمـة، بإجنـاز قضـييت روتاغانـدا وموسـيما اللـتني        

هما قبل انتهاء فترة واليته، وحييط علما بنية احملكمـة إجنـاز هـاتني    فيبدأ 
أمكــــــن.، إن ٢٠٠٠كــــــانون الثاين/ينــــــاير   ٣١القضــــــيتني قبــــــل  
__________ 

  )٦٤(  S/1999/576.  

  احلالة يف بوروندي  -  ٦    
  

ــرر   ــؤرخ املقــ ــانون ٥ املــ ــاير كــ  ١٩٩٦ الثاين/ينــ
   الرئيس من بيان ):٣٦١٦ (اجللسة

 ١٩٩٥ األول/ديســمرب كــانون ٢٩ مؤرخــة برســالة  
 قلقـه عن  العام األمنيأعرب  )١(األمن جملس رئيس إىل جهةمو

__________ 

  )١(  S/1995/1068.  

ــالغ ــهاكات يف التصــاعد واشــتداد العنــف اســتمرار إزاء الب  انت
 اسـتعارا  تشهد بوروندي فإن لتقريره، ووفقا اإلنسان. حقوق
 أيار/مـايو  منذ التدهور يف مستمرة فاحلالة األهلية. احلرب لنار

 القتـل،  أعمـال  نمـ  يـوم  كـل  يف جيـري  مـا  مساهتـا  ومن ١٩٩٥
 تـــدهور ويتأكـــد .التعســـفي واالعتقـــال والتعـــذيب ،واملــذابح 
 نــةجل وضــمنها مــؤخرا، الدوليــة املنظمــات قررتــه مبــا احلالــة
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ــة، األمحــر الصــليب ــامج الدولي ــة وبرن ــاملي األغذي ــة الع  وغالبي
 يف أنشــطتها تعليــق أو تقلــيص مــن احلكوميــة، غــري املنظمــات
ــاب ــة أعق ــات نوب ــة اهلجم ــيت العنيف ــى وقعــت ال ــا عل  موظفيه

 زائـري  مـع  بوروندي حدود أن ذلك إىل ويضاف وموجوداهتا.
 أيـــام. عـــدة طـــوال مغلقـــة ظلـــت املتحـــدة ترتانيـــا ومجهوريـــة

 بوجـود  الراهنـة  الظـروف  يف شـعوره  عـن األمينا العام  أعربو
 إىل بورونـدي  يف احلالة تدهور احتمال يف يتمثل حقيقي خطر
 مــرة وأشــار واســع. اقنطــ علــى العرقــي العنــف انفجــار حــد

ــرى ــاتإىل ا أخـ ــيت ملقترحـ ــدمها الـ ــره يف قـ ــؤرخ تقريـ  ١١ املـ
 زائــري، يف يقــام أن واقتــرح .)٢(١٩٩٤ األول/أكتــوبر تشــرين
 التـــدخل ميكـــن عســـكري وجـــود حكومتـــها، مبوافقـــة رهنـــا

 وهـو  فجأة، بوروندي يف احلالة تدهورت إذا بسرعة بواسطته
ــائي تـــدبري ــد وقـ ــاعد قـ ــرر اجتنـــاب علـــى يسـ ــداث تكـ  األحـ

 إىل طلـب  قد أنه اجمللس وأبلغ واندا.ر يفاليت وقعت  املأساوية
 تســافر أن الالجــئني لشــؤون الســاميةاألمــم املتحــدة   مفوضــة

 مـع  تتـداول  لكي له خاصة مبعوثة بصفة بوجومبورا، إىل فورا
 الــيت التــدابري يف املســتويات، أعلــى علــى احلكوميــة، الســلطات

 مـــن الوضـــع ملنـــع تعجال،االســـ ســـبيل علـــى اختاذهـــا، ميكـــن
 بفعالية.العمل  من الدولية املنظمات ولتمكني االنفجار

ــاجل ويف  ــودة ،٣٦١٦ ةلســــــ ــانون ٥ يف املعقــــــ  كــــــ
 التوصــل متكــان قــد  الــذي للتفــاهم وفقــا ١٩٩٦ الثاين/ينــاير

 ضـمن  الرسالة اجمللس أدرج السابقة،اجمللس مشاورات  يف إليه
 دعـا  ،٥١٤٥ األعمـال  جـدول  إقـرار  وعقـب  .أعمالـه  جدول
 بورونــدي، ممثــل اجمللــس، مبوافقــة املتحــدة)، (اململكــة الــرئيس

 لـه  يكـون  أن دونبـ  املناقشـة  يف املشـاركة  إىل طلبـه،  علـى  بناء
 التصويت.يف  قاحل

 إىل اجمللـــس انتبـــاه الـــرئيسوّجـــه  ذاهتـــا، اجللســـة ويف 
ــالة ــة رسـ ــانون ٣ مؤرخـ ــاير كـ ــة ١٩٩٦ الثاين/ينـ  إىل موجهـ

__________ 

  )٢(  S/1994/1152.  

ــالقرار عمــال العــام األمــني مــن األمــن جملــس رئــيس  ١٠١٢ ب
 التحقيــق  جلنــة  أعمــال عــن  مؤقتــا تقريــرا  تتضــمن )١٩٩٥(

 .)٣(بوروندي يفالدولية 

 أجريــت مشــاورات أعقــاب ويف نفســها، اجللســة ويف  
 نيابـة  التـايل  بالبيـان  الرئيس أدىل األمن، جملس أعضاء بني فيما
 :)٤(اجمللس عن

ــة     ــالة املؤرخـــ ــن يف الرســـ ــر جملـــــس األمـــ ــانون  ٢٩نظـــ كـــ
املوجهة من األمني العام إىل رئيس جملـس األمـن    ١٩٩٥األول/ديسمرب 

بشأن التطورات يف بوروندي. ويشاطر اجمللس األمني العـام قلقـه البـالغ    
إزاء احلالة يف بورونـدي، الـيت اتسـمت مبـا جيـري كـل يـوم مـن أعمـال          

والتعــذيب واالحتجــاز التعســفي. وهــو يــدين بأشــد   واملــذابح، القتــل، 
بارات األشخاص املسؤولني عن تلك األعمال، اليت جيب أن تتوقـف  الع

فــورا. ويشــجع اجمللــس مجيــع الــدول علــى اختــاذ التــدابري الــيت تــرى أهنــا 
ضرورية ملنع هؤالء األشخاص مـن السـفر إىل اخلـارج وتلقـي أي نـوع      
من الدعم. وهو يؤكد من جديد قلقه العميق إزاء حمطات اإلذاعـة الـيت   

وحتض على أعمال إبـادة األجنـاس ويشـجع مجيـع الـدول       تثري الكراهية
األعضـــاء وغريهـــا مـــن اجلهـــات املعنيـــة علـــى التعـــاون علـــى حتديـــدها 

يف بورونـدي  كما يطلب اجمللس إىل مجيع األطـراف املعنيـة    .وتفكيكها
ممارســة احلــد األقصــى مــن ضــبط الــنفس واالمتنــاع عــن مجيــع أعمــال    

يرتكبون االنتهاكات اخلطرية  العنف. ويؤكد من جديد أن مجيع الذين
للقانون اإلنساين الدويل أو يأذنون بارتكاهبا مسؤولون فرديـا عـن تلـك    
االنتــهاكات وينبغــي مســاءلتهم. ويف هــذا الســياق، فإنــه يؤكــد األمهيــة 

 ١٠١٢اليت يوليها ألعمال جلنـة التحقيـق الدوليـة املنشـأة عمـال بقـراره       
د بأن يـدرس بعنايـة   ويتعه ١٩٩٥آب/أغسطس  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٥(

 ١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ٢الرسالة الواردة من األمني العـام املؤرخـة   
 اليت تتضمن تقريرا مؤقتا عن تلك األعمال.

ــيت         ــات ال ــالغ إزاء اهلجم ــه الب ــن قلق ــن ع ــس األم ــرب جمل ويع
الـيت أدت إىل  ووقعت مؤخرا على موظفي املنظمات اإلنسانية الدولية، 

دة األساسية إىل الالجـئني واملشـردين وإىل انسـحاب    تعليق تقدمي املساع
املوظفني الدوليني مؤقتا. ويرحـب جملـس األمـن بقـرار األمـني العـام أن       

لشؤون الالجئني القيام بزيـارة   ةاألمم املتحدة السامي ةيطلب إىل مفوض
بحـث مـع الســلطات البورونديـة اخلطـوات الـيت ميكــن      تبورونـدي كـي   

وهـو يؤكـد أن السـلطات يف بورونـدي مسـؤولة      اختاذها لتهدئة احلالة. 
عن أمن موظفي املنظمات اإلنسانية الدولية وأمـن الالجـئني واملشـردين    

__________ 

  )٣(  S/1996/8.  
  )٤(  S/PRST/1996/1.  



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

 

445 09-25531 
 

لقوافــل الــالزم هنــاك. ويطلــب مــن حكومــة بورونــدي أن تــوفر األمــن  
 األغذية وملوظفي املنظمات اإلنسانية.

ويرحب جملس األمن بتويل املمثل اخلاص اجلديد لألمني العام  
ــديلشــؤو ــة دعــم    مهامــه ن بورون ــع األطــراف املعني ، ويطلــب مــن مجي

جهوده. وهو يثين على العمل الذي يضـطلع بـه مكتـب املمثـل اخلـاص      
ــة يف      ــاحلة الوطنيـ ــوار واملصـ ــجيع احلـ ــعي إىل تشـ ــام يف السـ ــني العـ لألمـ
بوروندي كما يثين علـى الـدور الـذي تؤديـه منظمـة الوحـدة األفريقيـة        

ي اختذتـه منظمـة الوحـدة األفريقيـة يف     هناك. وهـو يرحـب بـالقرار الـذ    
بتمديــد واليــة بعثــة  ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب  ١٩أديــس أبابــا يف 

منظمة الوحدة األفريقية لفترة ثالثة أشهر أخرى وتعزيـز العنصـر املـدين    
ــائج مــؤمتر رؤســاء دول منطقــة      ــة. كمــا يرحــب اجمللــس بنت لتلــك البعث

ــبحريات الكــربى الــذي عقــد بالقــاهرة يف    ــاين/نوفمرب   ٢٩ال تشــرين الث
١٩٩٥.  

ويؤيد عمل املنسقني الذين عينهم املؤمتر لتيسـري حـل األزمـة.      
ويؤكد مرة أخرى على األمهية اليت يوليهـا لتصـرف مجيـع الـدول وفقـا      
ــواردة يف إعــالن القــاهرة وللتوصــيات املعتمــدة يف املــؤمتر     للتوصــيات ال

ــورا يف    ــد يف بوجومبــ ــذي عقــ ــي الــ ــن  اإلقليمــ ــرة مــ  ١٧إىل  ١٥الفتــ
. وهــو يؤكــد علــى أمهيــة إيــالء اجملتمــع الــدويل       ١٩٩٥/فرباير طشــبا

ــى       ــدول األعضــاء عل ــدي ويشــجع ال ــة يف بورون ــا مطــردا للحال اهتمام
 .تكثيف االتصاالت والزيارات

وحييط اجمللس علما باملقترحات املشار إليهـا يف رسـالة األمـني     
ــام املؤرخــة   ــانون األول/ديســمرب   ٢٩الع ــذه . وســينظ١٩٩٥ك ر يف ه

االقتراحات واالقتراحات األخرى اليت يتقدم هبـا األمـني العـام يف ضـوء     
التقــارير الــيت ســيتلقاها مــن بعثــة الســيدة أوغاتــا ومــن ممثلــه اخلــاص يف   
بوروندي. كما يطلب اجمللس إىل األمني العام أن ينظر يف الـدور الـذي   

كن أن يقـوم  ميكن أن يضطلع به موظفو األمم املتحدة يف املنطقة وما مي
 به موظفو الدعم اآلخرون من دور يف بوروندي.

ويؤكد جملس األمن من جديد تأييده التفاقية احلكم املؤرخـة   
ــار املؤسســي للمصــاحلة    ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ١٠ ــيت تشــكل اإلط ، ال

نشـأ وفقـا هلـا. وهـو     الوطنية يف بوروندي وللمؤسسات احلكومية الـيت تُ 
ب السياســية والقــوات العســكرية يطلــب مــرة أخــرى مــن مجيــع األحــزا

وعناصر اجملتمع املدين يف بوروندي أن حتترم اتفاقية احلكم احتراما تامـا  
وتنفــذها تنفيــذا كــامال وأن تقــدم دعمهــا املتواصــل ملؤسســات احلكــم   

 املنشأة وفقا هلا.

  وسيظل جملس األمن يتابع هذه املسألة. 
 
  

 ١٩٩٦ الثاين/ينــــاير كــــانون ٢٩ املــــؤرخ املقــــرر  
 )١٩٩٦( ١٠٤٠ القرار ):٣٦٢٣ اجللسة(

ــالة   ــة برســ ــانون ١٦ مؤرخــ ــاير كــ  ١٩٩٦ الثاين/ينــ
 اجمللـس  العـام  األمـني  أبلـغ  ،)٥(األمـن  جملـس  رئـيس  إىل موجهة

 بإيفـاد  أوصـت  اليت بوروندي إىل الشخصية مبعوثته زيارة عن
 ذلـك  يف مبـا  القائمـة،  األمنيـة  الترتيبات لتحسني فنية أمنية بعثة

 يف التوســع يف والنظــر املتحــدة األمـم  حــرس مــن أفــرادإرسـال  
 واألفـراد  املتحدة األمم موظفي بسالمة املتعلقة االتفاقية تطبيق

 وإقامـة  بورونـدي  يف املتحدة األمم أنشطة لتغطي هبا املرتبطني
 ملنظمــة عنيالتــاب واملــراقبني املتحــدة األمــم بــني أوثــق تعــاون
 التـدابري  هـذه  أن نمـ  بـالرغم  أنـه  إىل وأشـار  األفريقية. الوحدة

 علـى  أثـر  أي هلـا  يكـون  فلن األمنية، احلالة هتدئة إىل تؤدي قد
 األمـن  جملـس  وحـث  البلـد  منـها  يعـاين  الـيت  األساسية املشاكل
 دون للحيلولـــة كـــربى مبـــادرة اختـــاذعلـــى  الـــدويل واجملتمـــع
 وكـذلك دون اإلقليميـة   املنطقـة  هذه يف أخرى مأساة حدوث

ــ للتشــجيع ــراء ىعل ــوار إج ــع شــملي ح ــاحة عناصــر مجي  الس
 ممثلــه  إىل أوعــز قــد أنــه إىل وأشــار بورونــدي. يف السياســية
 مـع  االسـتعجال  سـبيل  علـى  يستطلع بأن بوروندي يف اخلاص
ــادة ــديني الق ــة البورون ــل إجــراء إمكــان كيفي ــذا مث  احلــوار، ه
بشـأن   اجمللـس الرجـوع إىل   وسيعاود املتحدة األمم برعاية رمبا
 ممكنة. رصةف أقرب يف لةأاملس هذه

 كـــــــانون ٢٩ يف املعقـــــــودة ،٣٦٢٣اجللســـــــة  ويف  
 توصــلكــان قــد مت ال الــذي للتفــاهم وفقــا ١٩٩٦ الثاين/ينــاير

 جـدول  ضمن اجمللس أدرج السابقة،اجمللس مشاورات  يف إليه
 كـانون  ٢٩ املؤرخـة  والرسـالة  أعـاله  رةواملذك الرسالة أعماله

ــواردة ١٩٩٥ األول/ديســمرب  وعقــب .)٦(العــام األمــني مــن ال
 مبوافقـة  املتحدة)، (اململكة الرئيس دعا األعمال، جدول إقرار

__________ 

  )٥(  S/1996/36.  
  )٦(  S/1995/1068. يف هذا الفصل. ٣٦١٦نظر أيضا اجللسة وا  
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ــري، بورونـــدي ممثلـــي اجمللـــس، ــاء وزائـ ــهما علـــى بنـ ، إىل طلبـ
يف  قاحلــــ هلمــــا يكــــون أن دونبــــ املناقشــــة، يفاملشــــاركة 
 التصويت.

ــة ويف  ــا اجللسـ ــه  ذاهتـ ــرئيسوّجـ ــاه الـ  إىل اجمللـــس انتبـ
  .)٧(السابقة اجمللس مشاورات أثناء أعد قد كان قرار مشروع
 إىل أيضـا  اجمللـس  انتبـاه  الـرئيس وّجه  ذاهتا اجللسة ويف 
 مــن الــواردة ١٩٩٦ الثاين/ينــاير كــانون ١٨ املؤرخــة الرســالة
إنشــاء ب املتعلــق العــام األمــني مقتــرح علــى ردا بورونــدي ممثــل
ــوة ــردل ق ــة اخلطــة أن إىل مشــرياو الســريع ل ــاد ب املتعلق ــوةإيف  ق

 أن بـــل فحســـب، مالئمـــةغـــري  ليســـتللفصـــل بـــني املواقـــع 
. )٨(األزمـة  مـن  فـاقم ُي بورونـدي  يف العسكري النشر “شبح”

تـرى   اليت إلجراءاتبشأن ا امقترحاهت أيضاوقدمت بوروندي 
 الدويل. واجملتمع املتحدة األمم جانب مناختاذها 

 توضــيحا طلــب بــأن كالمــه بورونــدي ممثــل اســتهلو 
وصـفها بأهنـا    الـيت  ،القـرار  مشـروع  منطـوق  مـن  (أ) ٨ للفقرة
 خمتلفـــة، لتفســـريات اجملـــال فســـحتأو اللـــبس بعـــض أثـــارت
 بيانــه. أثنــاء ردودهــم بإعــداد يقومــوا أن األعضــاء إىل وطلــب

 فقـد  األمنيـة،  احلالـة  خطـورة  مـن  الـرغم  على أنه اجمللس بلغأو
ــة ملحوظــا حتســنا حتســنت ــه كانــت مبــا مقارن  األشــهر يف علي
ــابقة ــرض ،السـ ــد  وعـ ــنالعديـ ــائ مـ ــيت قاحلقـ ــدعم الـ  هـــذا تـ

ــتنتاج. ــى االسـ ــه وعلـ ــد، وجـ ــم التحديـ ــام ورغـ ــة قيـ  احلكومـ
 جانــب إىل الســكان حلشــد البلــد أحنــاء مجيــع بزيــارة بأكملــها
 السياســـيني املســـؤولني مئـــات مـــن أي يتعـــرض فلـــم اإلدارة،

 أي قبـل  مـن  مواجهـة  ألي املشـاركني والعسكريني  واإلداريني
 أصـبح  الـدويل  عـام ال الـرأي وقـال إن   املسـلحة.  العصـابات  من

 اإلنسـانية  املنظمات أمن هلا يتعرض اليت املخاطر إزاء مستقطبا
 األخطـار  لتقيـيم  بورونـدي  إىل سـتوفد  تقنيـة  بعثـة  وأن الدولية

__________ 

  )٧(  S/1996/56.  
  )٨(  S/1996/40.  

 ذلـك،  ومـع  ومرافقهـا.  املتحـدة  األمـم  موظفـو  هلا يتعرض اليت
 يقـع  مل األزمة، هذه على مرت اليت شهرا ٢٨الـ  فترة وخالل

 األمـن،  النعـدام  ضـحية  املتحـدة  ألمما من موظفي موظف أي
ــرض ومل ــة يف مكتـــب أي يتعـ ــثرية  األبنيـ ــةالكـ ــم ملنظومـ  األمـ

ــدة  أن إىل أشـــار حـــني ويف ضـــرر. ألي بورونـــدي يف املتحـ
ــة ــد احلكوم ــا اعترفــت ق ــة، خبطــورة رمسي ــد  األزم أن  أكــدفق
 اخلياليـة  القصـص  سيل” وانتقد “الترويع قمة” تبلغ ملاألزمة 
 أنـه  علـى  وأكد بوروندي. على هبط الذي “اإلعالم لوسائط
ــز ينبغـــي ــزا التمييـ ــيا متييـ ــرتكيب بـــني أساسـ ــال مـ ــادةاإل أعمـ  بـ

 هلـا  واملخططـني مرتكيب هذه الفظـائع   وبني رواندا يفاجلماعية 
 املسـلحة  والقوات احلكومةكانت  رواندا، ففي بوروندي. يف

ــة ــالوراء  الروانديــ ــادةاإل أعمــ ــة  بــ ــيطاجلماعيــ ــا والتخطــ  هلــ
 بورونــدي، يف أمــا التوتســي. طائفــة ضــد وتنفيــذها اوتنظيمهــ

ــإن ــد جــيش ف ــة البل ــة، واحلكوم ــيت االئتالفي  طوائــف مثلــت ال
ــة ــا ١٢ و وطنيـ ــيا، حزبـ ــ سياسـ ــا اجتمعـ ــد معـ ــات ضـ  اجلماعـ

 بـــادةاإل عمليـــة تنفيـــذ علـــى مصـــممة كانـــت الـــيت اإلرهابيـــة
 رســـالة إىل مشـــرياأكـــد، و الروانـــدي. الطـــراز مـــناجلماعيـــة 

 بـني  الـرأي  يف مـا  خـالف  وجـود  فيهـا ذكـر   الـيت  العـام  األمني
 لألزمـة،  للتصـدي  السـبل  أفضـل  بشـأن  البورونديني املسؤولني

ــة ملســؤويل الرمســي املوقــف أنو  وأهنــم واضــحا كــان احلكوم
وأخـذ ُيبلـغ    بورونـدي.  يف األجنيب التدخل رفض علىأمجعوا 
 األحــزاب خمتلــف إشــراك يفالــيت حتققــت  جنــازاتإلبا اجمللــس
 أناإلفـادة بـ   يف يرغـب  أنـه وذكـر   اجلاريـة  العملية يف السياسية
 األفريقيـة  الوحـدة  ومنظمة العام، واألمني األمن، جملس جهود

ــا مــن حاجــة   ،جناحــات تأحــرز قــد اآلخــرين وامليســرين وم
 حسـنة  وبنوايـا  طيبـة  بصـورة  النجاحـات  هـذه  استغالل إىل إال

 .القــرار مشــروع مــن ٢ الفقــرة يف الــواردة باألهــداف للوفــاء
 عــاتق علــى يقــعامليســرين  بــني األكــرب الــدور أن علــى وشــدد
 يهــدد امعينــ اجديــد اسياســي اهنجــ مثــةوقــال إن  املنطقــة، دول

ــان ــدي حبرم ــن بورون ــك سياســي” م ــل حمن  وضــع أفضــل حيت
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 البورونـدي  الصراع تسوية يف النطاق واسع حنو على لإلسهام
 حماولـة و .سـيكو  سيسـي  موبوتـو  السيد سعادةهو  ،“الداخلي

 ومناقضــة واقعيــةغــري  ةحماولــ هــي زائــري رئــيس هتمــيش أونبــذ 
 هلـا  حكومـة  مـن  ماإذ  سواء، حد على الدويل القانون لقواعد
 الدميقراطيـة  اإلجـراءات  باحتـذاء  البلـدان  مجيـع  مطالبة يف احلق

ــة. ــة الضــرورية الشــروط أحــد أن وأكــد األجنبي  جنــاح لكفال
 علـى  دبلوماسـية ال تقـدمي  علـى  القـدرة  يف يكمن املتحدة األمم
 وبغيـة  املشـاكل.  مـع  تتناسـب  حلـول  ووضع العسكري العمل
 علـى  التأكيد مبكان األمهية من بوروندي، يف األزمة لفتي نزع

 ختـتم او العسـكري.  التـدخل  على احلكيمة الدبلوماسيةأولوية 
 بـدا  إذا القـرار  مشـروع  تناول إىل مضطرا سيكون نهبإ القولب
 سـيادهتا  تقـوض  أو بورونـدي  عاقبت هبا ُيفسر اليت الطريقة أن

 .)٩(الوطنية

 يشـارك  أن طلـب  قـد  هبلـد  وفـد  أن زائـري  ممثـل  ذكرو 
 ألنــه عليــه املعــروض القــرار مشــروع يف األمــن جملــس نظــر يف

ــه يقــوم الــذي العمــل أن يعتقــد  فتيــل نــزع يف مفيــد اجمللــس ب
 مشـروع و الكـربى.  البحريات منطقة يف السائدة املتوترة احلالة
، الوقائيـة  الدبلوماسية مفهوم تطبيق حنو هامة خطوة هو القرار

 يف السياســـية الفصـــائل مجيـــع مناشـــدة هة بلـــدحكومـــوتؤيـــد 
 احلكــم اتفاقيــةأن تطبــق وتنفيــذ وحتتــرم حبســن نيــة  بورونــدي

 أجــل مــن عليهــا ووافــق حبريــة بورونــدي شــعب وضــعها الــيت
 وأبلــغ .العنيــدة األزمــة هــذه مــن اخلــروج علــى بلــده مســاعدة

ــ  األمــني تصــرف حتــتتضــع نفســها  ة بلــدهحكومــ أن ساجملل
 ،اقتراحهـا  ينبغـي  الـيت  التـدابري  ماهيةحىت ميكن اكتشاف  العام
 أنـه  بيـد  اخلطـط.  صـياغة  يف كـامال  تعاونـا ستتعاون  اهنأ وأكد
 الكـــربى، الـــبحريات منطقـــة يف هـــام شـــريك زائـــري أن أكـــد

أن  إىل أشـار  ذلـك،  ومـع  .ما واقع أمر بأي تواجه أن وتبغض
 بالفصـل  عمـال  األمـن  جملـس  يتخـذها  تـدابري  أي سيحترم بلده

__________ 

  )٩(  S/PV.3623 ٧إىل  ٢، الصفحات.  

 باإلشـارة  كالمـه  واختـتم  العـام.  األمـني  تقرير ضوء يف السابع
 السـلم  حمـل  احلـرب  حتـل  أن فيهـا  ميكن حالة يفاملنطقة  أن إىل

 السـلم  هـذا  يفـرض  أن الـدويل  اجملتمع على ويتوجب بسهولة،
 .)١٠(ينتهكونه من على األمر، ىاقتض إذا ،بالقوة

ــمو  ــل تكلـ ــا ممثـ ــم إيطاليـ ــاد باسـ ــع األورويب االحتـ ، مـ
 وقـــربص وســـلوفاكيا التشـــيكية واجلمهوريـــة بولنـــداانضـــمام 
 يـزال  ال األورويب االحتـاد ه، فقال إن بيان إىل وهنغاريا وليتوانيا
 نأ ويأمـل  بوروندي يف العنف استمرار إزاء عميق بقلق يشعر
ــىن ــد يتسـ ــاحلة روح جتديـ ــد. يف املصـ ــلوسي البلـ ــه واصـ  دعمـ
 سيما وال اإلقليمية، واجلهود املتحدة األممتبذهلا  اليت للجهود
 االحتــاد أن وأكــد .األفريقيــة الوحــدة منظمــةتبــذهلا  الــيت تلــك

 يف االنتعــــاش حتقيــــق علــــى املســــاعدة يف يرغــــب األورويب
ــدي، ــيما وال بورون ــراءات تأييــد خــالل مــن س  احملــددة اإلج

، مؤكـدا  اجملموعـات  خمتلـف  بـني  فيمـا  واملصـاحلة  السلم لتعزيز
 احللـول  خـالل  مـن  إال للصـراع  هنـائي  حـد  وضـع  ميكـن  ال أنه

 زيـــادة لفكـــرةتأييـــد االحتـــاد  أخـــرى مـــرة وأكـــد السياســـية.
 السياسـي  الصـعيدين  علـى  بوروندي يفالنشط  دويلال وجودال

ــا. واإلنســاين ــا إىل  مع ــوى تشــجيعودع ــة الق  املنفتحــة املعتدل
 هـو  احلـوار  أنبـ  راديكاليـة  األكثـر  القـوى  إقنـاع وإىل  ،للحوار
 تـدابري  الختـاذ  مستعد الدويل اجملتمع وأن الوحيد املمكن اخليار
 هنــاكذكــر أن و الفوضــى. إىلاالنــزالق  مــن البلــد ملنــع كافيــة
 يف عمقــا تتزايــد الــيت األزمــة حلــل تــدرجيي هنــج التبــاع حاجــة

 املمثـل الـيت يبـذهلا    الوسـاطة  جهـود  دعـم  ينبغيأنه و بوروندي
ــام، لألمــني اصاخلــ ــة الع ــة، الوحــدة ومنظم  واالحتــاد األفريقي

 مشــروع أن وأكــد املمكنــة. الوســائل بكــل وذلــك ،األورويب
 للنظـر  مستعد األمن جملس أن مفادها قوية رسالة يوجه القرار
 احلالــة تــدهور الحتــواءيف النهايــة  فرضــها مث حمــددة تــدابري يف

ثانيـة   مرة أكد ريا،وأخ البلد. يف االستقرار زعزعة زيادة وملنع
__________ 

  )١٠(  S/PV.3623 ٨ و ٧، الصفحتان.  
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ــان ــاد إميـ ــرورة األورويب االحتـ ــدعوة بضـ ــؤمتر إىل الـ ــ مـ  ةملنطقـ
 الوحـدة  ومنظمة املتحدة مألما رعاية حتت الكربى، البحريات
 لتعـــيني بســـبيله األورويب االحتـــاد أن اجمللـــس بلـــغأو األفريقيـــة
 زيــادة أجــل مــن الكــربى الــبحريات ملنطقــة خــاص مبعــوث
 مسـتدمي  سـلمي  حـل  التماس يف كربأ بدرجةوإسهامه  وجوده
 .)١١(باملنطقة حتيق اليت املشاكل من للكثري

 قـد  أنـه  ،الثانيـة  للمـرة  متكلمـا  ،بورونـدي  ممثل وذكر 
 مـــن (أ) ٨ للفقـــرة الـــدقيق املعـــىن عـــن الـــنص مقـــدمي ســـأل

 للبلبلة مثرية” املذكورة الفقرة أنترى  بوروندي ألن املنطوق
 نإ وحيــث “.شــىت تفســريات تفســر أن وميكــن الشــيء بعــض
ــة مؤسســات مجيــع يؤيــد األمــن جملــس  مبوجــب املنشــأة الدول
 بفـرض  التهديـد  فـإن  نفسـها،  احلكومـة  مث منو احلكم، اتفاقية
 خارقـة  جهودا احلكومةتبذل  بينما األسلحة توريد على حظر
 مــعو بالتنــاقض. يتســم أمــر واألمــن الســلم اســتعادة أجــل مــن

 فقـط  لـيس  رباسـتمرا  سيتصـرف  األمن جملس أن الحظ ذلك،
 مجيـع  توريـد  علـى  فورا احلظر هذا بفرض بلباحلظر  بالتهديد
ــذين إىل املشــروعة غــري األســلحة  واألمــن الســلم يزعزعــون ال

 معاملــة أن بيــد العنــف. ميارســون الــذين املتعصــبني مجيــع وإىل
 ىعلـ  ومعاقبتـها  األفـراد  أولئـك  مع املساواة قدم على احلكومة
 تعنيــان” القــانون عــن اخلــارجني شــوكة كســر علــى إصــرارها

 أجـل  مـن  األمن، جملس وحث “.عقب على رأسا العامل قلب
 مـن  تـدابري  اعتمـاد  يتجنـب  أنوعلـى   مصـداقيته،  على احلفاظ
 األمـــم وميثـــاق الوطنيـــة بورونـــدي ســـيادة تنتـــهك أن شـــأهنا

 املتنـازع  الفقـرة  يعـدل  أن األمن جملس ناشد ولذلك، املتحدة.
 حكومتــــه فــــإن ذلــــك عــــليف مل إن أنــــه إىل وأشــــار عليهــــا،

 األحــوال مــن حــال بــأي ملزمــة غــري نفســها وتعتــرب ستعارضــه
 القـرار،  مشروع يف أيضا والحظ إليها. املشار الفرعية بالفقرة

ــس أن ــن جمل ــ صــامتا ظــل األم ــة االحتياجــات، نأبش  يف املبين
__________ 

  )١١(  S/PV.3623 ٩ و ٨، الصفحتان.  

 طلبـت  الـيت  ،١٩٩٦ الثاين/ينـاير  كـانون  ١٨ املؤرخـة  الرسالة
 .)١٢(املتحـدة  األمـم  منظومـة  ةمسـاعد  بلـده  حكومة أجلها من

ــع ــك، وم ــد ذل ــه عــن أعــرب فق ــالتركيز ترحيب ــى ب ــادة عل  إع
 عتـربه ي الـذي  السياسـيني،  الشـركاء  خمتلـف  بـني  احلـوار  تنشيط
 .)١٣(إجيابيا هنجا

 الـذي  للتفـاهم  وفقـا  اجتمـع  اجمللـس  أن الرئيس وكرر 
ــه التوصــل مت ــيت الســابقة مشــاوراته خــالل إلي ــت ال ــد مشل  وف

 املرحلــة هــذه يف اجمللــس أن اعتقــاده عــن بوأعــر بورونــدي.
 ممثـــل أبـــداه الـــذي الـــرأي علـــى تامـــا اطالعـــا مطلعـــا أصـــبح

  .)١٤(املسألة هذه بشأن أخرى مرة بوروندي
 أن التصــــويت، قبــــل متكلمــــا ،مصــــر ممثــــل ذكــــرو  
ــرار مشــروع ــرب الق ــن  يع ــقع ــع قل ــدويل اجملتم  إزاء الشــديد ال
 سـيؤكد  مـاده اعت وأن بورونـدي  يفاهلشاشة  شديدة األوضاع

ــدويل اجملتمــع أن ــدرك  ال ــةي ــة. الدبلوماســية قيم ــغأو الوقائي  بل
 يف مــؤمترا استضــافت قــد مصــر أن الصــدد ذلــك يف اجمللــس
 الـــبحريات منطقـــة يف االســـتقرار دعـــم ســـبل حـــول القـــاهرة

 مشــروع  لصــاحل  تصــوت  ســوف  مصــر  أن وذكــر  الكــربى. 
 عـن  واالمتنـاع  النفس ضبط على األطراف مجيع وحث القرار

 حـىت  ضـروري  كشـرط  العنـف  أعمـال  مـن  عمل أي رتكابا
 يتضــمن أن يف أملــه عــن وأعــرب وطــين. حــوار بــدء ميكــن
 مـــن ٧ بـــالفقرة عمـــال العـــام األمـــني ســـريفعه الـــذي التقريـــر
 بـدأ  قـد  وطنيا حوارا أن تؤكد مشجعة عناصر القرار مشروع
 .)١٥(نديورولب دعمه الدويل اجملتمعيواصل  حىت بالفعل،

 كــان القــرار مشــروع أن ىلإ ندونيســياإ ممثــل أشــارو 
 مـن  بورونـدي  إنقـاذ  املـراد  كـان  إذا ومناسـب  التوقيـت  حسن

__________ 

  )١٢(  S/1996/40 ،٩صفحة ال.  
  )١٣(  S/PV.3623 ٩، الصفحة.  
  .١٠ و ٩ه، الصفحتان املرجع نفس  )١٤(  
  .١٠ صفحةالاملرجع نفسه،   )١٥(  
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 حاجـة  هنـاك  وأن رواندا، لقيته الذي الرهيب املأساوي املصري
 للنــداء تأييــده عــن وأعــرب احلالــة. هــذه فتيــل نــزع إىل ملحــة
 يتخـذوا  بـأن  بورونـدي  يف والقـادة  األطـراف  مجيـع  إىل املوجه
 خالفــاهتم. لتســوية جــاد حــوار لبــدء الالزمــة واتاخلطــ كافــة
 مـن  ٨ الفقـرة  مـن  (أ) الفرعية بالفقرة يتعلق وفيما ذلك، ومع

أن  أكـــد فقـــد الســـفر، علـــى قيـــود بفـــرض املتعلقـــة املنطـــوق
 االنتقائيــة اجلــزاءات بــأن دائمــا راســخ اقتنــاع ىعلــ إندونيســيا

 يف الـدائر  الصـراع  مثـل  صـراعات  حلسـم  مالئمة تدابري ليست
 الوقـت  يف األفراد بعض سلوك أن من الرغم وعلى بوروندي.

 والصـراع،  التـوترات  تفـاقم  من يزيد بأنه تفسريه ميكن الراهن
ــاك ــتمكن  حقيقيـــة إمكانيـــة فهنـ مـــن  األفـــراد أولئـــكألن يـ

 إىل التوصـل  يف هـام  بـدور  املستقبل يف ما وقت يفاالضطالع 
 مـن  لـيس  األوان قبل جزاءات فرض فإن وعليه، سياسي. حل
 إىل ودفعهــم األحــداث هــذه مــرتكيب اســتعداء زيــادة إال شــأنه
 واملصــاحلة  الســالم إىل املــؤدي الطريــق  علــى العقبــات خلــق

 الســـليم األســاس  تشـــكل احلكــم  اتفاقيـــة أن وأكــد  الوطنيــة. 
ــهوض ــوار للنـ ــي حبـ ــاش سياسـ ــين، ونقـ ــيلة وطـ ــز كوسـ  لتعزيـ
 حلةواملصـا  السـالم  حتقيـق  عـن  املسـؤولية  وأن الوطنيـة  املصاحلة
 ويف بورونــدي. يف والقــادة الشــعب كاهــل علــى تقــع الوطنيــة
 مشــروع لصــاحل بلــده وفــد سيصــوت املالحظــات هــذه ضــوء
 .)١٦(القرار

ــم  ــل وتكل ــد أيضــا التصــويت قب ــن العدي  املتحــدثني م
 إزاء قلقهـم عـن  و القـرار،  ملشـروع  تأييـدهم  عـن  أعربـوا  الذين
 جلهــود ادعمــ الــدويل التــدخل إىل واحلاجــة املتــدهورة، احلالــة
 التوصـل  إىل الراميـة  الفاعلـة  اإلقليميـة  واجلهـات  املتحـدة  األمم
 املســاعدة مــوظفي ألمــن املســتمرة واألمهيــة سياســي، حــل إىل

__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  

ــانية ــدوليني اإلنس ــدوا ال ــراف مجيــع وناش ــؤول األط  عــن ةاملس
  .)١٧(النطاق واسع سياسي حوار يف ملشاركةا احلالة تدهور

 رار للتصـويت رح مشـروع القـ  طُـ  ،ويف اجللسة نفسها  
ــرار  واعُت ويف )، ١٩٩٦( ١٠٤٠مــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
 :نصه يلي  ما

 ،إن جملس األمن  

 ،١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٥ إىل بيان رئيسه املؤرخ إذ يشري  

ــد نظــر    ــن   يف الرســالتني ا وق ــس األم ــيس جمل ــوجهتني إىل رئ مل
 ١٩٩٥كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٩األمـــني العـــام واملـــؤرختني    مـــن
 ،١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٦  و

ــق    ــالغ القلــ ــاوره بــ ــة   وإذ يســ ــدهور احلالــ ــتمرار تــ إزاء اســ
 بوروندي وما يشكله ذلك من هتديد الستقرار املنطقة كلها،  يف

ــارات    ــال   وإذ يـــدين بأشـــد العبـ املســـؤولني عـــن تزايـــد أعمـ
العنــف، مبــا يف ذلــك أعمــال العنــف ضــد الالجــئني ومــوظفي منظمــات 

 لدولية،املساعدة اإلنسانية ا

األمهية الـيت يعلقهـا علـى اسـتمرار تقـدمي املسـاعدة        وإذ يؤكد  
 اإلنسانية لالجئني واملشردين يف بوروندي،

مســؤولية الســلطات يف بورونــدي عــن أمــن  وإذ يؤكــد أيضــا  
 املوظفني الدوليني والالجئني واملشردين هناك،

يف هذا الصـدد، بالزيـارة الـيت قامـت هبـا مـؤخرا        ،وإذ يرحب  
ة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجــئني إىل بورونــدي، بنــاء  مفوضــ

على طلب األمني العام، وباخلطط الرامية إىل إنشاء آلية دائمـة للتشـاور   
بشأن املسائل األمنية بني حكومة بوروندي واألمم املتحـدة واملنظمـات   

 غري احلكومية،

علــى األمهيــة القصــوى واحلاجــة املاســة الســتمرار  وإذ يشــدد  
 يع األطراف املعنية يف بوروندي يف احلوار وحتقيق املصاحلة الوطنية،مج

علــى األمهيــة الــيت يوليهــا ملواصــلة وتكثيــف  وإذ يشــدد أيضــا  
ــدو   ــع الـ ــذهلا اجملتمـ ــود الـــيت يبـ ــة  اجلهـ ــدهور احلالـ ــاد تـ يل لتجنـــب ازديـ

 بوروندي ولتشجيع احلوار واملصاحلة الوطنية هناك،  يف
__________ 

الصــفحتان و(بوتســوانا)؛  ١١ و ١٠املرجــع نفســه، الصــفحتان   )١٧(  
(هنــــدوراس)؛.  ١٤ و ١٣الصــــفحتان و ؛(الصـــني)  ١٣ و ١٢
ــفحتان و ــا)؛   ١٥ و ١٤الصـــ ــة كوريـــ ــفحتان و(مجهوريـــ الصـــ

  بيساو). -(غينيا  ١٦فحة صال(بولندا)؛ و ١٦ و ١٥
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ود الـيت يبـذهلا اآلن األمـني العـام     اجله وإذ يالحظ مع التقدير  
ومراقبوهــــا العســــكريون  وموظفــــوه، ومنظمــــة الوحــــدة األفريقيــــة    

بوروندي، واالحتاد األورويب، واألفـراد الـذين عينـهم مـؤمتر القـاهرة       يف
تشــرين  ٢٩ و ٢٨لرؤســاء دول منطقــة الــبحريات الكــربى املعقــود يف  

  حل األزمة،ريلتيس ١٩٩٥الثاين/نوفمرب 

 أيلــول/ ١٠احلكـم املؤرخـة    التفاقيـة  تأكيـد تأييـده   وإذ يعيـد   
 ، وملؤسسات احلكم املنشأة وفقا هلا،١٩٩٤سبتمرب 

مجيـع األطـراف املعنيـة يف بورونـدي بضـبط       يطالب  - ١  
 النفس واالمتناع عن أعمال العنف؛

للجهود اليت يبذهلا األمني  يعرب عن تأييده الكامل  - ٢  
ة احلكــم، تيســريا إلجــراء حــوار    العــام وآخــرون، يف دعمهــم التفاقيــ   

سياســي شــامل غايتــه تشــجيع املصــاحلة الوطنيــة وحتقيــق الدميقراطيــة       
 واألمن وسيادة القانون يف بوروندي؛

ــدي    إىل يطلـــب  - ٣   ــة يف بورونـ ــراف املعنيـ ــع األطـ مجيـ
املشاركة يف ذلك احلوار بروح إجيابية ودون إبطـاء ودعـم اجلهـود الـيت     

  العام وآخرون سعيا إىل تيسري هذا احلوار؛يبذهلا املمثل اخلاص لألمني

الدول األعضاء واجلهات املعنيـة األخـرى إىل    يدعو  - ٤  
ــى الضــغينة         ــيت حتــض عل ــة ال ــة حمطــات اإلذاع ــد وإزال ــاون يف حتدي التع

 وأعمال العنف يف بوروندي؛

إىل األمني العام أن ينظر، بالتشـاور، حسـب    يطلب  - ٥  
ومــع الــدول األعضــاء املعنيــة،   ريقيــةاألفاالقتضــاء مــع منظمــة الوحــدة  

اخلطوات األخرى اليت قد تلزم لتاليف ازدياد تدهور احلالة وأن يضع  يف
 االقتضاء؛ خططا احتياطية حسب

بعثـة أمنيـة تقنيـة إىل     بقيام األمني العام بإيفـاد  يرحب  - ٦  
بوروندي لبحث السبل الكفيلة بتحسني الترتيبات األمنية القائمة املتعلقـة  

 ظفي األمم املتحدة وأماكنها، وحلماية عمليات املساعدة اإلنسانية؛مبو

طـالع  اإىل األمني العام أن يبقي اجمللس على  يطلب  - ٧  
مــا يتعلــق بالبعثــة األمنيــة التقنيــة الــيت أوفــدها إىل  فيوثيــق، مبــا يف ذلــك 

، ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٠بورونــدي، وأن يقــدم إىل اجمللــس، حبلــول    
احلالة يشمل التقدم احملرز يف اجلهود اليت يبذهلا لتيسري تقريرا كامال عن 

ــالفقرة   واإلجــراءاتإجــراء حــوار سياســي شــامل،     ٥املتخــذة عمــال ب
 أعاله، وضمن ذلك اخلطط االحتياطية؛

يف ضــــوء ذلــــك التقريــــر  ،علــــن عــــن اســــتعدادهي  - ٨  
 والتطورات اليت تطرأ على احلالة، للقيام مبا يلي:

ابري مبوجب ميثاق األمم املتحـدة،  النظر يف فرض تد  (أ)  
يــد مجيــع األســلحة ومــا يتصــل هبــا   مبــا يف ذلــك فــرض حظــر علــى تور 

عتاد إىل بوروندي وفرض قيـود علـى سـفر القـادة الـذين يواصـلون        من
 تشجيع العنف يف بوروندي وفرض تدابري أخرى عليهم؛

النظر يف اخلطـوات األخـرى الـيت قـد تـدعو احلاجـة         (ب)  
 إىل اختاذها؛

 إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ٩  
  

ــة الواليـــات املتحـــدة بعـــد التصـــويت      وتكلمـــت ممثلـ
يبعث برسـالة واضـحة إىل مجيـع أفـراد      فقالت إن جملس األمن

شعب بوروندي مفادها أن العنف جيـب أن يتوقـف. وأبلغـت    
ــة      ــة حكوم ــد أي ــن تؤي ــات املتحــدة ل ــأن الوالي ــوىل  اجمللــس ب تت

 أو تعتـرف هبـا أو تـوفر   ،يف بورونـدي السلطة عن طريق القـوة  
، وأهنـــا ســـتقود اجلهـــود الراميـــة إىل عـــزل هـــذا املســـاعدة هلـــا

وندي أن تكفل سالمة عمـال  النظام. وطلبت من حكومة بور
ني كفالـــة أال تقـــدم  ، وذكـــرت أن علـــى البورونـــدي  اإلغاثـــة

  .)١٨(“االنتحار الوطين”بوروندي على 
البـالغ إزاء  حكومـة بلـده   وأعرب ممثل أملانيا عـن قلـق     

احلالة يف بوروندي، وقال إن اخلطـوة األوىل حنـو هتدئـة احلالـة     
تكمــــن يف ضــــرورة دخــــول مجيــــع األطــــراف السياســــية يف  

رة عــدم التخلــي عــن أي  حــوار شــامل، وضــرو  يف بورونــدي
الســاحة السياســية. ودعــا مجيــع األطــراف إىل    عنصــر هــام يف

ملانيــا أارتكــاب مجيــع أعمــال العنــف، وذكــر أن  ع عــناالمتنــا
ــادرات الــيت اختــذها األمــني العــام  تؤيــد امل ، ومنظمــة الوحــدة  ب

أنــه ســيتعني  األفريقيــة، واالحتــاد األورويب، والوســطاء. وأكــد 
على الذين يشجعون علـى ارتكـاب أعمـال العنـف العرقـي أو      

ت الــذين يرفضــون الــدخول يف حــوار شــامل مواجهــة اجلــزاءا 
ــدويل   ــا عــن ت ، الــيت يفرضــها اجملتمــع ال ــده لمعرب ــدعوة إىل أيي ل

ــثري الضــغينة     التعــاون يف ــة حمطــات اإلذاعــة الــيت ت ــد وإزال حتدي
وأعمــال العنــف يف بورونــدي. وقــال إن حكومتــه تقــف علــى 

الـيت سـيتقدم هبـا األمـني      أهبة االستعداد للنظـر يف االقتراحـات  
  .)١٩(العام مبوجب ميثاق األمم املتحدة

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة    )١٨(  
  .١٨و  ١٧ تاناملرجع نفسه، الصفح   )١٩(  
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اوية الــيت وقــال ممثــل االحتــاد الروســي إن احلالــة املأســ    
يف بورونــدي تســتوجب أن يتخــذ اجملتمــع الــدويل،     تتشــكل 

سلسلة من التدابري املتفق عليها لوقـف املزيـد    وبصورة عاجلة،
مــن تصــعيد العنــف ومحــل أطــراف الــرتاع يف بورونــدي علــى  
اســـتئناف إجـــراء حـــوار سياســـي واســـع النطـــاق ملصـــلحة       

ريقيـــة البلـــدان األف وإن علـــى االســـتقرار واملصـــاحلة الوطنيـــة،
ــد       ــدور حاســم بتأيي ــة االضــطالع ب ــة الوحــدة األفريقي ومنظم
مناســب مــن األمــم املتحــدة. وأضــاف قــائال إن القــرار يبعــث  

ــا    ــدي مفاده ــع األطــراف يف بورون أن اجملتمــع  برســالة إىل مجي
ــدين    ــوف الي ــدويل ال يســعه أن يقــف مكت ــوى   ال ــب الق ويراق

 ملتطـرفني تدفع الشـعب إىل االنتحـار الـوطين، وحيـذر ا     املتطرفة
معارضـــة احلـــوار وعمليـــة الســـالم  مـــن أهنـــم لـــو اســـتمروا يف

إىل اختــاذ تــدابري إنفــاذ  بورونــدي، فسيضــطر جملــس األمــن  يف
انتقائية ووقائية. ودعا بإحلاح مجيع األطراف إىل وقف الـرتاع  
يف بورونــدي، واجللــوس إىل طاولــة التفــاوض بغيــة التوصــل      

 .)٢٠(بصورة عاجلة إىل تسوية مقبولة مشتركة

، علـى إجـراء حـوار   إن بلده يشـجع  رنسا وقال ممثل ف  
نبذ العنـف والتعـاون مـع املمثـل      طلب إىل مجيع البوروندينييو

اخلاص لألمني العام وأي شخص آخر ميكنه أن يكون وسـيطا  
مــن أجــل إجــراء احلــوار. وذكــر أن فرنســا ســتكون مســرورة  

، بــذلك الــدور االضــطالعاتفــق رجــال دولــة أفارقــة علــى  لــو
منظمــة الوحــدة األفريقيــة. وقــال  أشــاد بــاجلهود الــيت تبــذهلا  و
لتقنيـة الـيت أرسـلها    فرنسا تنتظر باهتمام استنتاجات البعثة ا إن

لألمني العـام إلعطائـه أولويـة     اعن امتناهن ، وأعرباألمني العام
أن مطالبــة  جلميــع تــدابري الدبلوماســية الوقائيــة املمكنــة. وأكــد

ال تعتـــرب بـــأي حـــال    ديـــدةخطـــوات ج اجمللـــس بـــالنظر يف 
األحـــوال حكمـــا مســـبقا علـــى القـــرار الـــذي ســـيتخذه،  مـــن
مشاركة بلده يف عملية حمتملة. وأكـد أنـه إذا كـان    جب ُت وال

__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة    )٢٠(  

للنظــر يف اعتمــاد تــدابري حمــددة  اجمللــس يعــرب عــن اســتعداده  
نـــف، فيجـــب أولئـــك الـــذين مـــا زالـــوا جينحـــون إىل الع ضـــد
 ،عاقبــة بورونـــدي يكــون واضــحا أن دور اجمللـــس لــيس م    أن
مساعدهتا يف التغلب علـى األزمـة. وأكـد أخـريا أن األزمـة       بل

تواجــه  جــزء مــن إطــار أكــرب ملصــاعب   الــيت حتيــق ببورونــدي 
عن اعتقـاده بضـرورة الـدعوة    معربا منطقة البحريات الكربى، 

أجـل حـل    مـن إىل عقد مؤمتر بشأن منطقة الـبحريات الكـربى   
 .)٢١(مشاكل املنطقة برمتها

تأكيده على تأييد اململكـة   ثل اململكة املتحدةوكرر مم  
اتفاقيـة   حلكومة بوروندي يف جهودها مـن أجـل تنفيـذ مبـادئ    

ــيت   ــدد احلكــم ال ــل   حت ــي أن تعم ــذي ينبغ األطــراف  اإلطــار ال
وسـيادة  يف بوروندي سويا مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار      مبوجبه

أن اجملتمـــع الـــدويل يركـــز  اململكـــة املتحـــدةوتـــرى القـــانون. 
احلـوار واختـاذ إجـراء وقـائي      ده حبق على تيسري مثل هـذا جهو

زيد من تفاقم احلالـة. وأكـد أيضـا أنـه مـن      امليستهدف تفادي 
تضــــطلع شــــعوب املنطقــــة بــــدور نشــــيط     املستصــــوب أن 

ــيت       يف ــات اجملــاورة ال ــذه املشــكلة وأشــاد باحلكوم ــة ه مواجه
قدمت املأوى لألشخاص اهلاربني مـن العنـف. وأضـاف قـائال     

 أولئكاستعداد اجمللس الختاذ تدابري ضد  القرار يوضحإن هذا 
طريق العنـف.   حتديد مستقبل بوروندي عن إىلالذين يسعون 

، وأشـــار إىل أن الـــدول، ال ســـيما تلـــك اجملـــاورة لبورونـــدي 
ميكنها أن تساعد مبنع أنشـطة اجملموعـات املتطرفـة الـيت تسـعى      

 ةإىل تكريس العنف يف بورونـدي مـن علـى أراضـيها، وخاصـ     
أن  . وأكـد “الكراهيـة ” اليت تبث حطات اإلذاعةمبفيما يتعلق 

ــد يســتلزم اختــاذ   ــر ق ــ األم ــابع إذا   خط ــة الط وات إضــافية وقائي
، يف اجلهــود ســواء داخــل البلــد وخارجــه يشــارك الزعمــاء، مل

اليت جتري حاليـا لتحقيـق املصـاحلة الوطنيـة واالسـتقرار الـدائم       
ــد اململكــ   ــدوها. وأعــرب عــن تأيي ة املتحــدة الكامــل  أو مل يؤي

__________ 
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ــام لكــي    ل ــني الع ــه إىل األم ــب املوج ــر لطل ــاور  ،ينظ ــد التش  بع
يف منظمة الوحـدة األفريقيـة ومـع الـدول األعضـاء املعنيـة،        مع

ــوات ــا     اخلطـ ــع خططـ ــائي، ويضـ ــابع الوقـ ــرى ذات الطـ األخـ
، مــن حيــث ال يوجــداحتياطيــة حســب االقتضــاء، وقــال إنــه  

 .)٢٢(املبدأ، خيار مستبعد
  

(اجللســـة  ١٩٩٦آذار/ مـــارس  ٥خ املقـــرر املـــؤر  
 )١٩٩٦(١٠٤٩): القرار٣٦٣٩

 آذار/مــــــارس ٥، املعقــــــودة يف ٣٦٣٩ يف اجللســــــة  
التوصــــل إليــــه كــــان قــــد مت وفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٦

لس يف جـدول أعمالـه   اجمل، أدرج سابقةاجمللس المشاورات  يف
 .)٢٣()١٩٩٦( ١٠٤٠املقدم عمال بـالقرار   تقرير األمني العام

ــرئيس، مبوافقــة    ويف أعقــاب اعتمــاد جــدول األعمــال، دعــا ال
اجمللس، ممثلي بوروندي وروانـدا وتـونس والكونغـو والنـرويج     

دون بــقشــة يف املنااملشــاركة ونيجرييــا، بنــاء علــى طلبــهم، إىل 
 التصويت.يف ق احليكون هلم   أن

بيانـــا شـــامال للحالـــة يف تقريـــره  قـــدم األمـــني العـــامو  
الوحــدة بالتعــاون مــع منظمــة ، وقــال إنــه ينظــربورونــدي،  يف

 ، فيما قد يتعني اختاذه مـن خطـوات  األفريقية والدول األعضاء
ر احلالــة. والحــظ األمــني العــام لتجنــب اســتمرار تــدهو وقائيــة

درجـة مـن اخلطـورة تبعـث علـى       احلالة يف بوروندي بلغت أن
، وكان رأيه أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يبذل جهـودا  اليأس

ية سـ احلوار فيما بني قطاعات اجملموعات السيامجاعية لتشجيع 
ــة.  ــة املختلفـ ــون     البورونديـ ــوف ال يكـ ــه سـ ــال إنـ ــه قـ ــري أنـ غـ

احلصافة أن يفترض اجملتمع الدويل جناح هـذه اجلهـود وأن    من
ال يعــد تــدابري الطــوارئ وخيطــط هلــا لتفــادي حــدوث كارثــة. 
وقال إن الوقت مل حين بعد لنشر حرس األمم املتحدة، ولكـن  

__________ 

  .٢٠و  ١٩ تاناملرجع نفسه، الصفح   )٢٢(  
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لصـاحل احلـوار وإذا    غريت الديناميات السياسـية للمواجهـة  إذا ت
فـإن إيفـاد تلـك    احلـرس   وحدة مـن نشر على  وافقت احلكومة

ميكـــن أن يشـــكل إجـــراء مفيـــدا. وذكـــر أنـــه جيـــدر  الوحـــدة 
بعــــض العســــكريني البورونــــديني وحلفــــائهم   باملالحظــــة أن
التـدخل الـدويل أو النشـر     األشد معارضة ملفهوم املتطرفني هم

، وأن التحدي الذي يواجـه اجملتمـع الـدويل هـو مـا إذا      قائيالو
كــان يتخــذ مبــادرة ترحــب هبــا اجلهــات الــيت تريــد الســالم أو 
يســمح للمتطــرفني باالحتفــاظ حبقهــم يف رفــض اختــاذ إجــراء    

يـة تبقـى دائمـا مسـار     الدبلوماسـية الوقائ  أكد أنودويل فعال. 
جيــب إن هنــاك بعــض احلــاالت الــيت    قــائال ، العمــل املفضــل 

يدعمها هتديـد موثـوق باسـتخدام القـوة، وذلـك مـن أجـل         أن
تفادي حدوث كارثة إنسانية. وأعرب عن يقينه من أن اتبـاع  
 هنــج جــازم يشــمل قيــام الــدول األعضــاء بــالتخطيط للطــوارئ

ن مــن فــرص إقنــاع األطــراف يف بورونــدي مــن شــأنه أن حيسِّــ
ــيط      ــمل التخطـ ــن أن يشـ ــة. وميكـ ــن املرونـ ــد مـ ــالتحلي مبزيـ بـ

ــوارئل متعــددة اجلنســيات للتــدخل    احتياطيــةإنشــاء قــوة   لط
اإلنســاين مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.   

يصـل جممـوع قوامهـا إىل     من وحـدات  ويقدر أن تتألف القوة
جنــدي، وتكــون مســتعدة لالنتشــار بعــد إخطارهــا  ٢٥ ٠٠٠

بقليل جدا، ولكنها ستظل يف بلـداهنا األصـلية. وأوصـى أيضـا     
ينظـــر يف نشـــر وقـــائي ملقـــر القـــوة وعناصـــر أساســـية        بـــأن

ــددة      ــوة املتعـ ــة القـ ــز موثوقيـ ــاور لتعزيـ ــد جمـ ــوقيات يف بلـ للسـ
ــدويل علــى عــدم      ــد علــى إصــرار اجملتمــع ال اجلنســيات والتأكي

 .أخرىإبادة مجاعية السماح بوقوع عملية 

ــاه اجمللــس إىل   ويف اجللســة نفســها    ــرئيس انتب ، وجــه ال
ــرار   ــروع قـ ــد  مشـ ــان قـ ــد أُكـ ــس   عـ ــاورات اجمللـ ــالل مشـ خـ

 .)٢٤(السابقة
__________ 
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، انتباه اجمللـس  ، يف اجللسة نفسهاكذلك وجه الرئيس  
ــالتني مـــــؤرختني ــباط/فرباير  ١٩و  ١٤ إىل رســـ  ،١٩٩٦شـــ

ممثـــل  التـــوايل إىل رئيســـة جملـــس األمـــن مـــنمـــوجهتني علـــى 
شريان إىل حدوث حتسن يف الوضع السياسـي  ت ،)٢٥(بوروندي
يقــدم  جتمــع الــدويل أنميكــن للم مبجــاالت حمــددة وتوصــيان

 ١٩٩٦فرباير شـباط/  ٢٣ املساعدة فيها، وإىل رسـالة مؤرخـة  
ــري       ــن ممثــل زائ ــس األمــن م ــة إىل رئــيس جمل تنقــل  ،)٢٦(موجه

 احلالة يف بوروندي. موقفها إزاء

بقـوة  ى وأشار ممثل بورونـدي إىل أن األمـني العـام نـاد      
يف تقريــره بتخصــيص قــوة عســكرية متعــددة اجلنســيات متليهــا   

ــة     الر ــن جرمي ــدي م ــة بورون ــة يف محاي ــادة اغب ــة إلب ــن اجلماعي م
الطــراز الــذي وقــع يف روانــدا. وأضــاف قــائال إن هــؤالء الــذين 
يتنبؤون حبدوث ذلك يرون أن تكرار حدوثه يف بوروندي أمـر  
ــاد يكــون مؤكــدا بســبب البيئــة اجلغرافيــة الــيت تتشــاطرها        يك

ــة والث    ــدا وبســبب أوجــه الشــبه العرقي ــة بورونــدي مــع روان قافي
ــذا     ــد أن ه ــدين. بي ــني البل ــة ب ــط اآليل”واالجتماعي ــني  “اخلل ب

ــدين ــثري البل ــاه   ي ــدي، الشــكوك يف نواي ، بالنســبة لشــعب بورون
بـادة  اإلمـن نـواح عـدة. وأشـار إىل أن جرميـة      له يشكل إهانة و

اليت وقعت يف رواندا كانـت قـد انتشـرت علـى مـدى      اجلماعية 
ــة عقــود ــدفقها وكــان  ،ثالث ــادة وقــف يتاحنســارها وت علــى القي

املوجــودة يف البلــد. ويف املقابــل قاومــت بورونــدي هــذا االجتــاه 
أكرب. واملثري للدهشة  النموذج الرواندي بقوة تورفضت ونبذ

إذن أن تنسب إليها أية نيـة أو ميـل حنـو ختطـيط مسـتقبل األمـة       
وفقــا ملاضــي روانــدا. وأكــد أن العديــدين ممــن يتنبــؤون بوقــوع  

ينسـون أن احلكومـة   اجلماعية بادة اإلصف بكارثة ذات أبعاد تت
واجلــيش الــوطين أقامــا ائتالفــا إلحــالل الســالم واألمــن، وأورد  
ثــالث ظــواهر جديــدة متــنح األمــل يف أن التحــرك حنــو إحــالل   

__________ 
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الســـالم ال ميكـــن عكـــس مســـاره. وأردف قـــائال إن الظـــاهرة  
ــامن داخـــل     ــز التضـ ــواهر تتمثـــل يف تعزيـ ــذه الظـ األوىل مـــن هـ

ــة، وال ــاهرة   احلكوم ــة هــي الظ ــة يف حشــد   ”ثاني الســلمية املتمثل
، والثالثـــة “الســـكان مـــن أجـــل العمـــل علـــى إحـــالل الســـالم 

. وأكـد أنـه علـى    “بني الشعب واجليشاملتربعم التحالف ” هي
الرغم من تشـويه صـورة اجلـيش البورونـدي، فـإن هـذا اجلـيش        
هــو أقــوى عامــل حفــاز للمؤسســات الدميقراطيــة. وأورد أيضــا 

دفع احلكومـــة إىل مقاومـــة حـــىت اإلشـــارة إىل عـــدة أســـباب تـــ
احتمال إيفاد بعثـة عسـكرية. فقـال إنـه ملـا كانـت محلـة التعبئـة         

حكومــة بلــده بلغــت ذروهتــا بتوجيــه مــن  مــن أجــل الســالم قــد
ومجيــع اهليئــات السياســية يف البلــد، فــال ميكــن أن يكــون هنــاك  

االستقطاب بسـبب اخليـارات العسـكرية.     شيء أكثر ضررا من
ــة خلطــر    املــرجح أنومــن  ــول العســكرية ســتعرض احلكوم احلل

كبري وأن اتفاقية احلكم ستتعرض خلطر حقيقي، وهي االتفاقيـة  
الــيت أعــرب جملــس األمــن عــن تأييــده هلــا مــرارا يف بيانــات ويف  

). وستصــبح احلكومــة والبلــد فريســة    ١٩٩٦( ١٠٤٠القــرار 
للطــــامعني وســــتبذل العصــــابات املســــلحة قصــــارى جهــــدها 

املخاطر. ومن شـأن التـدخل العسـكري املقتـرح أيضـا       ملضاعفة
من امليثاق الـيت   ٢من املادة  ٧ينتهك انتهاكا صارخا الفقرة  أن

حتظر تدخل األمم املتحدة يف السـيادة الوطنيـة للـدول األعضـاء     
فيهــا. وســيؤدي ذلــك أيضــا إىل تعطيــل بعثــات الوســاطة الــيت    

ــدة األفريقيـــ    ــة الوحـ ــام ومنظمـ ــني العـ ــلها األمـ ــاد أرسـ ة واالحتـ
إلقــاء اللــوم إىل أو حــىت  ،نرييــري -  األورويب وجمموعــة كــارتر
وقوع كارثة، فإن حكومة بورونـدي   ةعليها. وأكد أنه يف حال
ــذان   ــررانوجيشــها مهــا الل ــا ســيطلبان مســاعدة    يق ــا إذا كان م

تقريــر األمــني  هنــا فيــه. والحــظ أناإنسـانية والوقــت الــذي يطلب 
دي ينقســـم إىل معســـكرين: جـــيش بورونـــ العـــام يشـــري إىل أن

ــع أحــدمها  ــأثري املتطــرفني التوتســيني   واق ــداوة  وحتــت ت يكــن ع
كاملة لقوات األمم املتحدة، واآلخر مؤلف من املعتدلني الـذين  

الـــداخل. والواقـــع أن  يف القـــواتيســـتعدون للترحيـــب بتلـــك 
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لوجود عسـكري   امعارضتهم اجليش واجملتمع املدين متحدان يف
ــى أرض بورونــ  ــا إذا مل  أجــنيب عل ــام، تســاءل عم دي. ويف اخلت

حــل مجيــع إىل احملــتم أن يكــون مليــل اجملتمــع الــدويل   يكــن مــن
الغلبــة علــى الصــراعات بالوســائل الســلمية وقدرتــه علــى ذلــك  

 .)٢٧(الصراعات باألسلحة  االجتاه إىل حل

باســم االحتــاد األورويب والبلــدان  وتكلــم ممثــل إيطاليــا  
حتـاد األورويب أعـرب عـن تأييـده     فقـال إن اال  .)٢٨(املنتسبة إليه

، مـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة    التام للجهود الـيت تبـذهلا األ  
وأكـد أن الوسـيلة الوحيـدة     وال سيما منظمة الوحدة األفريقية

إلهنـــاء األزمـــة هـــي عـــن طريـــق التوصـــل إىل حـــل سياســـي.  
والحظ حدوث عدد من التطـورات الـيت ميكـن أن تسـهم إىل     

عــن ســالم واســتقرار متجــددين، مبــا يف  حــد كــبري يف البحــث
ذلك زيادة التماسك يف داخل احلكومـة وحتقيـق تنسـيق أوثـق     
بـــني األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة واالحتـــاد       

أن مشــروع القــرار حيتــوي  بــاألورويب. وأعــرب عــن اعتقــاده  
علــى مجيــع العناصــر املطلوبــة لتأييــد التقــدم احملــرز علــى مســار 

واضـــح متامـــا يف حتـــذيره  مشـــروع القـــرارإن قـــال احلـــوار. و
يضطر إىل تغيري موقفـه إذا مـا    قد اجملتمع الدويل لألطراف بأن

لزعزعة االستقرار. وأكـد أنـه    حدثت أعمال عنف وحماوالت
تشــجيع األمــني العــام علــى مواصــلة املشــاورات الصــواب مــن 

اخلطوات حنو تعزيز إقامة حـوار شـامل، ومـن     د منالختاذ مزي
 نشـوب عنـف  إىل سوء احلظ أدى كانية االستجابة إذا أجل إم

إىل أن  أشـار وتدهور خطري يف احلالة.  واسع النطاق وحدوث
اجملتمــع الــدويل وكــذلك اســتعداد ، التأييــد السياســي أمــر هــام

 الئ، قـا بـرامج التنميـة   ساعدة بوروندي على حنـو ملمـوس يف  مل
ــن      إن ــدي ولكـ ــانح يف بورونـ ــرب مـ ــو أكـ ــاد األورويب هـ االحتـ

عتمـد  ياحلاجـة إليهـا    تقدمي هذه املسـاعدة الـيت متـس   استعداده ل
__________ 

  )٢٧(   S/PV.3639 ٦إىل  ٣، الصفحات.  
ــفحة      )٢٨(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــلوفاكيا    ٧املرجـ ــا وسـ ــدا ورومانيـ (بولنـ

  وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا).

على مواصلة احلكومة بـذل جهودهـا    ، مع ذلك،كبري إىل حد
 .)٢٩(بشأن احلوار واملصاحلة

وذكــر ممثــل مصــر أن مشــروع القــرار يعكــس بصــدق    
 ١٠٤٠اجلهـــود الـــيت بـــذلت، منـــذ أن صـــدر قـــرار اجمللـــس       

ــؤرخ ١٩٩٦( ــاير  ٢٩) املـ ــانون الثاين/ينـ ــاق  كـ ــق الوفـ ، لتحقيـ
الوطين واالستقرار عن طريق تغليـب قـوى االعتـدال والتسـامح     
ــوار وطـــين يشـــمل مجيـــع     ــاة التطـــرف والبـــدء يف حـ علـــى دعـ
األطـــراف ويكـــون اســـتكماال التفاقيـــة احلكـــم. وأكـــد علـــى   
ــدي إلعــادة األمــور إىل     ــها شــعب بورون املســؤولية الــيت يتحمل

الصــعيد  نصــاهبا يف بلــده. والحــظ عــدم وجــود حتســن علــى      
اإلنساين وعدم وجـود تقـدم ملمـوس يف تنفيـذ توصـيات مـؤمتر       
 رؤساء دول منطقة البحريات الكربى الذي نظمه مركز كـارتر 

. ١٩٩٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩يف والــذي عقــد يف القــاهرة 
وأضاف قائال إن األمني العام طرح يف تقريره عددا من البـدائل  

عد هـذه اخليـارات يف قـراره    جملـس األمـن مل يسـتب   وإن الوقائية، 
) الذي أكد فيـه علـى أمهيـة بـدء حـوار وطـين       ١٩٩٦( ١٠٤٠

ــات        ــك التنظيم ــا يف ذل ــية، مب ــوى السياس ــع الق ــاد يضــم مجي ج
وصـل إىل حـل لألزمـة    تاملتطرفة مـن اجلـانبني، كسـبيل وحيـد لل    

احلالية. وقال إن مصر تؤيـد النـهج اجلديـد الـذي ميـزج مـا بـني        
والتحــرك الوقــائي، والضــغط علــى مجيــع الدبلوماســية الوقائيــة، 

اختــاذ مواقــف أكثــر إىل  اطــراف املعنيــة بكافــة الســبل ودفعهــاأل
وحــدة األفريقيــة قامــت بــدور هــام إجيابيــة. وذكــر أن منظمــة ال

وأهنـا أوفـدت بعثـة مراقبـة ذات      ١٩٩٣بوروندي منـذ عـام    يف
ــراقبني      ــكري وأن املــ ــر عســ ــي واآلخــ ــدمها سياســ ــقني أحــ شــ

ــابع  ــة    العســكريني الت ــة ملــوظفي جلن ــوفري احلماي ني هلــا يقومــون بت
ــا      ــق ترحيب ــدور مل يل ــالرغم مــن أن هــذا ال ــة. وب ــق الدولي التحقي

بدايته من قبل بعض األطـراف يف بورونـدي، فضـال عـن أنـه       يف
يلق الدعم السياسي أو املادي من املنظمات الدولية األخرى،  مل

__________ 

  .٧، الصفحة املرجع نفسه   )٢٩(  
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مـرة   فقد أصبح أحـد حمـاور التحـرك الرئيسـية علـى حنـو يؤكـد،       
ــات     ــواء األزمـ ــة الحتـ ــات اإلقليميـ ــم املنظمـ ــة دعـ ــرى، أمهيـ أخـ
والصراعات وفقا للفصل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة. ويف      

  .)٣٠(اخلتام ذكر أنه سيصوت لصاحل مشروع القرار
وذكر ممثل اململكة املتحـدة أن مشـروع القـرار يركـز       

إلجيـاد   حبق على الدبلوماسية الوقائية ملساعدة اجلهـود املبذولـة  
حل سياسي دائم، وأنه يشـجع اجملتمـع الـدويل علـى املسـاعدة      
يف مساندة هذه اجلهود دعما للتقدم السياسي املسـتمر. ودعـا   

االمتنـــاع عــــن القيـــام بأعمــــال عنــــف    إىل األطــــرافمجيـــع  
والدخول يف حوار سياسي، وقال إن حكومتـه علـى اسـتعداد    

يـة سياسـية   لدعم هذا احلوار من اخلـارج وتقـدمي مسـاعدة دول   
. ولكـن املبـادرة   يتم إحرازهووقائية ومادية دعما للتقدم الذي 

واملسؤولية تقعان لدى حكومة بورونـدي نفسـها. وأشـار إىل    
ــرار       ــذ اختــاذ الق ــوادر املشــجعة من ــاك بعــض الب ــه كانــت هن  أن

اخنفــاض يف حــدة التــوتر، مرجعــه مــن بينــها حــدوث ، ١٠٤٠
وحتديـد موعـد للحـوار    إىل محلة التهدئة اليت شـنتها احلكومـة،   

ال بـد لألطـراف يف بورونـدي أن تـبين علـى      قال إنه الوطين. و
هـــذه التطـــورات اإلجيابيـــة، وتبـــدأ يف عمليـــة حـــوار سياســـي  
حقيقــي دعمــا التفاقيــة احلكــم. وأشــار أيضــا إىل أن مشــروع  

ــا أشـــكاال ملموســـة  مـــن  بصـــورة أكـــرب القـــرار يتـــوخى أيضـ
طـة إذاعـة تابعـة لألمـم     يف ذلـك إمكانيـة إنشـاء حم    املساعدة مبا

ــن       ــد مـ ــب املزيـ ــوار، ويطلـ ــاحلة واحلـ ــجيع املصـ ــدة لتشـ املتحـ
ــدعم       ــاخلطوات األخــرى ل ــق ب ــا يتعل ــوارئ فيم ــيط للط التخط
احلوار الشـامل، الـيت ميكـن أن تشـمل يف رأيـه إمكانيـة وجـود        

ــية. و  ــة السياسـ ــاندة العمليـ ــد أن حكومـــ دويل ملسـ ــدهأكـ  ة بلـ
ــزاال ــة يف ن،واجمللـــس ال يـ ــا أن احلالـ ــا زالـــت  بورونـــدي مبـ مـ

حرجة، على استعداد للنظر يف اختاذ تدابري أخـرى ضـد الـذين    
ــارون    ــاعيرفضــون احلــوار السياســي وخيت أســاليب العنــف   إتب

__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان    )٣٠(  

ــن    ــرب عـ ــدافهم، وأعـ ــق أهـ ــده لتحقيـ ــلة  تأييـ ــل ملواصـ الكامـ
جــل االســتجابة اإلنســانية إذا انتشــر أ مــنالتخطــيط للطــوارئ 

  .)٣١(العنف وتدهورت احلالة اإلنسانية
ــن        ــس األمـ ــدة إن جملـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــت ممثلـ وقالـ
له الفرصة للحيلولة دون وقـوع انتـهاك للسـالم واألمـن      تسنح

ر مشروع القرار عن تصـميم  الدوليني بدال من الرد عليه. ويعبِّ
اجمللــس علــى أن مينــع، يف بورونــدي، وقــوع ذلــك النــوع مــن  

دا يف نـ االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت أتت على روا
تقــدر العمــل الــذي   ة بلــدها. وقالــت إن حكومــ ١٩٩٤عــام 

يقــوم بــه ممثلــو حركــة عــدم االحنيــاز يف صــياغة القــرار الــذي    
يطالب قادة بوروندي بتسوية خالفـاهتم وتبديـد خمـاوفهم عـن     
طريق احلوار، ويطلب إىل األمني العام أن خيطط، على أسـاس  

خطـري علـى   طارئ، لتقـدمي رد إنسـاين سـريع إذا طـرأ تـدهور      
تؤيـد أو تسـاعد أي    أن الواليات املتحـدة لـن  وذكرت احلالة. 

السـلطة عـن طريـق القـوة، بـل سـتبذل كـل         إىلحكومة تصل 
 يسـيء أنـه مـن األمهيـة مبكـان أال     وأكـدت  جهد ممكن لعزهلا. 

قادة خمتلـف الفصـائل يف بورونـدي فهـم نوايـا اجملتمـع الـدويل        
الــدويل أن يــوفر ودوافعــه. وأشــارت إىل أنــه ميكــن للمجتمــع  

املــوارد، مبــا يف ذلــك مكــان حمايــد للحــوار ومــراقبني حلقــوق    
ــاء حـــوار       ــاعدات اقتصـــادية، لبنـ ــان، ومعونـــات ومسـ اإلنسـ

وحثــت بورونــدي علــى االســتفادة مــن تلــك    ،سياســي فعــال
املـــوارد. وقالـــت إن التخطـــيط للطـــوارئ الـــذي يطالـــب بـــه  

ى مشروع القرار هو على وجـه الدقـة نـوع العمـل الـذي جـر      
توخيه عندما أنشأت األمـم املتحـدة نظـام ترتيباهتـا االحتياطيـة      

 أن حيدد سلفا املـوارد  إىلنه يهدف إخالل العامني املاضيني، و
ألن تتيحهـا يف   قـد تكـون الـدول األعضـاء علـى اسـتعداد      اليت 

. وحثـت  اإلنسـانية وقت قصري للقيـام ببعثـة طارئـة للمسـاعدة     
ألمم املتحدة والواليـات  احلكومات األخرى على التعاون مع ا

__________ 

  .١٠و  ٩الصفحتان املرجع نفسه،   )٣١(  
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املتحدة يف هذا اجلهـد. وذكـرت أهنـا مبـادرة ترمـي إىل تعزيـز       
يف اجملتمـع، وميكـن    وغريهاثقة املعتدلني يف حكومة بوروندي 

أن تنقــذ آالف األرواح. وحثــت أيضــا األمــني العــام علــى أن  
أفـــراد أمـــن وحتقيـــق إضـــافيني  الدوليـــة يـــوفر للجنـــة التحقيـــق

 حماولـــةالنتـــهاء مـــن حتقيقهـــا يف أحـــداث يلـــزم اللجنـــة ا ألنـــه
تالهــــا مــــن  ومــــا ١٩٩٣الــــيت وقعــــت يف عــــام  االنقــــالب

  .)٣٢(عرقي  عنف
يشـعر بقلـق   بلـده   وقال ممثل االحتـاد الروسـي إن وفـد     

زالـت تقـف علـى     بالغ إزاء احلالة املعقدة يف بوروندي اليت مـا 
حافـة الكارثـة، وهتـدد بزعزعــة االسـتقرار يف املنطقـة بأســرها.      

حظ أن مشروع القرار يعطى أولوية واضـحة للدبلوماسـية   وال
 إلجـراء الوقائية، ويشدد علـى احلاجـة إىل االسـتئناف الفـوري     
ورأى أن حوار شامل وبناء وتنشيط عملية املصـاحلة الوطنيـة.   

من األمهية مبكان االستخدام األمثـل إلمكانـات حفـظ السـالم     
ميـة األخـرى   لدى منظمـة الوحـدة األفريقيـة واملنظمـات اإلقلي    

والبلدان اجملاورة والدول املعنية األخرى. وأعرب عن اعتقـاده  
لعقــد مــؤمتر إقليمــي  علــى عجــل أن ُتتخــذ الترتيبــاتضــرورة ب

للسلم واألمن والتنمية يف منطقة البحريات الكربى. وأكد أنـه  
تصــعيد كــبري للعنــف فــإن اجملتمــع الــدويل    إذا كــان هنــاك أي

لتـــدابري الكافيـــة لالســـتجابة ســـيكون علـــى اســـتعداد الختـــاذ ا
اجملتمـع  ويقـف  اإلنسانية، من نوع اخليارات املالئمـة املتـوفرة.   

الدويل، يف املقابل، على أهبة االستعداد لتقدمي كـل دعـم الزم   
  .)٣٣(ومساعدة ضرورية للتوصل إىل تسوية سياسية

إزاء  بـالقلق تشـعر   ة بلدهصني أن حكوموذكر ممثل ال  
، وتأمل بإخالص أن يسـتعاد السـالم   تطور احلالة يف بوروندي

أهنــا بــذلت بواالســتقرار بأســرع وقــت ممكــن. وأبلــغ اجمللــس   
أهنـــا  هاســـرورجهـــودا يف هـــذا الشـــأن، وكـــان مـــن دواعـــي  

__________ 

  .١٥إىل  ١٣الصفحات املرجع نفسه،   )٣٢(  
  .١٧و  ١٦الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٣(  

ــى     الحظــت  ــدهتما أعل ــذين أب ــاهم والتصــميم املشــترك الل التف
 السلطات يف بوروندي من أجل حل املسألة البوروندية. ومـع 

واجــه صــعوبات كــثرية يف امليــادين  زال ي البلــد مــا ذلــك، فــإن
 أن بلده كـان يـرى دائمـا   السياسية واألمنية واإلنسانية. وذكر 

شــعب بواســطة أن الشــؤون الداخليــة ألي بلــد يلــزم تســويتها 
ذلك البلد نفسه، وأنه ميكن للمجتمع الـدويل تقـدمي املسـاعدة    

ميكـن أن ميـارس التـدخل باسـم املسـاعدة. وأعلـن أنـه         لكنه ال
احل مشـروع القــرار علــى أن يكـون مفهومــا أنــه   سيصـوت لصــ 

بغض النظر عن نوع اإلجراء الذي يتخذه اجمللس يف املسـتقبل  
فإنه جيب أن يتشاور مـع البلـد املعـين، وحيصـل علـى موافقتـه،       

مجيــع األطــراف. وحــث مجيــع  آراءوينــاقش علــى حنــو شــامل 
وقــت أقــرب يف  واســع النطــاقاألطــراف علــى إجــراء حــوار  

  .)٣٤(ممكن
ــة يفإن ممثــل فرنســا قــال و   بورونــدي مــا زالــت   احلال

جيب تشجيع املؤسسات اليت انبثقـت  ومع ذلك هشة ومقلقة، 
أجـل تعزيـز    من إبرام اتفاقيـة احلكـم علـى مواصـلة عملـها مـن      

أضـاف  السالم واستعادة النظام والنهوض باملصاحلة الوطنية. و
ة، أن هذا اجلهد املشترك الذي تضطلع به السلطات البورونديـ 

بــدعم مــن جملــس األمــن واالحتــاد األورويب ومنظمــة الوحــدة    
يـتعني علـى اجمللـس أن    و. مثـاره بدأ بالفعـل يـؤيت    ، قداألفريقية

يكفــل عــدم تعــارض قراراتــه مــع اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة  
بوروندي. وقال إنه من الطبيعـي أن يبـدي اجمللـس يقظتـه بـأن      

ب األمر ذلـك،  يكون متأهبا ملساعدة شعب بوروندي إذا تطل
الترتيبات جيـب أال تـؤدي إىل جعـل املتطـرفني مـن       هذهإال أن 

خمتلف املشارب يدفعون بالبلد إىل حافة اهلاوية. وبالتايل علـى  
اجمللــس أن يتــوخى احلــذر الشــديد إزاء االنطبــاع الــذي تتركــه 

تؤيـد  حكومة بلده لدى املعنيني األساسيني. وقال إن  إجراءاته
عام املتعلقة بالدبلوماسية الوقائية، على حنـو  اقتراحات األمني ال

__________ 

  .١٨-١٧املرجع نفسه، ص   )٣٤(  
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مــا أوصــى بــه أيضــا وزراء خارجيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة 
من املهم دعـم أعمـال خمتلـف    وأديس أبابا.  عند اجتماعهم يف

الوســطاء وتنفيــذ تــدابري وقائيــة تســتهدف نــزع فتيــل احلــاالت 
دور أنه لطاملا نددت بوروندي نفسها بالـ  إىل وأشاراملتفجرة. 

يتعني اختـاذ  قال إنه الضار الذي تلعبه بعض حمطات اإلذاعة، و
تــدابري للمســاعدة يف مهمــة تفكيكهــا. ورحــب بقــرار منظمــة  
الوحدة األفريقية زيادة عدد مراقبيها يف امليدان. وأخريا، أصـر  

بـد مـن متكـني اجملتمـع الـدويل مـن االسـتجابة ألي         على أنه ال
خليــارات املمكنــة الــيت   حالــة إنســانية طارئــة، واستكشــاف ا   

  .)٣٥(تسمح له بأن يستجيب على النحو املالئم ألي كارثة
نــــه يــــود أن يتنــــاول املســــألة إوقــــال ممثــــل روانــــدا   

مثــة والبورونديــة يف ســياق بلــدان منطقــة الــبحريات الكــربى.   
النقطـة  ونقاط تؤثر على املنطقـة بأكملـها مبـا فيهـا بورونـدي.      

قـاب كظـاهرة مؤسسـية يف    األوىل هي انتشار اإلفالت مـن الع 
أسفرت نتيجة ثقافـة اإلفـالت مـن    قد املنطقة دون اإلقليمية. و

ــة يف    ــادة اجلماعيـ ــا يف اإلبـ العقـــاب هـــذه، الـــيت بلغـــت ذروهتـ
روانــدا، عــن تشــجيع اجملــرمني مــن مجيــع األنــواع علــى تنظــيم  

بــادة اإلارتكــاب أعمــال  واأوبــدوتــدريب وتســليح أنفســهم،  
اجملتمع الـدويل، مـن خـالل    شجع وقد يف بوروندي. اجلماعية 

عجــزه وقصــور رده، علــى اإلفــالت مــن العقــاب الــذي اختــذ   
. واملشكلة الثانيـة هـي   اإلقليميةطابعا مؤسسيا يف املنطقة دون 

ــاالة” ، ومســلك التنصــل التقليــدي الــذي يزيــد مــن   “الــال مب
مــن ســكاهنا تفــاقم احلالــة. وأشــار إىل أن روانــدا قــد فقــدت ثُ 

ــة الكر ــة املوجهــة عــرب الــربامج اإلذاعيــة،   نتيجــة لدعاي الــيت اهي
إجراء كـاف   مل يتخذومع ذلك قوي. ال هاأثربيسلم كل فرد 

ــة الـــيت  إلغـــالق ــذاكتبـــذر  كانـــت حمطـــات اإلذاعـ بـــذور  آنـ
. وذكـر  اإلقليميـة الكراهية بني شعب بوروندي واملنطقـة دون  

جتـــاه تســـليح وتـــدريب اجملـــرمني   مماثلـــةأنـــه هنـــاك ال مبـــاالة 
__________ 

  .٢١و  ٢٠الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٥(  

بورونـدي. وقـال إن ثقافـة اإلفـالت مـن       إىللهم وتسهيل تسل
يف روانـدا مـن   اجلماعيـة  بـادة  اإلالعقاب مكنت مرتكيب جرمية 

روابط مع املتطـرفني يف بورونـدي، ومـع ذلـك ال يفكـر      إقامة 
ــك،        ــن ذل ــى العكــس م ــؤالء اجملــرمني. وعل ــف ه أحــد يف وق

البوروندية بشدة وُنعتت احلركات احمللية الـيت   القواتانُتقدت 
اول تنظيم نفسها لتفادي نوع اإلبادة الـذي وقـع يف روانـدا    حت

املشــكلة الثالثــة يف املنطقــة دون قــائال إن بأهنــا متطرفــة. وتــابع 
هي عـدم تشـاور اجملتمـع الـدويل مـع البلـدان املعنيـة،         اإلقليمية

الـــذي كـــثريا مـــا يضـــع احللـــول ويواجـــه البلـــدان يف املنطقـــة  
لــى ذلــك فكــرة التــدخل  ومثــال ع واقــع.اإلقليميــة بــأمر  دون

عـن مـن سـوف ينفـذ هـذا       وتسـاءل العسكري يف بورونـدي.  
التـــدخل وضـــد مـــن؟ وقـــال إنـــه إذا مت حـــل مشـــكليت احملطـــة 

ذاعية وتسلل اجملرمني، سيتسىن لشعب بورونـدي أن يتمتـع   اإل
فتــرة ووصــف اء. بفتــرة راحــة متكنــه مــن التجمــع يف حــوار بّنــ

ت علـى طـراز مـؤمترات    حيوية، وال تتحقق مبؤمترابأهنا الراحة 
لن تقنـع النـاس يف تـالل بورونـدي     اليت األمم املتحدة الكبرية، 

توقـــف  أهنـــا لـــنببإلقـــاء أســـلحتهم والتوصـــل إىل التفـــاهم، و
وقــال إن العنصــر . اجلماعيــة بــادة اإلاجملــرمني مــرتكيب جــرائم 

للمنطقة هو احلالة االقتصادية اليت تتـدهور  الرابع املهم بالنسبة 
ــبب  ــرعة بسـ ــية،   بسـ ــة السياسـ ــدعم   واحلالـ ــهم الـ ــوف يسـ سـ

االقتصــادي يف التخفيــف مــن حــدة التــوترات. وذكــر أنــه مــن 
ــة      ــهج حلــل املشــاكل األفريقي ــيري األســاليب والن الضــروري تغ
بصفة عامة ومشـاكل بلـدان منطقـة الـبحريات الكـربى بصـفة       

أن تشــارك خاصــة. فــأوال، علــى بلــدان الــبحريات الكــربى      
نه يريـد أن  إ حلول ملشاكلها. وقال بنشاط أكرب يف السعي إىل

ــر      يوجــه  ــيت تســتغل فق ــدويل إىل املنظمــات ال ــاه اجملتمــع ال انتب
املنطقـــــة دون اإلقليميـــــة يف اســـــتحداث بـــــرامج ومشـــــاريع 

منظموهــا دون تــأثري كــبري علــى املــتلقني.   يســتفيد منــها إال ال
، يف مفهومهـــا لـــزم إعـــادة تصـــميم الـــربامج لتصـــبح شـــاملةوت

ب أن تغطـــي املنـــاطق املتضـــررة مـــن وجـــود  ومبعـــىن أهنـــا جيـــ
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بالــدعوة مــرة أخــرى إىل مشــاركة  كلمتــه الالجــئني. واختــتم 
أكــرب مــن جانــب بلــدان الــبحريات الكــربى يف القــرارات الــيت  
ــؤثر علــى مصــريها، وإىل مشــاركة أكــرب بكــثري مــن جانــب      ت
املؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف إجيـاد احللـول   

  .)٣٦(من أفريقياهلذا اجلزء 
ــاعدة شــعب بورونــدي         ــل الكونغــو إن مس ــال ممث وق

هو الشاغل الرئيسي ملمثلي دول القائمة للتغلب على مصاعبه 
املنطقــة دون اإلقليميــة عنــدما اجتمعــوا منــذ أشــهر قليلــة يف       
ــم      ــة لألم ــة التابع ــة االستشــارية الدائم ــل يف إطــار اللجن برازافي

ريقيــا الوســطى، برئاســة   املتحــدة املعنيــة مبســائل األمــن يف أف   
وهـو  ، الـذي صـدر عـن ذلـك االجتمـاع      الكونغو. ويف البيـان 

إعالن برازافيل، أعربت الدول األعضـاء يف اللجنـة عـن قلقهـا     
الوسـطى   أفريقياالعميق إزاء التوتر والعنف القائمني يف منطقة 

انعدام األمن الـذي ترتـب علـى ذلـك     ويقّوض دون اإلقليمية. 
كومــات وشــعوب املنطقــة دون اإلقليميــة،  اجلهــود اإلمنائيــة حل

بالرغم من مواردها الغنيـة. وقـال إن صـيانة السـلم واألمـن يف      
املنطقــة دون اإلقليميــة تقــع علــى كاهــل شــعوب وحكومــات  
البلدان املعنية. ولذلك ال تـزال اتفاقيـة احلكـم عنصـرا أساسـيا      
يف إرساء األسس ملصـاحلة وطنيـة فعالـة. ولكـن أي حـل دائـم       

إىل تعاون وثيق بني اجملتمع الدويل، ومنظمـة الوحـدة    سيحتاج
  .)٣٧(األفريقية، واملؤسسات دون اإلقليمية والبلدان املعنية

وأعـــرب متكلمـــون آخـــرون كـــثريون عـــن تأييـــدهم    
ملشــروع القــرار؛ والحظــوا التطــورات اإلجيابيــة يف بورونــدي   

أقروا هبشاشة احلالة؛ وشددوا على ضرورة قيام مجيـع   همولكن
طـــراف باملشـــاركة يف حـــوار سياســـي؛ وأشـــادوا بـــاجلهود األ

ــرئيس     ــة، وال ــة الــيت تقــوم هبــا منظمــة الوحــدة األفريقي اإلقليمي
الســـابق نرييـــري وغريهـــم؛ ودعـــوا إىل تقـــدمي الـــدعم الـــدويل 

__________ 

  .٢٧و  ٢٦الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٦(  
  .٢٨الصفحة املرجع نفسه،   )٣٧(  

ــى      ــة؛ وأكــدوا عل ــة الســالم ومشــاريع اإلصــالح والتنمي لعملي
للنظـر  تأييـدهم  احلاجة إىل الدبلوماسـية الوقائيـة؛ وأعربـوا عـن     

تــدهور  ةيف خطــة طــوارئ الســتجابة إنســانية ســريعة يف حالــ  
مؤيــدين وحتــدث بعــض املــتكلمني أيضــا   .)٣٨(الوضــع بســرعة

للحاجــة إىل الــدعوة إىل عقــد مــؤمتر بشــأن منطقــة الــبحريات   
ــدة     ــة الوحــ ــدة ومنظمــ ــم املتحــ ــة األمــ الكــــربى حتــــت رعايــ

  .)٣٩(األفريقية
ويت، رح مشروع القـرار للتصـ  طُ ،ويف اجللسة نفسها  

ــرار    ). ويف١٩٩٦( ١٠٤٩واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،  إن جملس األمن  
قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالـة يف   إذ يعيد تأكيد  

والقـرار   ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٥بوروندي، ال سيما البيان املؤرخ 
  ،١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٢٩) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٠

باآلراء اليت أعربـت عنـها حكومـة بورونـدي      حييط علما وإذ  
ــة     ــة إىل رئــــيس جملــــس األمــــن واملؤرخــ ــالتها املوجهــ ــة يف رســ واملبينــ

  ،١٩٩٦شباط/فرباير  ١٣
ــيس      وإذ يرحــب   ــدي ورئ ــيس بورون ــذهلا رئ ــيت يب ــاجلهود ال ب

  وزرائها وأعضاء احلكومة اآلخرون لتهدئة احلالة يف البلد،  
زاء الدعم الذي يقدمه إىل مجاعـات  إ وإذ يساوره بالغ القلق  

ــرتكيب جر    ــدي بعــض م ــة يف بورون ــدا    معين ــاس يف روان ــادة األجن ــة إب مي
  ميثله ذلك من هتديد لالستقرار يف املنطقة،   وما

إزاء مجيـــع أعمـــال العنـــف  وإذ يســـاوره بـــالغ القلـــق أيضـــا  
املرتكبــة يف بورونــدي واســتمرار بعــض حمطــات اإلذاعــة يف التحــريض   

__________ 

ــفحا    )٣٨(   ــه، الصــــ ــع نفســــ ــيا)؛ إ( ١٢إىل  ١٠ تاملرجــــ ندونيســــ
 ١٦و  ١٥(شـــــيلي)؛ والصـــــفحتان  ١٣و  ١٢ن والصـــــفحتا

(مجهوريــــة كوريــــا)؛  ١٩و  ١٨(هنــــدوراس)؛ والصــــفحتان 
ــفحتان  ــفحتان  ٢٠ و ١٩والصـــ ــا)؛ والصـــ  ٢٢و  ٢١(أملانيـــ

ــدا)؛ والصــــــفحتان   بيســــــاو)؛  -(غينيــــــا  ٢٣و  ٢٢(بولنــــ
(النـرويج)؛   ٢٤ ة(بوتسوانا)؛ والصفح ٢٤و  ٢٣والصفحتان 

ــفحتان  ــونس)؛ والصـــ  ٢٥و  ٢٤والصـ  ٣٠إىل  ٢٨ تفحا(تـ
  (نيجرييا).

  .١٦إىل  ١٥الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٩(  
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ــتبعاد وإبـــادة   علـــى الكراهيـــة العرقيـــة والعنـــف وتنـــامي دعـــوات االسـ
  األجناس،
من أن استمرار الرتاع قـد أثـر سـلبيا     وإذ يشعر بانزعاج بالغ  

علـى احلالــة اإلنســانية وعلــى قــدرة اجملتمـع الــدويل علــى مواصــلة تقــدمي   
  املساعدة لشعب بوروندي،  

 أعمال جلنة التحقيق الدولية املنشـأة مبوجـب القـرار    وإذ يؤيد  
  ، ١٩٩٥آب/أغسطس  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٥( ١٠١٢

بالرسالة املوجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن     وإذ حييط علما  
، اليت يفيد فيها بـأن  ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٣األمني العام واملؤرخة 

اللجنة تـرى أن عـدد مـوظفي األمـن التـابعني لألمـم املتحـدة واملكلفـني         
  حبمايتها حاليا غري كاف،

ة امللحة إىل أن يقوم مجيع املعنـيني  جاحلا كد من جديدوإذ يؤ  
، ببـذل جهـود   هيف بوروندي، مبن فيهم املتطرفون داخـل البلـد وخارجـ   

متضافرة إلمخاد جذوة األزمة احلالية وااللتزام بإجراء حوار يهـدف إىل  
التوصــل إىل تســوية سياســية دائمــة وهتيئــة الظــروف املواتيــة للمصــاحلة    

  الوطنية،  
مبســاعدة شــعب بورونــدي علــى     التزامــه يــد تأكيــد وإذ يع  

  التوصل إىل حل سياسي دائم،
باحلاجــة امللحــة إىل القيــام باســتعدادات ترمــي إىل   وإذ يســلم  

  استباق ومنع تفاقم األزمة احلالية يف بوروندي،
التفاقيــــــة احلكــــــم املؤرخــــــة  وإذ يعيــــــد تأكيــــــد دعمــــــه  

  مبوجبها، ، وملؤسسات احلكم املنشأة١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٠
شـباط/فرباير   ١٥بتقرير األمني العام املؤرخ  يرحب  - ١  
  ؛١٩٩٦

ال العنـف املرتكبـة ضـد    أشد اإلدانة مجيع أعم يدين  - ٢  
الالجــئني ومــوظفي املنظمـــات اإلنســانية الدوليــة، واغتيـــال     املــدنيني و 

  املسؤولني احلكوميني؛
بـأن ميتنـع مجيــع  املعنـيني يف بورونـدي عــن      يطالـب   - ٣  

ام بأي أعمال عنف وعـن التحـريض علـى العنـف وعـن السـعي إىل       القي
زعزعة استقرار احلالة األمنية أو إىل اإلطاحـة باحلكومـة بـالقوة أو بـأي     

  وسيلة أخرى غري دستورية؛
مــن مجيــع املعنــيني يف بورونــدي املشــاركة،   يطلــب  - ٤  

على وجه االستعجال، يف مفاوضات جدية وتقدمي تنازالت متبادلـة يف  
ر احلوار الوطين الذي اتفق عليه املوقعون على اتفاقية احلكم وزيـادة  إطا

  اجلهود املبذولة من أجل حتقيق املصاحلة الوطنية؛

للــدول األعضــاء وغريهــا إىل التعــاون  دعوتــه يكــرر  - ٥  
يف حتديد حمطات اإلذاعة الـيت حتـرض علـى الكراهيـة وارتكـاب أعمـال       

  طات؛العنف يف بوروندي، ويف إزالة تلك احمل
ـــ  يطلــــب  - ٦   ــام أن يقــــدم إىل اجمللـ ، سإىل األمــــني العــ

بالتشاور مع الدول واملنظمات املعنية، تقريرا عـن إمكانيـة إنشـاء حمطـة     
إذاعــة تابعــة لألمــم املتحــدة يف بورونــدي، بوســائل تشــمل التربعــات،    
ــاءة، فضــال عــن دعــم     لتشــجيع املصــاحلة واحلــوار وبــث املعلومــات البن

هبا وكاالت األمـم املتحـدة األخـرى، وخباصـة يف      األنشطة اليت تضطلع
  جمايل الالجئني والعائدين؛

مــن مجيــع األطــراف أن تتعــاون علــى النحــو  يطلــب  - ٧  
التام مع جلنة التحقيـق الدوليـة، ويـذكر حكومـة بورونـدي مبسـؤوليتها       
ــا، ويطلــب إىل       ــة وموظفيه ــة ألعضــاء اللجن ــة األمــن واحلماي عــن كفال

ل مشاوراته مع حكومة بورونـدي وبعثـة املـراقبني    األمني العام أن يواص
التابعة ملنظمة الوحدة األفريقية يف بوروندي هبـدف كفالـة تـوفري األمـن     

ىل تقدمي تربعـات كافيـة لتمويـل    إالكايف للجنة، ويدعو الدول األعضاء 
  اللجنة؛

عن دعمه القوي للجهود الـيت يبـذهلا األمـني     يعرب  - ٨  
لـه اخلـاص ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة واالحتـاد       العام لألمم املتحـدة وممث 

األورويب والرئيسان السابقان نرييري وكارتر، واألفراد اآلخرون الذين 
مؤمتر القاهرة لرؤساء دول املنطقة البحريات الكربى لتيسري حـل   معينه

األزمة، وغريهم ممن يسعون إىل تيسـري احلـوار السياسـي يف بورونـدي،     
ــدعم السياســي واملــايل للحــوار   ويشــجع اجملتمــع الــدويل   علــى تقــدمي ال

  الوطين؛
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدوليـة   يدعو  - ٩  

وغري احلكومية إىل التأهب لتقدمي املسـاعدة لـدعم التقـدم الـذي أحـرزه      
األطراف حنو إجراء حوار سياسي، وإىل التعاون مع حكومة بورونـدي  

ــق ا  ــة إىل حتقيـ ــادرات الراميـ ــدي، يف  يف املبـ ــامل يف بورونـ ــاش الشـ إلنعـ
ــها إصــالح اجلــيش والشــرطة، واملســاعدة القضــائية،       ــدة من جمــاالت ع

  وبرامج التنمية، والدعم لدى املؤسسات املالية الدولية؛
منظمة الوحدة األفريقيـة علـى زيـادة حجـم      يشجع  - ١٠  

بعثــة املــراقبني التابعــة هلــا يف بورونــدي، وفقــا ملــا طلبتــه رمسيــا حكومــة   
وندي، ويؤكد ضرورة أن يعمـل املراقبـون العسـكريون دون فـرض     بور

  أي قيود على تنقلهم إىل أي جزء من البلد؛
التزامه مبساعدة األطراف يف تنفيـذ االتفاقـات    يعلن  - ١١  

  املتوصل إليها عن طريق احلوار السياسي، واستعداده للقيام بذلك؛
سـب  وم، بالتشـاور ح قـ إىل األمني العـام أن ي  يطلب  - ١٢  

االقتضـــاء مـــع حكومـــة بورونـــدي، ورؤســـاء دول منطقـــة الـــبحريات   
الكربى، والدول األعضاء املعنية، ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة، واالحتـاد     
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األورويب، بتكثيف األعمال التحضريية لعقد مؤمتر إقليمي بشأن السـلم  
ــق       ــبحريات الكــربى ملعاجلــة مســائل حتقي ــة ال ــة يف منطق واألمــن والتنمي

السياسي واالقتصـادي فضـال عـن إحـالل السـالم واألمـن يف        االستقرار
  دول منطقة البحريات الكربى؛

األمــني العــام علــى مواصــلة مشــاوراته مــع     يشــجع  - ١٣  
الــدول األعضــاء املعنيــة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، حســب االقتضــاء،  
بشأن التخطيط للطوارئ سواء فيما يتعلق باخلطوات اليت ميكن اختاذها 

حلوار الشامل، أو فيمـا يتعلـق باالسـتجابة اإلنسـانية السـريعة إذا      لدعم ا
ما انتشـر العنـف علـى نطـاق واسـع أو طـرأ تـدهور خطـري علـى احلالـة           

  اإلنسانية يف بوروندي؛
أن يبقـي احلالـة قيـد االسـتعراض املسـتمر وأن       يقرر  - ١٤  

 يواصل النظر يف التوصيات املقدمة من األمني العام يف ضـوء التطـورات  
يف بوروندي، ويعلن اسـتعداده لالسـتجابة حسـب االقتضـاء واضـعا يف      
اعتباره كل اخليارات ذات الصلة، مبا فيهـا اخليـارات الـواردة يف القـرار     

  )؛١٩٩٦( ١٠٤٠
إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ١٥  

 إىل تيسـري إجـراء  وثيق باحلالة يف بوروندي، مبا يف ذلك جهوده الراميـة  
إىل اجمللـس إذا مـا حـدث تـدهور     حوار سياسي شامل وأن يقدم تقريرا 
فيــا عــن تنفيــذ هــذا القــرار حبلــول خطــري يف احلالــة، وأن يقــدم تقريــرا وا

  ؛١٩٩٦أيار/مايو  ١
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٦  
ــا عــن         ــد التصــويت معرب ــدي بع ــل بورون وحتــدث ممث

لبحث عن السـالم. وذكـر   امتنانه للقرار الصادر دعما لعملية ا
أن بعض فقـرات املنطـوق تسـتحق مزيـدا مـن الثنـاء أكثـر مـن         

اليت تتعلق بإقامـة حمطـة إذاعـة األمـم      ٦غريها، ال سيما الفقرة 
املتحــدة. وقــال إن هــذا ســيكون لــه أثــر اســتثنائي مفيــد علــى   
الــرأي العــام واجملتمــع البورونــدي. وذكــر أن مثــل هــذا القــرار 

ض مـــن خيــارات أخـــرى ميكـــن أن تعـــرِّ أكثــر واقعيـــة بكـــثري  
للخطـــر كـــل اجلهـــود الـــيت بـــذلت يف هـــذه العمليـــة إلحـــالل 

  .)٤٠(السالم
  

__________ 

  )٤٠(  S/PV.3639 ، ٣٠الصفحة.  

(اجللســة  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ٢٥املقــرر املــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٦٥٩

موجهـة إىل   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٢برسالة مؤرخة   
، أبلـغ األمـني العـام اجمللـس بـأن احلالـة       )٤١(رئيس جملـس األمـن  

ــردت مــرة أخــرى خــالل آذار/مــارس    ا ــدي ت ــة يف بورون ألمني
وشهدت زيادة كبرية يف عـدد هجمـات املتمـردين مـن اهلوتـو      
واتساعاً لدائرة القتـال الشـديد الـيت مشلـت منـاطق يف اجلنـوب       
مل تطلها املنازعات من قبل. وعلى الواجهة السياسـية، بـرزت   
ــيس     ــة ورئـ ــيس اجلمهوريـ ــرية بـــني رئـ ــات اخلطـ بعـــض اخلالفـ

لوزراء، وال سيما فيمـا يتعلـق مبسـألة التفـاوض مـع املعارضـة       ا
ــده إلجــراء     ــاً تأيي ــة علن املســلحة. فقــد أبــدى رئــيس اجلمهوري
مفاوضات بشرط أن يتخلـى املتمـردون عـن العنـف، يف حـني      
أعــرب رئــيس الــوزراء عــن معارضــته إجــراء أي تفــاوض مــع   
بعــض اجلماعــات، ودعــا طائفــة التوتســي إىل تســليح نفســها.  

علن رئيس الوزراء أيضا ردا على تعليقات من ممثلي االحتـاد  وأ
األورويب ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة      
مفادها أن املساعدات االقتصادية لن تقدم ما دامت األوضـاع  
السياســية واألمنيــة غــري مســتقرة، أن بورونــدي ليســت حباجــة 

اخلاص لألمني العـام يف  إىل معونة أجنبية. وفيما يواصل املمثل 
بورونــدي مناشــدة كــل األطــراف املعنيــة وقــف العنــف فــوراً    
وإجراء حوار بّناء، أعرب األمني العام عن خشيته مـن وجـود   
خطر حقيقي ينذر بتدهور احلالـة يف بورونـدي إىل درجـة قـد     
  تنفجر عندها لتصبح نزاعاً متاَرس فيه أعمال اإلبادة اجلماعية.

ــة    ــان/أبريل  ٢٥املعقـــودة يف ، ٣٦٥٩ويف اجللسـ نيسـ
ــه يف     ١٩٩٦ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــاً للتفـ وفقـ

مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة، أدرج اجمللـــس هـــذه الرســـالة يف 
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال

__________ 

  )٤١(  S/1996/313.  
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(شيلي)، مبوافقة اجمللس، ممثل بوروندي، بنـاء علـى طلبـه، إىل    
  ون أن يكون له احلق يف التصويت.املشاركة يف املناقشة بد

بالنيابـة   ويف اجللسة نفسها، أدىل الرئيس بالبيان التـايل   
  :)٤٢(عن اجمللس
نيسـان/أبريل   ١٢أحاط جملس األمن علمـاً بالرسـالة املؤرخـة      
، املوجهة من األمني العام إىل رئـيس جملـس األمـن بشـأن احلالـة      ١٩٩٦

مـني العـام   لـب املوجـه إىل األ  الراهنة يف بوروندي واملقدمة اسـتجابة للط 
  بإبقاء اجمللس على علم باحلالة. )١٩٩٦( ١٠٤٩يف القرار 
ويشــعر جملــس األمــن ببــالغ القلــق إزاء مــا حــدث مــؤخراً مــن   

تدهور يف األوضاع األمنية والتعاون السياسي يف بوروندي. وهو يدين 
 مجيع أعمال العنف. كما أنـه يشـعر بقلـق مماثـل إزاء مـا أفيـد بصـدوره       
من تصرحيات تدعو إىل تسـليح املـدنيني، األمـر الـذي ميكـن أن يفضـي       
إىل عواقــب وخيمــة. فاالزديــاد اهلائــل يف العنــف يف شــىت أرجــاء البلــد   
يعرقل فعالً، وبشكل خطري، تأمني املعونة اإلنسانية، ولرمبا أضر بقـدرة  
املاحنني على تقدمي املسـاعدة اإلمنائيـة لـدعم جهـود الشـعب البورونـدي       

  و املصاحلة وإعادة التعمري.حن
س األمن السـلطات ومجيـع األطـراف يف بورونـدي     لوحيث جم  

ــدة واإلرادة       ــك والوحـ ــداء التماسـ ــا وإبـ ــاهتم جانبـ ــة خالفـ ــى تنحيـ علـ
السياسية الالزمة لتسوية الرتاع باألساليب السلمية. وهو يهيـب جبميـع   
ــدخلوا يف حــوار      ــف وأن ي ــن اســتخدام العن ــوا ع ــديني أن يتخل  البورون

  شامل لضمان مستقبل سلمي لشعب بوروندي.
ويشعر جملس األمن ببالغ القلـق إزاء تفشـي شـراء واسـتخدام       

  األسلحة من قبل البورونديني، وبوجه خاص إزاء زرع األلغام.
ويتطلع جملس األمن إىل التوصيات اليت سيقدمها األمني العـام    

ــول      ــه حبل ــه تقدمي ــب إلي ــذي طل ــر ال ــايو  ١يف التقري ــن  ١٩٩٦أيار/م ع
ــادرات األخــرى املتعلقــة      ــوطين واملب ــدء احلــوار ال التقــدم احملــرز بشــأن ب
بــإجراء حــوار سياســي شــامل باملصــاحلة الوطنيــة. ويعــرب اجمللــس عــن  
تأييده التـام للجهـود الـيت يبـذهلا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام، والـرئيس          

ــي إىل تيســري إجــرا      ــيت ترم ــون اآلخــرون، وال ــري واملبعوث ء الســابق نريي
مفاوضات لتسوية األزمة احلالية، ويعـرب أيضـا عـن اطمئنانـه التـام إىل      

  هذه اجلهود.  
ــني ا    ــالً  ويطلـــــب اجمللـــــس إىل األمـــ ــوم، عمـــ ــام، أن يقـــ لعـــ
)، بتعجيـــل املشـــاورات مـــع ١٩٩٦( ١٠٤٩مـــن القـــرار  ١٣ بـــالفقرة

الدول األعضاء املعنية ومع منظمة الوحدة األفريقية، حسب االقتضـاء،  
ــيت ميكــن      بشــأن التخطــيط  ــاخلطوات ال ــق ب للطــوارئ، ســواء فيمــا يتعل

__________ 

  )٤٢(  S/PRST/1996/21.  

اختاذهــا لـــدعم احلـــوار الشـــامل أو فيمــا يتعلـــق باالســـتجابة اإلنســـانية   
ــة       ــدهور خطــري يف احلال ــة تفشــي العنــف أو حــدوث ت الســريعة يف حال

  اإلنسانية يف بوروندي.
ويؤكــد جملـــس األمـــن التزامـــه مبتابعـــة األحـــداث اجلاريـــة يف    

قـرر أن يواصـل النظـر يف مجيـع اخليـارات ذات      بوروندي عن كثب، وي
الصلة باالستجابة املالئمة من جانب اجملتمـع الـدويل عنـد تلقيـه للتقريـر      

  املنتظر من األمني العام.
(اجللســــة  ١٩٩٦أيار/مــــايو  ١٥املقــــرر املــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٦٤
ــة    ــودة يف ٣٦٦٤يف اجللســــ ــايو  ١٥، املعقــــ أيار/مــــ
ــاهم  ١٩٩٦ ــاً للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ الـــذي كـ

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
تقرير األمني العام عن احلالة يف بوروندي، املقدَّم عمـالً بقـرار   

ــه إىل األمــني   ١٩٩٦( ١٠٤٩جملــس األمــن   ــذي طُلــب في ) ال
العــام أن يبلــغ عــن اجلهــود الراميــة إىل تيســري إجــراء حــوار        

وأن يكثّــف األعمــال التحضــريية لعقــد مــؤمتر سياســي شــامل، 
إقليمي للسالم واألمن والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى،     
وأن يقّدم تقريراً عن إمكانيـة إنشـاء حمطـة إذاعيـة تابعـة لألمـم       

  .)٤٣(املتحدة يف بوروندي
والحظ األمني العام يف تقريره أنه على الـرغم مـن أن     

الوحدة األفريقية ولألمم املتحدة هلـا  بعثة املراقبة التابعة ملنظمة 
قــدرة حمــدودة علــى مراقبــة مــا حيــدث يف امليــدان، كــان هنــاك  
تدهور ملحوظ يف الوضع األمين يف بوروندي، وكانت هنـاك  
ــال العنـــف.      ــدة أعمـ ــاعد حـ ــري إىل تصـ ــلة تشـ ــارير متواصـ تقـ
فــاملتمردون املتطرفــون مــن اهلوتــو، املتســللون مــن زائــري علــى   

هبجمــات ضــد أهــداف حكوميــة ومدنيــة،  يبــدو، يقومــون مــا
ــدنيني      ــة ضــد امل ــاً بأعمــال ثأري وتقــوم القــوات املســلحة أحيان
اهلوتو املقيمني يف املناطق الـيت ُتَشـنُّ فيهـا اهلجمـات. وقـال إن      
هذه احللقـة املفرغـة ال ميكـن كسـرها إال إذا تعـاون املعتـدلون       

__________ 

  )٤٣(  S/1996/335.  
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مـن كـال اجلـانبني مـن أجــل تشـكيل حكومـة ائتالفيـة حقيقيــة        
وفعالة. وفيما يتعلق بإنشاء حمطة إذاعية تابعـة لألمـم املتحـدة،    
ــة لكــن     ــة التقني ــة إىل أن األمــر ممكــن مــن الناحي خلُصــت البعث
الصعوبات واملخاطر السياسـية للبـث باللغـة الكريونديـة جتعـل      
ذلك غري ممكن يف الظروف السياسية احلاليـة. وأوصـت البعثـة    

اص وذلــك بإضــافة بــدال مــن ذلــك بتعزيــز مكتــب املمثــل اخلــ 
اختصاصـــيني يف جمـــال اإلعـــالم يضـــطلعون مبســـؤولية إعـــداد  
بـــرامج مشـــتركة مـــع اهليئـــات اإلذاعيـــة القائمـــة الـــيت تغطـــي  
ــوظفي شــؤون      ــع م ــة اتصــاالت م ــدي خبــدماهتا، وبإقام بورون
اإلعالم يف األمم املتحـدة والوكـاالت األخـرى. وقـال األمـني      

ــثري     ــا زال، يف ضــوء الظــروف امل ــه م ــام إن ــا  الع ــق، مقتنع ة للقل
بضـــرورة أن يشـــرع اجملتمـــع الـــدويل يف التخطـــيط للطـــوارئ  
املتعلقــة باحتمــال القيــام بتــدخل عســكري إنقــاذاً لــألرواح إذا 
حلــت ببورونــدي كارثــة وأدت إىل قتــل املــدنيني علــى نطــاق  
واسع. ورغـم أن األهـداف هـي أهـداف إنسـانية حمضـة، فـإن        

الة يتعني فيهـا نشـر قـوة    مما يتفق والعقل إجراء ختطيط أويل حل
متعددة اجلنسيات مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق. وأبلـغ       
ــه أجــرى مشــاورات شــاملة ومكثفــة     األمــني العــام اجمللــس بأن

)، وأشـرك فيهـا   ١٩٩٦( ١٠٤٩من القرار  ١٣عمال بالفقرة 
أطرافــا مــن بينــها األعضــاء الــدائمون مبجلــس األمــن والبلــدان  

الـدول املعنيـة يف املنطقـة ويف أحنـاء     الرئيسية املسـامهة بقـوات و  
أخرى من العامل. بيد أنه حىت اآلن مل تتطوع أي دولـة لقيـادة   
هذه العملية. ونظراً لوجود حاجة إىل املزيـد مـن املشـاورات،    
فقــد قــرر األمــني العــام أن يســتخدم مســاعيه احلميــدة لتســهيل 
إجراء مشـاورات بـني الـدول األعضـاء املعنيـة. بيـد أنـه جيـري         

ــدافع مــن عــدة دول، علــى وضــع خطــط الحتمــال    ا لعمــل، ب
القيام بعملية حلفظ السـالم طبقـا للفصـل السـادس مـن امليثـاق       

  يتم نشرها إذا توصلت األطراف إىل اتفاق سياسي.
ويف اجللسة نفسها، وّجـه الـرئيس أيضـا انتبـاه أعضـاء        

ــايو  ٨اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة   موجهــة مــن   ١٩٩٦أيار/م

حييل هبا نص بيان صحفي صادر عن وزيـر   )٤٤(ممثل بوروندي
العالقــات اخلارجيــة والتعــاون جبمهوريــة بورونــدي يعلــن فيــه   
عـــن ارتكـــاب جمموعـــات متمـــردة ألعمـــال إرهابيـــة متنوعـــة  

  ويكذّب االهتامات املوجهة إىل اجليش البوروندي.
بالنيابـة   ويف اجللسة نفسها، أدىل الرئيس بالبيان التـايل   

  :)٤٥(عن اجمللس
ــة    يســا   ــدهور احلال ــالغ إزاء اســتمرار ت ور جملــس األمــن قلــق ب

ــدوث       ــد حبـ ــيت تفيـ ــارير الـ ــيما إزاء التقـ ــدي، وال سـ ــة يف بورونـ األمنيـ
اســتفحال شــديد يف أعمــال العنــف أســفر عــن مزيــد مــن القتــل، علــى    
نطاق واسع، يف بوهورو وكيفيوكا، وإزاء التدفق املتزايـد لالجـئني مـن    

لغ أيضا إزاء منع منظمات اإلغاثة من بوروندي. ويساور اجمللس قلق با
تقدمي املساعدات اإلنسانية واإلمنائية احليوية يف بوروندي، وإزاء معانـاة  
شــعب بورونــدي نتيجــة لــذلك. وهــو يطلــب إىل األطــراف وإىل مجيــع  
املعنـــيني االمتنـــاع عـــن أي عمـــل ميكـــن أن يـــؤدي إىل تفـــاقم مشـــكلة 

  الالجئني.
لعنف، ويؤكـد إميانـه   لخدام يدين جملس األمن بقوة كل استو  

بأنـــه ال ميكـــن التوصـــل إىل تســـوية دائمـــة يف بورونـــدي إال بالوســـائل 
ــدخل يف حــوار سياســي      الســلمية. ويطلــب اجمللــس إىل األطــراف أن ت
شامل هبدف حتقيق املصاحلة الوطنيـة يف بورونـدي. وحيـث اجمللـس مـرة      

ــع األطــراف املعن   ــى تنحيــ  أخــرى الســلطات ومجي ــدي عل ــة يف بورون ة ي
جانبــا، ونبــذ اســتخدام القــوة، وإظهــار إرادة سياســية أكيــدة    خالفاهتــا

  للتوصل إىل تسوية فورية للصراع.
يؤكد جملس األمن على أمهية بدء املناقشة الوطنية املنصـوص  و  

عليهــا يف اتفــاق احلكــم، باعتبارهــا آليــة مالئمــة حلــوار سياســي واســع   
دون أي شــروط  النطــاق ينبغــي أن يشــارك فيــه مجيــع أطــراف الصــراع 

مســبقة. ويؤكــد اجمللــس جمــدداً تأييــده النعقــاد املــؤمتر اإلقليمــي للســالم 
واألمن والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، ويطلـب إىل مجيـع الـدول    

  املعنية أن تتعاون من أجل عقد املؤمتر.
ويكرر جملس األمـن تأييـده الكامـل للجهـود الـيت يبـذهلا اآلن         

لتســـهيل إجـــراء املفاوضـــات وإقامـــة احلـــوار  الـــرئيس الســـابق نرييـــري
السياســي مــن أجــل حــل األزمــة يف بورونــدي، وهــو يتطلــع إىل جنــاح    

ــا، يف     ــوانزا، بترتاني ــذي ســيعقد يف م ــل ال ــايو  ٢٢االجتمــاع املقب أيار/م
. ويطلـــب اجمللـــس إىل مجيـــع أطـــراف الـــرتاع أن تســـتفيد مـــن   ١٩٩٦

__________ 

  )٤٤(  S/1996/341.  
  )٤٥(  S/PRST/1996/24.  
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حتقيـق املصـاحلة   االجتماع استفادة تامـة مـن أجـل إحـراز تقـدم صـوب       
الوطنية. وهو يؤيد أيضا اجلهود اليت يبـذهلا األمـني العـام وممثلـه اخلـاص      

  هلذه الغاية.
ويؤكــد اجمللــس علــى األمهيــة الــيت يتســم هبــا اســتمرار تعــاون     

األمم املتحدة مـع منظمـة الوحـدة األفريقيـة واالحتـاد األورويب وغريمهـا       
ع الـرئيس السـابق نرييـري،    من البلدان واملنظمـات املهتمـة، بالتنسـيق مـ    

ــل يف إجــراء حــوار سياســي شــامل بــني       مــن أجــل بلــوغ اهلــدف املتمث
األطــراف يف بورونــدي. وهــو يعــرب، يف هــذا الصــدد، عــن تأييــده        
للجهود اليت تبذهلا منظمة الوحدة األفريقيـة وبعثـة املـراقبني التابعـة هلـا.      

الوحـدة  ويطلب إىل مجيـع الـدول املسـامهَة بسـخاء يف صـندوق منظمـة       
األفريقية للسالم، توخيـاً لـتمكني هـذه املنظمـة مـن زيـادة حجـم البعثـة         

  .١٩٩٦ومن متديد واليتها إىل ما بعد متوز/يوليه 
جملس األمن بتأييـد األمـني العـام السـتنتاجات البعثـة       ويرحب  

التقنية اليت تكفل لألمم املتحدة البث اإلذاعي يف بوروندي، وهو يأمـل  
  لعام إطالعه على التقدم احملرز يف تنفيذ توصياهتا.أن يواصل األمني ا

جملس األمن جمـدداً األمهيـة الـيت يعلقهـا علـى التخطـيط        ويعلن  
ــرة     ــه يف الفق ــذي دعــي إىل إجرائ ــراره   ١٣للطــوارئ، ال ــن ق  ١٠٤٩م

)، وحييط علما باملشاورات اليت أجريت فعال. وهو، بناء علـى  ١٩٩٦(
العـام والـدول األعضـاء املعنيـة أن      التطورات األخرية، يطلب إىل األمني

تواصل، على سبيل االستعجال، تسـهيل التخطـيط للطـوارئ مـن أجـل      
اســتجابة إنســانية ســريعة يف اجملــال اإلنســاين يف حــال تفشــي العنــف        

حدوث تدهور خطري يف احلالة اإلنسانية يف بوروندي. وهو يشـجع   أو
 ميكـن اختاذهـا   األمني العام كذلك على متابعـة ختطـيط اإلجـراءات الـيت    

  لدعم أي اتفاق سياسي قد يربم.
ر جملــس األمــن مجيــع األطــراف مبســؤولياهتا عــن إعــادة  ويــذكِّ  

ــتعد،    ــه مسـ ــتقرار يف بورونـــدي، ويشـــري إىل أنـ إحـــالل الســـالم واالسـ
  )، للنظـر يف اختـاذ تـدابري أخـرى    ١٩٩٦( ١٠٤٠حسبما ورد يف قراره 

سياسية الالزمـة إلجيـاد حـل    إذا مل تربهن األطراف عن حتليها باإلرادة ال
  سياسي لألزمة. وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره.

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ٢٤املقـ ــة  ١٩٩٦متوز/يوليـ (اجللسـ

  ): بيان من الرئيس٣٦٨٢
موجهــة إىل  ١٩٩٦متوز/يوليــه  ٢٢برســالة مؤرخــة    

، أبلغ األمني العام اجمللس مبذحبة أخـرى  )٤٦(رئيس جملس األمن
إن سلطات بوروندي ادعت أن القتلـى  أحاقت مبدنيني. وقال 

__________ 

  )٤٦(  S/1996/591.  

ــن        ــو م ــن اهلوت ــردون م ــوهم متم ــذين قتل ــن التوتســي وأن ال م
اجلناح العسـكري للمجلـس الـوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة،       
بينما أنكر ذلك اجمللس القيام بأي دور يف هذه املذحبة، زاعمـاً  
أن القتلى هم يف واقع األمر من اهلوتو وأن من قتلـهم هـم مـن    

لبوروندي. وذكر األمني العام أن األمم املتحـدة لـيس   اجليش ا
لديها أي معلومات مستقلة عن مرتكيب اجلرميـة. وقـد توقفـت    
احلياة يف بوجومبورا متاما بعـد أن دعـا الـرئيس السـابق باغـازا      
إىل شن إضراب عام ملدة يومني احتجاجاً على أعمال التقتيـل  

ذُكر أيضـا  و“. للمساعدة األمنية”وكذلك على خطة أروشا 
أن الســيد باغــازا دعــا إىل اإلطاحــة باحلكومــة وإىل تشــكيل      
جبهــة وطنيــة للــدفاع عــن ســيادة بورونــدي. ويبــدو أن رد       
الفعل األخري يعكس اجتاهاً عاماً بـني قـوات األمـن البورونديـة     
ــة.       ــن الدميقراطيـ ــدفاع عـ ــوطين للـ ــس الـ ــدى اجمللـ ــذلك لـ وكـ

وضـع قـوة دوليـة     فاجملموعتان املتنازعتان كلتامها ترفض فكـرة 
ــا يف       ــها بكــل م ــد مبحاربت ــدي وتتعه ــظ الســالم يف بورون حلف
حوزهتــا مــن وســائل. ونتيجــة لــذلك، ُرفــض الســماح للجنــة    
ــارة      ــا، بزيـ ــة أروشـ ــؤمتر قمـ ــأها مـ ــيت أنشـ ــة، الـ ــة الدوليـ التقنيـ
بوروندي. ومل يستطع جملس األمن الـوطين البورونـدي نفسـه    

تملـة وإسـناد   اختاذ قـرار بشـأن مسـألة نشـر وحـدات قـوات حم      
بشــأن اخليــارات البديلــة خلطــة الســالم. وأفــاد   واليــة هلــا، وال

األمني العام بأن إشاعات تسود على نطاق واسع بشأن قـرب  
وقوع انقالب، وبأن املظاهرات يف بوجومبورا أصبحت أشـد  
تطرفـــا. وهنـــاك أمـــر آخـــر يبعـــث علـــى القلـــق الشـــديد هـــو  

كيبيــزي وروفومــو العمليــات األمنيــة اجلاريــة إلغــالق خميمــي  
لالجــئني الروانــديني. ويف اخلتــام، ذكــر األمــني العــام أن تلــك  
التقــارير ال تؤكــد ســوى احلاجــة املاســة إىل أن يتخــذ اجملتمــع   
ــع      ــة العنــف ومن ــة لوقــف دوام ــة وفوري ــدويل إجــراءات فعلي ال
وقــوع كارثــة أخــرى يف منطقــة الــبحريات الكــربى يف وســط   

 إن هـذا هـو السـبب الـذي     أفريقيا. وأضاف األمني العام قائال
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ــاً      ــاري حاليـ ــاطي اجلـ ــيط االحتيـ ــراع يف التخطـ ــي اإلسـ يقتضـ
  إلنشاء قوة متعددة اجلنسيات.

متوز/يوليـــــه  ٢٤، املعقـــــودة يف ٣٦٨٢ويف اجللســـــة   
ــه يف     ١٩٩٦ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة، أدرج اجمللـــس هـــذه الرســـالة يف 
وبعد إقرار جـدول األعمـال ومبوافقـة اجمللـس،     جدول أعماله. 

ــه، إىل      ــاء علــى طلب ــدي، بن ــرئيس (فرنســا) ممثــل بورون دعــا ال
  املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.

بالنيابـة   ويف اجللسة نفسها، أدىل الرئيس بالبيان التـايل   
  :)٤٧(عن اجمللس
ــالغ إزاء امل       ــق الب ــن القل ــن ع ــس األم ــرب جمل ــيت  يع ــات ال علوم

وردت مــؤخراً بشــأن التطــورات السياســية يف بورونــدي. ويــدين بقــوة 
أي حماولـــة لإلطاحـــة باحلكومـــة الشـــرعية احلاليـــة بـــالقوة أو بـــانقالب  

  عسكري.
وحيـــيط جملـــس األمـــن علمـــا برســـالة األمـــني العـــام املؤرخـــة    

). S/1996/591واملوجهــــة إىل رئــــيس اجمللــــس ( ١٩٩٦متوز/يوليـــه   ٢٢
 ٣٠٠مبن فيهم أكثر مـن   ،لس املذابح اليت تعرض هلا املدنيونويدين اجمل

من النساء واألطفال واملسنني يف كوميـون بوغنـدانا يف مقاطعـة غيتيغـا.     
ويطلب اجمللـس إىل مجيـع أطـراف الـرتاع يف بورونـدي أن توقـف علـى        
الفور كـل مـا يرتكـب مـن أعمـال العنـف وأن تتعـاون تعاونـا تامـاً مـع           

 وضع هناية للحلقة املفرغة من العنف. وحيـث اجمللـس   مجيع الساعني إىل
األطـــراف كافـــة علـــى ممارســـة ضـــبط الـــنفس ويطلـــب إىل الســـلطات  

  البوروندية أن جتري التحقيق املالئم بشأن املذحبة.
وحيــث جملــس األمــن مــن جديــد الســلطات ومجيــع األطــراف    

ة املعنيــة يف بورونــدي علــى طــرح خالفاهتــا جانبــا ونبــذ اســتخدام القــو  
  وإبداء العزم السياسي الوطيد على التوصل إىل تسوية سريعة للرتاع.

يشـجب جملـس األمـن اإلعـادة القسـرية لالجـئني الروانــديني       و  
بلدهم من خميمي الالجـئني يف كـابيزي وروفومبـو، ويطلـب     إىل مؤخراً 

إىل حكومة بوروندي الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز    
، والكف عن ترحيل مزيد من ١٩٥١متوز/يوليه  ٢٨املؤرخة  الالجئني

الالجئني. كما أن اجمللس يساوره القلق إزاء التقارير الـيت تفيـد بوجـود    
  تعاون من جانب رواندا يف عملية اإلعادة القسرية.

__________ 

  )٤٧(  S/PRST/1996/31.  

ويؤيد جملس األمن اجلهود الـيت تبـذهلا مفوضـة األمـم املتحـدة        
ــع    ــا   الســامية لشــؤون الالجــئني وحيــث مجي األطــراف علــى العمــل معه

ــرام حقــوق الالجــئني. ويهيــب اجمللــس بــاجملتمع الــدويل أن     ــة احت لكفال
يستجيب للنداء الذي وجهته املفوضة السامية مؤخراً لتمويـل األنشـطة   

  اليت تضطلع هبا يف املنطقة.
ويؤكد جملس األمن تأييده الكامل للجهود اليت يبذهلا الرئيس   

اتفاقات مؤمتر قمة أروشا اإلقليمـي املؤرخـة    األسبق نرييري مبا يف ذلك
)، ويرحب بالتأييـد التـام الـذي    S/1996/557( ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٢٥

منحته منظمة الوحدة األفريقية هلذه االتفاقات. كما يؤيد اجمللس قبـول  
مــؤمتر قمــة أروشــا اإلقليمــي للطلــب املقــدم مــن حكومــة بورونــدي         

عم حمادثـات السـالم يف مـوانزا    للحصول على مساعدة أمنية من أجل د
وتعزيزها وكذلك من أجل هتيئة الظروف األمنية املواتية الشتراك مجيـع  
األطراف حبرية يف عملية موانزا. ويشـجع اجمللـس مجيـع األطـراف علـى      
العمل بشكل بّناء مع الـرئيس األسـبق نرييـري. وحيـث اجمللـس حكومـة       

املنشــأة يف مــؤمتر قيمــة بورونــدي علــى الســماح للجنــة التقنيــة الدوليــة، 
ــة خلطــة       ــات الســوقية الالزم ــة إعــداد الترتيب ــد بغي ــدخول البل أروشــا، ب

  السالم اإلقليمي.
يؤكد جملس األمن أمهية استمرار التعاون بني األمـم املتحـدة   و  

ومنظمة الوحدة األفريقية واالحتاد األورويب والواليات املتحدة وغريهـا  
لتنســيق مــع الــرئيس األســبق نرييــري،  مــن البلــدان واملنظمــات املعنيــة با 

هبدف إقامة حوار سياسي شامل بـني األطـراف يف بورونـدي. ويعـرب     
اجمللس، يف هذا الصدد، عن تأييده للجهـود الـيت تبـذهلا منظمـة الوحـدة      

  األفريقية وبعثة املرابعة التابعة هلا، ويرحب بتمديد والية هذه البعثة.
ن أمهيـة علـى التخطـيط    يكرر جملس األمن تأكيد ما يعلقه مـ و  

)، ١٩٩٦( ١٠٤٩مـــن القـــرار  ١٣للطـــوارئ املشـــار إليـــه يف الفقـــرة  
وحييط علمـا باملشـاورات الـيت متـت حـىت اآلن. وبـالنظر إىل التطـورات        
األخرية، فإن اجمللـس يطلـب إىل األمـني العـام والـدول األعضـاء املعنيـة،        

نية العاجلة مواصلة تيسري التخطيط للطوارئ من أجل االستجابة اإلنسا
يف حالة وقوع عنف واسع النطاق أو حـدوث تـدهور خطـري يف احلالـة     

  اإلنسانية يف بوروندي.
يــذكر جملــس األمــن األطــراف البورونديــة كافــة مبســؤولياهتا و  

عــن اســتعادة الســالم واالســتقرار يف بورونــدي. ويؤكــد التزامــه مبتابعــة 
تعداد، وفقـاً  األحداث يف بوروندي عن كثب، ويشـري إىل أنـه علـى اسـ    

)، للنظر يف اختـاذ مزيـد مـن    ١٩٩٦( ١٠٤٠للمنصوص عليه يف القرار 
التدابري إذا مل ُتبد األطـراف اإلرادة السياسـية الالزمـة للتوصـل إىل حـل      

  سلمي لألزمة. وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.
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(اجللســـة  ١٩٩٦متوز/يوليــه   ٢٩املــؤرخ   املقــرر   
  ): بيان من الرئيس٣٦٨٤

متوز/يوليــــــه  ٢٩، املعقــــــودة يف ٣٦٨٤يف اجللســـــة    
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

مشاورات اجمللس السابقة، دعا الرئيس، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل    
دون أن بـ ملشاركة يف املناقشـة  إىل ابوروندي، بناء على طلبه، 

  التصويت.يف ق احليكون له 
ئيس بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســها، أدىل الــر  
  :)٤٨(عن اجمللس
ــدنيني        ــدي، املــ ــاء بورونــ ــن ألن زعمــ ــس األمــ ــف جملــ يأســ

والسياســـيني علـــى الســـواء، مل يقومـــوا بتســـوية خالفـــاهتم عـــن طريـــق 
ــيت أدت إىل       ــدين تلــك األعمــال ال ــا وي ــات الدســتورية املعمــول هب اآللي

  .  اإلطاحة بالنظام الدستوري يف بوروندي
حيترمـــوا أن افـــة الزعمـــاء البورونـــديني   ويهيـــب اجمللـــس بك   

ــث اجمللـــس زعمـــاء       ــعب البلـــد. وحيـ ــتور البورونـــدي وإرادة شـ الدسـ
بورونــدي العســكريني علــى اســتعادة احلكومــة والعمليــات الدســتورية،  

يف ذلـــك اســـتمرار اجلمعيـــة الوطنيـــة املنتخبـــة واملؤسســـات املدنيـــة  مبـــا
ــة ا     ــوق اإلنســان. ويؤكــد اجمللــس أن احلال ــرام حق ــة تتطلــب  واحت لراهن

ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس ويطلب من مجيـع املعنـيني االمتنـاع    
عن اختاذ أي إجراءات وإصدار أي بيانات قد تؤدي إىل زيـادة تصـعيد   

  األزمة. 
ويطلــب اجمللــس مــن مجيــع األحــزاب والزعمــاء يف بورونــدي    

وقف مجيع أعمال العنـف واالشـتراك فـورا يف بـذل جهـود منسـقة مـن        
لتوصـــل إىل تســـوية ومصـــاحلة وطنيـــة دائمـــة. ويؤكـــد اجمللـــس   أجـــل ا

مســؤوليتهم عــن محايــة أرواح مجيــع األشــخاص، مبــن فــيهم الــرئيس        
نتيبانتونغانيا ورئيس الوزراء ندوايو وأعضاء حكومتهما، ويتوقـع منـهم   
احلفاظ على املؤسسات الدميقراطية والدخول يف مفاوضات إلجياد حل 

  سلمي لألزمة.  
ــد دعمــه الكامــل جلهــود الوســاطة     ويؤكــد اجمل   لــس مــن جدي

اإلقليمية، مبا يف ذلك جهـود الـرئيس السـابق نرييـري ومنظمـة الوحـدة       
  األفريقية.  
    وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره الفعلي.  

  __________ 

  )٤٨( S/PRST/1996/32. 

(اجللسة  ١٩٩٦آب/ أغسطس  ٣٠املقرر املؤرخ  
  )١٩٩٦( ١٠٧٢): القرار ٣٦٩٥

ــالة مؤرخــة  ب   موجهــة  ١٩٩٦آب/أغســطس  ٢٥رس
، طلب ممثل بوروندي عقـد جلسـة   )٤٩(إىل رئيس جملس األمن

طارئــة للمجلــس للنظــر يف احلصــار االقتصــادي الــذي فرضــته  
دول منطقـــة الـــبحريات الكـــربى ويف التهديـــد بفـــرض حظـــر  
وشيك على األسلحة، وحث رئيس جملس األمـن علـى تنظـيم    

  مناقشة علنية قبل الشروع يف صياغة مشروع قرار.
آب/أغســطس  ٢٨املعقــودة يف  ،٣٦٩٢ويف اجللســة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

ــه  اجملمشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج   لــس يف جــدول أعمال
. )٥٠()١٩٩٦( ١٠٤٩تقرير األمني العام املقدَّم عمال بـالقرار  

وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس، مبوافقــة اجمللــس،  
ــد  ــتراليا وأوغنــ ــي أســ ــدي  ممثلــ ــا وبورونــ ــدا وبلجيكــ ا وأيرلنــ

ومجهورية ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وكندا واليابان، بنـاء  
دون أن يكــون هلــم بــملشــاركة يف املناقشــة، إىل اعلــى طلبــهم، 

  التصويت.يف ق احل
ن بورونـدي وقعـت يف   إ هيف تقريـر قال األمني العـام  و  

علـى   دوامة من اهلجمات اليت شنتها عصابات اهلوتـو املسـلحة  
أهــداف عســكرية واقتصــادية باإلضــافة إىل عمليــات االنتقــام    
اليت قـام هبـا اجلـيش البورونـدي وميليشـيات التوتسـي. ورغـم        

ــة   ــا ،حمــاوالت الوســاطة اإلقليمي ــة    مب ــؤمتر قم ــد م ــك عق يف ذل
رؤساء الدول واحلكومـات يف أروشـا، فـإن زعمـاء بورونـدي      

ــفوفهم   ــد صــ ــتطيعوا توحيــ ــا مل يســ ــمني عرقيــ ــ ،املنقســ ا كمــ
الــرئيس ورئــيس الــوزراء، واســتوىل اجلــيش علــى   ‘‘ اســتقال’’

الســـلطة ومت اإلعـــالن عـــن تنصـــيب رئـــيس الدولـــة التوتســـي  
ــا  ــة.  ،الســابق، امليجــور بويوي األمــني وذكــر رئيســا للجمهوري

__________ 

  )٤٩(  S/1996/690. 

  )٥٠(  S/1996/660. 
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العام أن حدة الرتاع تفاقمت يف بوروندي بفعل تصور عميـق  
ر اجلذور يف نفـوس شـعبها بـأن بقـاء كـل طائفـة مهـدد بـاخلط        

إذا عملت على ضمان مقاليد السلطة خالصة هلـا. ومـن مث    إال
فإن األقلية من التوتسـي الـيت كانـت مسـيطرة تارخييـا رفضـت       
التخلــي عــن الســيطرة الفعالــة فيمــا ظلــت األغلبيــة مــن اهلوتــو  
مصـــممة علـــى اســـتعادة مقاليـــد الســـلطة الـــيت فـــازت هبـــا يف  

ا . ومــع ذلــك، فــإن هــذ   ١٩٩٣انتخــاب دميقراطــي يف عــام   
الـرتاع غـري قابـل حلـل عسـكري ويـتعني إجيـاد آليـات سياســية         
ــة علــى حنــو يهــّدئ مــن      ــة واألقلي لتقاســم الســلطة بــني األغلبي
خمــاوف كــال اجلــانبني. وقــد زاد االنقــالب مــن صــعوبة هــذه   

وقـّوى شـوكة املتطـرفني     جانـب واحـد  العملية وعـزز خمـاوف   
ــديني معا     ــاة البورون ــى كــال اجلــانبني وأضــاف إىل معان ــاة عل ن

والقـوي مـن    الفوريجديدة. وأفاد األمني العام بأن رد الفعل 
ــة إذ عمــدت إىل فــرض جــزاءات يؤكــد     ــدان املنطق جانــب بل
املخــاوف الــيت تســاور هــذه البلــدان إزاء آثــار االنقــالب علــى  

بالفعـل.   ةاملضـطرب  السلم واألمن يف منطقة الـبحريات الكـربى  
ينبغـي السـماح    أداة للعقـاب وال  ليسـت جلزاءات ذه اه إال أن

هلا بأن تزيد من الصعوبات اليت يعانيها شعب بورونـدي. ويف  
نـه رغـم   إاألمـني العـام   وقال ما يتعلق بقوة الطوارئ املقترحة، 

أن عددا قليال فقط من البلدان عـرض تقـدمي قـوات ومل يظهـر     
أي منها استعداده لتويل قيادة القوة املتعددة اجلنسـيات، جيـب   

أال يستبعد احتمـال حـدوث إبـادة مجاعيـة      على اجملتمع الدويل
التــدخل العســكري إلنقــاذ األرواح وقــد يصــبح يف بورونــدي 

أمرا الزما ال مفر منه. وألن هذا التدخل أسـرع وأشـد فعاليـة    
لــو مت ختطيطــه مســبقا مــن جانــب البلــدان الــيت لــديها القــدرة   
الالزمـــة، ناشـــد األمـــني العـــام تلـــك البلـــدان مـــرة أخـــرى أن 

تفتقــــر ألمــــم املتحــــدة ألن اتخطيط للطــــوارئ تضــــطلع بــــال
  القيام بذلك.  لإلمكانات اليت ختول هلا 

ــاه اجمللــس إىل  ويف اجللســة نفســها، وجـّـ    ــرئيس انتب ه ال
موجهــة مــن األمــني  ١٩٩٦آب/أغســطس  ٥رســالة مؤرخــة 

ــة    ــام ملنظمــة الوحــدة األفريقي ــل )٥١(الع ــا ، حيي ــذي  هب ــان ال البي
ــة  عــن اهليئــ  ١٩٩٦آب/أغســطس  ٥صــدر يف  ــة آللي ة املركزي

ــها     ــا وحلـ ــات وإدارهتـ ــع الرتاعـ ــة ملنـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ منظمـ
ــة      ــالة مؤرخ ــدي؛ وإىل رس ــة يف بورون ــة الراهن خبصــوص احلال

ــه  ٢٥ ــة  ١٩٩٦متوز/يولي ــام موجه ــل )٥٢(مــن األمــني الع ، حيي
ــة يف بورونــدي؛     ــة التحقيــق الدولي طيهــا التقريــر النــهائي للجن

موجهة من ممثـل   ١٩٩٦آب/أغسطس  ٢وإىل رسالة مؤرخة 
حييــل طيهــا الــنص الكامــل للبيــان  )٥٣(مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة

املشترك الصادر عن اجتماع مؤمتر قمة أروشا اإلقليمـي الثـاين   
آب/أغســــطس  ٧ســــالة مؤرخــــة راملعــــين ببورونــــدي؛ وإىل 

حييــل طيهــا بيانــا أصــدرته  )٥٤(موجهــة مــن ممثــل كينيــا ١٩٩٦
شـــأن فــــرض  ب ١٩٩٦آب/أغســــطس  ٥حكومـــة كينيـــا يف   

اجلــزاءات االقتصــادية ضــد بورونــدي؛ وإىل رســالة مؤرخــة      
ــل      ١٩٩٦آب/أغســطس  ١٩ ــدا، حيي ــل أيرلن ــن ممث ــة م موجه

ــدي باســم االحتــاد      ــا أصــدرته الرئاســة بشــأن بورون طيهــا بيان
  .)٥٥(األورويب
ويف اجللســة نفســها، أبلــغ ممثــل بورونــدي اجمللــس أنــه   

دت بلدان منطقـة  ، عقيف بلده بعد تويل النظام اجلديد للسلطة
ـــ   ــا فَ ــة يف أروشـ ــؤمتر قمـ ــبحريات الكـــربى مـ ــزاءات َرالـ ض جـ

اقتصادية شاملة على بوروندي. وأفاد بأن هناك أربعة عوامـل  
وهــي: احلتميــات الوطنيــة يف صــاحل   تتعــارض مــع هــذا احلظــر 

تغيري احلكومة، وسرعة اللجوء إىل التدابري القسـرية، ووضـوح   
ــة احلظــر ا    ــة وعــدم قانوني القتصــادي، والعواقــب  عــدم أخالقي

املـــدمرة علـــى شـــعب بورونـــدي. ويف مـــا يتعلـــق باحلتميـــات  
 ممثـل بورونـدي   الوطنية اليت دفعت إىل تغيري احلكومة، أوضـح 

أن النظام السابق فشـل فشـال ذريعـا يف مهمتـه املبدئيـة، وهـي       
__________ 

  )٥١(  S/1996/628. 

  )٥٢(  S/1996/682. 

  )٥٣(  S/1996/620. 

  )٥٤(  S/1996/651. 

  )٥٥(  S/1996/673. 
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إنقاذ الشعب من اإلبادة. وقـد أشـري إىل هـذا الواقـع األلـيم يف      
ــدمها    ــة ق ــارير متتالي ــؤرخ     تق ــر امل ــا التقري ــا فيه ــام مب األمــني الع

ــطس  ١٥ ــيت   )٥٦(١٩٩٦آب/أغســ ــة الــ ــد أن احلكومــ . وأكــ
ــه  ٢٥كانــت موجــودة قبــل   مل تكــن نتيجــة  ١٩٩٦متوز/يولي

ــا كانـــت   ــاطة انتخابـــات، وإمنـ ــرام ببسـ ــة إلبـ ــا  ١٢نتيجـ حزبـ
سياسيا التفاق حكم، وكان عليها أن حتكم بوروندي خـالل  

رئـــيس اجلمهوريـــة ورئـــيس اســـتقالة  بعـــدمرحلـــة انتقاليـــة. و
دولة بدون رئـيس، واسـتجاب قيـام النظـام     أصبحت الالوزراء 

وليــوفر اجلديــد لــدوافع وطنيــة بالغــة األمهيــة تفادًيــا لإلبــادة       
 الثـاين  السـبب منطلقا قويا حنـو عمليـة دميقراطيـة جديـدة. أمـا      

ل يف فـرض اإلجـراءات   التعجُّـ  واحلظـر فهـ   الذي يربر معارضـة 
 أن احلــد األدىن مــن الواقعيــة واحلكمــة    القســرية. وأشــار إىل 

ــنجح    يالسياســية  ــد كــي ي تطلــب إتاحــة الفرصــة للنظــام اجلدي
يفشل يف مسـاره حنـو الدميقراطيـة االنتخابيـة، كمـا حـدث        أو

يف بلـدان املنطقــة ويف خمتلــف أحنــاء العــامل. وأوضــح أن احلظــر  
على األسلحة الذي يفكـر بعـض األطـراف يف فرضـه سـيحرم      

جيشـها الـوطين،    عـادةً  لـدرع الـذي يـوفره هلـا    بوروندي مـن ا 
وهـــذا ســـيعّرض الســـكان ألن يقعـــوا يف أيـــدي اإلرهـــابيني      
املسلحني الذين لن خيضعوا ألي نظم حتظر األسلحة. واقتـرح  
حال أكثر واقعية وأكثر إجيابية يتمثل يف إيفاد بعثـة دبلوماسـية   
 إىل دول منطقة البحريات الكربى، مبـا فيهـا بورونـدي، متكّـن    
اجمللس من أن يتفهم على حنو أفضل خصوصيات وعموميـات  

احلصـار  يـربر معارضـة   الثالث الـذي  سبب املشكلة برمتها. وال
ــه.     أكــد واالقتصــادي هــو وضــوح عــدم شــرعيته وال أخالقيت

ممثل بورونـدي أن هـذا احلظـر شـكل مـن أشـكال التـدخل يف        
الشؤون الداخلية لبوروندي، وهذا النوع مـن التـدخل حرمتـه    

مــم املتحــدة منــذ الســبعينات. وهــذه اجلــزاءات، مــن حيــث  األ
للجـزاءات الـيت يـنص عليهـا      مماثلـة طابعها وخطورهتا املفرطة، 

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة. فوفقـا ألحكـام املـادة     
ــة عضــو يف املنظمــة   ٣٩ ، ال تفــرض هــذه اجلــزاءات علــى دول

__________ 

  )٥٦(  S/1996/660. 

خطــري  عنــدما تكــون تلــك الدولــة مذنبــة بارتكــاب هتديــد   إال
للســلم وخــرق للســالم أو القيــام بعمــل مــن أعمــال العــدوان.  
ــل خمتلــف      ــات االقتصــادية وتعطي ــى أن قطــع العالق وشــدد عل

مـن امليثـاق ال ميكـن     ٤١أشكال االتصاالت استنادا إىل املـادة  
ألشــكال يف حالــة بلــده، حيــث إنــه ا بــأي شــكل مــن اتربيرمهــ

ي مكـان مـن   يهاجم أية دولة أخرى ومل يهـدد السـالم يف أ   مل
ــدا اســتحق       ــو أن بل ــاجلزاءات. وحــىت ل ــه ب ــيت أرهقت ــة ال املنطق

مـن امليثـاق،    ٤١اجلزاءات االقتصـادية الـيت تـنص عليهـا املـادة      
جملـس األمـن   مـن  فإن فرض هذه اجلزاءات يتطلب إذنا مسبقا 

امليثاق. فمسألة االعتداء اخلطـري  من  ٥٣مبوجب أحكام املادة 
مـن امليثـاق، واضـحة     ٣٩ادة على السالم، كما تنص عليـه املـ  

جبــالء، ويعــود إىل جملــس األمــن أن ميــارس علــى أكمــل وجــه   
مـن   ٢٤من املـادة   ١املسؤوليات املنوطة به استنادا إىل الفقرة 

ــاق وهــي  ــدويل  ’’امليث واســتنادا إىل ‘‘. حفــظ الســلم واألمــن ال
املنطــق القــانوين، ومبوجــب أحكــام القــانون الــدويل، ينبغــي       

مــن امليثــاق، ألنــه جيــدر  ٤١اردة يف املــادة عكــس التــدابري الــو
ضــد البلــدان الــيت بــدأت   ، علــى النقــيض مــن ذلــك، تطبيقهــا

ــادة      ــروح ونــص امل ــا ل ــة وفق ــة بريئ مــن  ٣٩احلصــار ضــد دول
امليثاق. كما أشار إىل أنه قد جرى أيضـا خـرق اتفاقيـة قـانون     
البحار، حيـث إهنـا تـنص علـى حـق الـدول يف املـرور يف امليـاه         

 ١٣٢إىل  ١٢٤يف املــواد تــنص للــدول الســاحلية، و اإلقليميــة
، على حق وصول الدول غـري السـاحلية   منها من اجلزء العاشر

  .  )٥٧(إىل البحر ومنه وحرية املرور العابر
تكلــم ممثــل أيرلنــدا باســم االحتــاد األورويب والبلــدان و  

، فأشار إىل أن االحتاد األورويب تـابع  )٥٨(إليهاملنتسبة واملنحازة 
ب احلالة يف بوروندي ودعا مجيع األطراف إىل إيقـاف  عن كث

__________ 

  )٥٧(  S/PV.3692 ٧إىل  ٢، الصفحات.  
(إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا  ٨و  ٧ املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان  )٥٨(  

لوفينيا وقــربص ورومانيــا واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفاكيا وســ 
يسلندا وليختنشتاين كذلك أوالتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا؛ و

 والنرويج).  
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ــل       ــة والعم ــلمية لألزم ــزام بتســوية تفاوضــية وس ــف وااللت العن
بنشــاط للتوصــل إىل هــذه التســوية. وأكــد أنــه مــن الضــروري 
تنظـــيم حـــوار جيمـــع كـــل القـــوى السياســـية البورونديـــة بـــال  
استثناء، مبا يف ذلك ممثلون عن املنظمات املدنيـة. وشـدد علـى    

يف السـلطة علـى   للتشـارك  أنه ال بد مـن إجيـاد آليـات سياسـية     
حنو يهدئ خماوف كال اجلانبني ويؤدي تـدرجييا إىل بنـاء الثقـة    
ــام. وأوضــح أن االحتــاد       ــا يف وئ ــهما مــن العــيش مع ــيت متكن ال
األورويب قدم مسامهات كبرية على الصعيدين الثنائي واملتعدد 

مـرة  مؤكـدا  نـدي،  األطراف للتخفيف من حمنة الشعب البورو
أخرى استعداده لـدعم جهـود بورونـدي مـن أجـل االنتعـاش،       
ــة. وأخــريا، أكــدد جمــددا       ــة املصــاحلة الوطني ــدأت عملي مــىت ب
ــة العظمــى الــيت يوليهــا االحتــاد األورويب للحــل الســريع     األمهي

وا إىل بعثـة االحتـاد األورويب   أواملرضـي حلالـة أولئـك الـذين جلـ     
ــرى   ــة األخــــ ــفارات األجنبيــــ ــا والســــ ــورا طلبــــ يف بوجومبــــ

  .)٥٩(للحماية
ممثــــل مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة أن أغلــــب وذكــــر   

املنازعــات املماثلــة للــرتاع يف بورونــدي تتخطــى احلــدود بــني   
البلدان وقد تضـرر بلـده مـن هـذا الـرتاع اجتماعيـا واقتصـاديا        
لسنوات عديدة. وال بـد مـن إدانـة االنقـالب بأشـد العبـارات       

ه العمليـــة الدميقراطيـــة وأعـــاد   ألنـــه تســـبب يف عكـــس اجتـــا   
إىل احلالـة الـيت كانـت سـائدة قبـل انتخابـات        تقريبابوروندي 

ــده  ١٩٩٣عــام  ــا خيشــاه بل ــر م ــادة   . وأكــد أن أكث هــو أن زي
تــدهور احلالــة قــد تنتــهي إىل حــرب أهليــة تســتعر وتــؤدي إىل  

ــائج مؤســف  ة بلــدهة ومفجعــة. وأعــرب عــن ارتيــاح حكومــ  نت
ــام جلميــع القــر  ارات الــيت اختــذت يف قمــة أروشــا  وتأييــدها الت

ــادية علـــى  اإلقليميـــة الـــيت قـــررت أن تفـــرض جـــزاءات  اقتصـ
بورونـدي وناشـدت اجملتمـع الـدويل أن يؤيـد قراراهتـا. وأشـار        
ــيم فكــرة مضــللة       ــورا كــان يســعى لتعم ــام بوجومب إىل أن نظ

__________ 

  .٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  

فحواهــا أن قــرارات أروشــا، وخاصــة فــرض اجلــزاءات، تعــد   
ــة. وأوضــح أن تــدخال يف ســيادة بورونــدي وشــؤوهن  ا الداخلي

ــده   ــد بل ــي      وف ــرارات ه ــذه الق ــأن ه ــادا راســخا ب ــد اعتق يعتق
األسلوب الوحيد القادر على مساعدة شـعب بورونـدي علـى    

  .)٦٠(تسوية ما بينه من خالفات بشكل ودي
وشجب ممثل كندا االنقالب العسكري الذي انتـهك    
املؤسسات الدستورية والقانونية يف بوروندي. وقـال إن   حرية

كندا ناضلت لشهور طوال من أجل تشجيع التوصل إىل حـل  
ســـلمي ودائـــم للمنازعـــات الـــيت تعصـــف مبنطقـــة الـــبحريات   

ــا. و الكــربى يف وســط ــدأأفريقي ــدا تأييــدا تامــا جهــود   تي كن
ــري      ــرئيس الســابق نريي ــيت اضــطلع هبــا ال الوســاطة والتيســري ال
واملوقف احلازم الـذي اختـذه رؤسـاء الـدول يف أروشـا. وأبلـغ       

ثل كندا اجمللس بأنه يف إطار الدعم الذي قدمـه بلـده جلهـود    مم
الســيد نرييــري، تــوىل وزيــر التعــاون الــدويل الكنــدي والــوزير  
املسؤول عن شؤون النـاطقني بالفرنسـية رئاسـة اجتمـاع عقـد      
ــيني       ــف ضــم املســامهني املعن ــه املاضــي يف جني يف حزيران/يوني

ريضـة  وسلطات بوروندي للمسـاعدة علـى رسـم اخلطـوط الع    
نفَّــذ عنــد  خلطــة انتقاليــة للمســاعدة االقتصــادية لبورونــدي تُ    

  .  )٦١(استعادة السلم
حث ممثل أسـتراليا كـل قطاعـات سـكان بورونـدي      و  

مجيــع أطــراف الصــراح ، وحـث  علـى االشــتراك يف حــوار بنــاء 
ــالم       ــق السـ ــن حيقـ ــف لـ ــتمرار العنـ ــأن اسـ ــراف بـ ــى االعتـ علـ

نسـانية وتيسـري   لبوروندي. وشدد علـى أن تـوفري املسـاعدة اإل   
ي إذا كان للحالة يف بوروندي أن تسـتقر،  روصوهلا أمر ضرو

تشريد األفراد عـن عواقـب وخيمـة بالنسـبة     استمرار وسيسفر 
للسلم واألمن يف مجيع أحناء منطقة البحريات الكـربى، وجيـب   
أن يعطي اجملتمع الدويل األولوية ملنع هذا التشـريد. وأكـد أنـه    

__________ 

  .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
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ارجيــة الوســيلة الوحيــدة ملنــع    إذا كــان تــدخل األطــراف اخل  
االنــزالق إىل حالــة مــن الفوضــى واإلبــادة فهنــاك التــزام علــى   
األعضاء بالعمـل علـى حتديـد أهـداف هـذا اإلجـراء علـى حنـو         
واضح وعلى جعـل الوسـائل اخلاصـة بتحقيقهـا كافيـة ومعـدَّة       
على حنو جيد. ومع أخذ ذلك يف االعتبار، يتعني على األمـني  

خطــيط، مــع منظمــة الوحــدة األفريقيــة، ملنــع  العــام مواصــلة الت
  .)٦٢(كارثة إنسانية أخرى

وأشــار ممثــل أوغنــدا إىل أن زعمــاء منطقــة الــبحريات    
الكربى اجتمعوا يف مناسـبات عديـدة للعمـل علـى إجيـاد حـل       
ــذه       ــاء، يف هـ ــرر الزعمـ ــد كـ ــراع. وقـ ــول للصـ ــلمي ومقبـ سـ

، معارضتهم للجـوء إىل الوسـائل غـري الدسـتورية     تاالجتماعا
حلــل مشــاكل بورونــدي وحــذروا مــن أهنــم لــن يقبلــوا أيــة        

الوســائل. وأدانــوا إدانــة قاطعــة   حكومــة تتــوىل الســلطة بتلــك 
مغتصيب السلطة يف بوروندي وطالبوا بالعودة العاجلة للحكـم  

ممثل أوغندا أن اجمللس يدرك أهنم فرضـوا  وضح الدستوري. وأ
ت النقــالب. وهــذه اجلــزاءالجــزاءات علــى بورونــدي نتيجــة  

ــادة يف      ال ــا تســتهدف تشــجيع القي ــل إهن تســتهدف العقــاب ب
ــة الســتعادة      ــدابري علــى وجــه العجال ــورا علــى اختــاذ ت بوجومب
النظــام الدســتوري يف البلــد وتشــجيع مجيــع أطــراف الصــراع   
ــة مــوانزا     علــى عقــد مفاوضــات غــري مشــروطة يف إطــار عملي

 يف هـذا الصـدد  أكـد  للسالم، املعززة مببادرة أروشا للسـالم. و 
ــادة يف بورونـــدي  ــتعيد أن القيـ ــوطين جيـــب أن تسـ ــان الـ الربملـ

وتعمل معه وكذلك مع خمتلـف األحـزاب السياسـية. وأعـرب     
عن إدانته بأشد هلجة قتل املدنيني األبريـاء العـّزل. ويف اخلتـام،    

والتنسيق األفضل بني األمـم املتحـدة    األوثقأكد أمهية التعاون 
  .  )٦٣(إىل بلدان املنطقةومنظمة الوحدة األفريقية باإلضافة 

__________ 

  .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  
  .١٤ و ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٣(  

وأشــار ممثــل فرنســا إىل أن جملــس األمــن قــد حــدد          
ن مــــن التوصــــل إىل تســــوية سياســــية يف املبــــادئ الــــيت متكِّــــ

بوروندي، وهي إهناء العنف والبدء يف حـوار سياسـي شـامل،    
ــدف إىل      ــيت هتـ ــة الـ ــادرات اخلارجيـ ــم املبـ ــتثناء، ودعـ دون اسـ

نضــم إىل جهــود تســهيل هــذا احلــوار. وأفــاد بــأن حكومتــه ست
اجمللــس وإىل املطالبــات الــيت أعــرب عنــها بشــأن هــذه النقــاط. 
 وأعرب عـن القلـق الـذي يشـعر بـه بلـده إزاء اآلثـار اإلنسـانية        
للتدابري اليت اختذهتا دول املنطقة وأكد أنه من املهم أن تـتمكن  
املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية من مواصلة عملها 

حملرومـة. وحـث علـى دراسـة هـذه املسـألة       اجملموعـات ا  لصاحل
إىل ودعـا   .على وجه السرعة وبأكرب قدر ممكـن مـن االهتمـام   

عقد مؤمتر إقليمي من أجل السـلم واألمـن والتنميـة يف منطقـة     
ــن        ــد م ــم املتحــدة وبتأيي ــة األم ــبحريات الكــربى حتــت رعاي ال

ــو   ــرد تـ ــة، وذلـــك مبجـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــروطامنظمـ  فر الشـ
  .  )٦٤(الالزمة

وأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل أنــه مل حيــدث أي     
ــاء العنـــف.     ــتورية أو إهنـ ــة الدسـ ــتعادة احلكومـ ــو اسـ ــدم حنـ تقـ
وأوضح أن بلده يؤيد اجلهود اليت تبذهلا دول املنطقـة وخمتلـف   

يف جهود الوساطة. وأعرب  األشخاص واملنظمات املشاركني
ــة علـــى    ــادية املفروضـ ــزاءات االقتصـ عـــن تأييـــده القـــوي للجـ

وروندي وأفاد بأن جملس األمن على استعداد للنظـر يف اختـاذ   ب
ــال    ــا لوقــف القت ــد دعم ــى وقــف    ،إجــراء جدي ــار عل أو اإلجب

ــى      ــرض حظــر عل ــال ميكــن أن يشــمل ف ــد القت األســلحة توري
ضـــد قـــادة الفصـــائل، حســـبما يقتضـــيه جـــزاءات موجهـــة  أو

الوضع. وجيب تنفيذ مجيع اجلـزاءات بدقـة للسـماح باسـتمرار     
ــاء الــذين يعــانون    اإلغاثــة  اإلنســانية لــئال تضــر باملــدنيني األبري

د. والحــظ أن تقريــر عــل مــن هــذه األزمــة الــيت متــزق البلــ  بالف
األمني العام أشار إىل أنه واصل تيسري التخطيط للطـوارئ مـن   

__________ 

  .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  
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أجــل االســتجابة اإلنســانية العاجلــة يف حالــة حــدوث أزمــة يف 
ــأن    ــاد ب ــدي. وأف ــده  بورون ــة بل ــها حكوم ــت باالنت ــن رحب ء م

ــد عملـــت    ــدي. وقـ ــوارئ يف بورونـ ــات الطـ ــيط لعمليـ التخطـ
الواليات املتحدة عـن كثـب مـع األمانـة العامـة يف هنجهـا ذي       
الشـــقني للتخطـــيط العســـكري للطـــوارئ وواصـــلت حـــث      
احلكومات األخرى على دعم هذا اجلهد. وأوضـح أنـه يـتعني    
علـى جملــس األمــن اختــاذ إجــراء جديــد وأنــه ســيعمل مــع بقيــة  

لس للتوصل إىل قرار يرسل رسالة واضحة وصـرحية  أعضاء اجمل
: أوقفـــوا القتـــل اآلن هـــي يف بورونـــدي إىل زعمـــاء الفصـــائل

  .)٦٥(حوار فورييف واشرعوا 
حكومـة بلـده   وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن تأييـد    

تأييــدا كــامال للمبــادرات الــيت أقــدم عليهــا يف أروشــا زعمــاء    
التغــيري غــري  حنــوبــدئي الــدول اجملــاورة لبورونــدي وهنجهــم امل 

الدســتوري للحكومــة وقــرارهم بشــأن اجلــزاءات االقتصــادية.  
إال أنه أوضح أنه يشاطر األمني العام قلقه حيـال األثـر احملتمـل    
ــال    ــاملني يف اجملـ ــانية والعـ ــدادات اإلنسـ ــزاءات علـــى اإلمـ للجـ
اإلنساين. ورّحب بقرار الزعماء اإلقليميني إنشاء جلنـة تنسـيق   

ــري  ــة يف نـ ــدادات    إقليميـ ــول اإلمـ ــماح بوصـ ــمان السـ ويب وضـ
مســتمرة لوجــود مــراقيب  اإلنســانية. وأكــد أنــه هنــاك ضــرورة 

حقوق اإلنسان يف بوروندي. وأشار إىل أن الرائـد بويويـا قـد    
أعلــن عــن وعــود كــثرية واختــذ إجــراءات تتعلــق بــالتحكم يف    
القوات املسلحة ميكن اعتبارها إجيابية، إال أنه مـن الواضـح أن   

لقمع مستمرة وأنـه ال يوجـد اتفـاق وطـين حـىت ذلـك       أعمال ا
الوقــت بشــأن اقتراحــه متديــد الفتــرة االنتقاليــة قبــل العــودة إىل  
احلكومــة الدســتورية. وشــدد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى أنــه   

حقق التسوية الدائمة، فإن بلده على استعداد لإلسـهام  تحاملا ت
ــا    ــاد بورونـــدي دعمـ ــتعادة اقتصـ ــة السـ ــود دوليـ ــذه يف جهـ هلـ

التسوية. وأعـرب أيضـا عـن اتفاقـه مـع األمـني العـام علـى أنـه          
__________ 

  .٢٧ و ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٥(  

للطوارئ يف حالة عـدم كفايـة اجلهـود     جيب مواصلة التخطيط
اإلقليميــة والدوليــة للحيلولــة دون حــدوث كارثــة إنســانية يف   

  .)٦٦(بوروندي
ه مقتنـع متامـا   بلـد  ممثل االحتاد الروسـي أن وفـد  وذكر   

حتـل بالوسـائل العسـكرية    بأن مشـاكل بورونـدي ال ميكـن أن    
ــكال       أو ــادة األشـ ــة إعـ ــم كفالـ ــن املهـ ــه مـ ــات وبأنـ باالنقالبـ

الدستورية للحكم إىل هذا البلد ألسباب تتعلق باملبـدأ ولتـوفري   
ــديني. وتكمــن       ــني البورون ــاء حــوار ب ــة إلحي الظــروف الالزم
مهمة اجملتمع الدويل والوسـطاء يف تشـجيع القـرارات املتوازنـة     

قيقة اليت تزيـل التهديـد مبوجـة أخـرى مـن      واخلاضعة ملقاييس د
مــن ناحيــة، وتضــع  اجلماعيــة بــادة اإلموجــات إراقــة الــدماء و 

أطراف الصراع يف بوروندي علـى طريـق إنشـاء آليـة سياسـية      
وقـال إن  خـرى.  األناحيـة  التوفر األمن لكـل البورونـديني مـن    

دون بلده أعرب دائمـا عـن ترحيبـه جبهـود البلـدان يف املنطقـة       
وتأييـده هلـا. إال أنـه مـن الضـروري ضـمان االحتـرام        ية اإلقليم

 هـا السليم للمعايري اإلنسـانية للجـزاءات مـن أجـل خفـض آثار     
الضارة على األوضـاع اخلطـرية بالفعـل للسـكان إىل أدىن حـد      
ممكـــن. وجيـــب أن تكـــون للجـــزاءات معـــايري واضـــحة متامـــا   
وجــدول زمــين لتنفيــذها ورفعهــا، وجيــب أن تســتهدف، أوال   

كــل شــيء، القــوى املتطرفــة ســواء داخــل البلــد أو فيمــا وقبــل 
وراء حــدوده، أي تلــك القــوى الــيت تعــارض وقــف العنــف       
ــأن أعظــم       ــاده ب ــة التفــاوض. وأعــرب عــن اعتق ــل عملي وتعرق
اخلطوات فعاليـة قـد تكـون فـرض حظـر األسـلحة علـى مجيـع         
األحزاب املعارضة البوروندية، وجتميـد أرصـدهتا يف املصـارف    

ــة وفـــر ــة ض قيـــود األجنبيـ ــؤثر علـــى أخـــرى حمتملـ املصـــاحل تـ
الشخصـــية للزعمـــاء املتطـــرفني، إىل أن يضـــعوا حـــدا للعنـــف  

إىل أن إرسـال جملـس    أيضـا ويربموا اتفاق سالم دائـم. وأشـار   
األمن بعثة إىل بوروندي يف الوقـت املناسـب قـد يكـون مفيـدا      

__________ 

 .٣١ و ٣٠ نالصفحتااملرجع نفسه،   )٦٦(  
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 هاعلى أطـراف الصـراع بـدفع    للغاية يف تقييم احلالة ويف التأثري
ــة الســالم. وشــدد علــى أن روســيا،     إىل إحــراز تقــدم يف عملي

كعضــو دائــم يف جملــس األمــن، تــدرك مســؤوليتها عــن صــيانة  
الســلم واألمــن الــدوليني. وهلــذا ستشــارك، حســب األصــول،  

لـس اآلخـرين، يف اجلهـود الـيت يبـذهلا      اجملمع أعضاء وبالتنسيق 
ونـدي  اجملتمع الدويل لتطبيع احلالة ومنع انتشـار العنـف يف بور  

باإلضافة إىل ضمان االحتـرام الصـارم ملعـايري حقـوق اإلنسـان      
  .)٦٧(والقانون اإلنساين املعَتَرف هبا عموما

أُديل أوضح ممثل أملانيا أنه يؤيد بالكامل البيان الذي و  
من جديد األمهية الـيت يوليهـا    د األورويب. وأكدبه باسم االحتا

وا إىل أذين جلـ حل عاجل ومرضي حلالـة أولئـك الـ   إلجياد بلده 
والســـفارات األجنبيـــة األخـــرى يف بوجومبـــورا  بلـــدهســـفارة 

ــزاءات    ــر إىل اجلـ ــه ينبغـــي أال ُينظـ ــة. وأكـــد أنـ ــالبني احلمايـ طـ
املفروضة من جانب الزعماء اإلقليميني على أهنـا أداة للعقـاب   
وإمنـــا هـــي وســـيلة لبلـــوغ غايـــة وينبغـــي أال ُيســـمح هلـــا بـــأن 

اإلعـراب عـن   كـرر  وشـعب.  تضاعف املعانـاة الـيت يكابـدها ال   
 ،مـراقيب حقـوق اإلنسـان    وزعإلعادة األمهية اليت توليها أملانيا 

يف مجيـع  ، األوروبيـة احلـني املفوضـية   حـىت ذلـك    ممولته نالذي
أحناء البلـد. وأشـار إىل أهنـا ستواصـل إسـهامها علـى حنـو بنـاء         
يف صــياغة قــرار جمللــس األمــن بشــأن بورونــدي. وأعــرب عــن 

شــة فــرض مزيــد مــن اإلجــراءات مــن جانــب    أملــه يف أن مناق
تقــدم يف تطــور إحــراز عــن جملــس األمــن لــن تكــون ضــرورية  

  .)٦٨(احلالة على الطبيعة
عــن إدانتــهم فــأعربوا آخــرين  مــتكلمنيحتــدث عــدة و  
ودعوا النظام إىل إعـادة احلكـم الـدميقراطي ومجيـع      ؛لالنقالب

ــتئناف املفاوضــات      ــف واس ــال العن ــف أعم ــراف إىل وق  ؛األط
ــدول يف    وأكــد ــدهم لإلجــراءات الــيت اختــذها رؤســاء ال وا تأيي

__________ 

  .٣٣ و ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٧(  
  .٣٤ و ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٨(  

بــذل إىل وشــددوا علــى احلاجــة   ؛أروشــا، مبــا فيهــا اجلــزاءات 
ــن       ــس األم ــود يف جمــال املســاعدة اإلنســانية؛ وأوصــوا جمل جه
ــن      ــد مـ ــاذ املزيـ ــر يف اختـ ــوارئ والنظـ ــيط للطـ ــلة التخطـ مبواصـ
اإلجـراءات، حسـب االقتضـاء، مبـا يف ذلـك اجلـزاءات احملـددة        

وحـده   هـو  دف؛ وشددوا على أن احلوار السياسي الشـامل اهل
  .)٦٩(كفيل بأن يفضي إىل حتقيق السالمال

وشــدد ممثــل بورونــدي علــى أن النظــام مســتعد متامــا     
للدخول يف حوار مع مجيع اجملموعات والفصائل الـيت تطالـب   

ــا كــان.    ــال إن بــأي حــق أي ــر األمــني العــام ينحــو إىل   وق تقري
ــة ا  ــه  ٢٥لــيت كانــت ســائدة قبــل  التركيــز علــى احلال متوز/يولي

حتــديث هــذا التقريــر حبيــث كــان قــد جــرى لــو نــه إ، و١٩٩٦
ن ذكــر املــذابح لكــان مفيــدا بدرجــة أكــرب. ويف املقابــل، تضــمَّ

أكد أن احلالـة ليسـت مقلقـة بالصـورة الـيت عرضـها ووصـفها        
قليل من املتكلمني. ويف هذا الصدد، أبلغ اجمللـس  العدد ليس ب

ــبــأن  ــا دعــت فيــه اجملتمــع الــدويل   ده حكومــة بل أصــدرت بيان
إجــراء يف برمتــه، بــدءا مبنظمــة العفــو الدوليــة، إىل البــدء فــورا  

منظمــة العفــو الدوليــة، االدعــاءات مــن حتقيقــات بشــأن هــذه 
حلقـوق   ةاألمم املتحدة السامي ةوبأهنا وّجهت دعوة إىل مفوض

سـان  إىل األمني العام لزيادة عدد مـراقيب حقـوق اإلن  واإلنسان 
ألن احلكومة عقدت عزمها علـى اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة      

وقـت ممكـن ولضـمان االحتـرام     أقـرب  إلهناء حلقـة العنـف يف   
ــوق اإلنســان.    ــدائم حلق ــده  إىل أن أيضــا أشــار وال ــة بل حكوم

__________ 

 ١٢(بلجيكــا)؛ والصــفحتان  ٩ و ٨املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٦٩(  
(إثيوبيـــا)؛   ١٦ و ١٥؛ والصـــفحتان  (جنـــوب أفريقيـــا)   ١٣ و

 ٢١إىل  ١٨الصـفحات  و ؛(بوتسـوانا)  ١٨إىل  ١٦والصفحات 
 ٢٣(إندونيسـيا)؛ والصـفحتان    ٢٣ و ٢٢(شيلي)؛ والصفحتان 

(مجهوريـــة كوريـــا)؛  ٢٥ و ٢٤(إيطاليـــا)؛ والصـــفحتان  ٢٤ و
ــفحة  ــفحتان   ٢٦والصــ ــدا)؛ والصــ ــا ٢٨ و ٢٧(بولنــ  - (غينيــ

 ٢٩(هنـدوراس)؛ والصـفحتان    ٢٩و  ٢٨بيساو)؛ والصـفحتان  
  (الصني). ٣٢ و ٣١(مصر)؛ والصفحتان  ٣٠ و
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حثت الرئيس السابق نرييري على تفعيل احملادثات ومجـع كـل   
  .)٧٠(اجملموعات واألطراف املشاركة يف الصراع

آب/أغســطس  ٣٠، املعقــودة يف ٣٦٩٥ويف اجللســة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لمقـرر الـذي   وفقـا ل  ،مشاورات اجمللس السـابقة، دعـا الـرئيس   
ــذه اجمللـــس يف   ــتهاختـ ــتراليا  ٣٦٩٢ جلسـ ــا وأسـ ــي إثيوبيـ ، ممثلـ

ــد ــا   أا ووأوغنـ ــة ترتانيـ ــدي ومجهوريـ ــا وبورونـ ــدا وبلجيكـ يرلنـ
جنــوب أفريقيــا وكنــدا واليابــان، بنــاء علــى طلبــهم، املتحــدة و

  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلم بللمشاركة يف املناقشة 
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

مشــــروع قــــرار مقــــّدم مــــن أملانيــــا وإندونيســــيا وبوتســــوانا  
ــا   ــا وشــيلي وغيني بيســاو ومصــر واململكــة   -ومجهوريــة كوري

ــات املتحــدة وانضــم هلــ   املتحــدة و ــدوراس والوالي االحتــاد  اهن
  .)٧١(الروسي
ويف اجللســــة نفســــها، تكلــــم ممثــــل شــــيلي، قبــــل        

أن مشـروع  فـذكر  التصويت، باسم مقـدمي مشـروع القـرار،    
تحـد يف تأييـد هـدف    املالقرار يعّبر عـن موقـف جملـس األمـن،     

مســاعدة بورونــدي علــى التوصــل إىل تســوية سياســية شــاملة   
ر مشــروع القــرار أيضــا تمــع الــدويل بأســره. ويعبِّــمبشــاركة اجمل

ــودهم      ــاء اإلقليمــيني يف جه ــثين للزعم ــيت عــن مســاندة ال تن ال
لتغلــب علــى األزمــة ســلميا يف بورونــدي. وأعلــن  هتــدف إىل ا

جملس األمـن عـن اسـتعداده ملسـاعدة بورونـدي إذا بـدأ قادهتـا        
 السري على طريق السالم واملفاوضات السياسية واملصـاحلة مـن  
خالل التعاون الدويل واملبادرات األخرى. واسـتطرد قـائال إن   

مل يبـدأ  مشروع القرار يشري أيضا إىل عزم اجمللس الراسخ، إذا 
ــرة     ــادة خــالل فت ــؤالء الق ــا املفاوضــات الضــرورية    ٦٠ه يوم

للتوصل إىل تسوية سياسية شاملة، على النظر يف فرض تـدابري  
__________ 

  .٣٥ و ٣٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٠(  
  )٧١(  S/1997/319. 

توريــد األســلحة مبوجــب امليثــاق، مبــا فيهــا فــرض حظــر علــى  
واختــاذ إجــراءات أخــرى ضــد قــادة النظــام وزعمــاء الفصــائل   
الذين يواصـلون تشـجيع أعمـال العنـف ويعيقـون التوصـل إىل       

ــد    ويؤكــد حــل ســلمي.   ــه ال جيــوز أن تزي ــرار أن مشــروع الق
ويشـري  املعاناة اإلنسانية لسـكان ذلـك البلـد    من ألزمة الراهنة ا

سـانية لوصـول املسـاعدة    إىل احلاجة إىل ضمان إنشاء ممرات إن
ــدي.    ــع الســكان يف بورون ــدين اإلنســانية إىل مجي مشــروع وي

القـــرار بصـــورة ال لـــبس فيهـــا اللجـــوء إىل القـــوة والعنـــف يف 
بورونــــدي لإلطاحــــة باحلكومــــة الشــــرعية وكــــذلك جلــــوء   
األطــراف إىل العنــف لتحقيــق أهــدافها السياســية. ودعــا ممثــل   

إىل النظـام الدسـتوري   شيلي النظام أيضا إىل أن يكفـل العـودة   
والشــرعية وأن يعيــد اجلمعيــة الوطنيــة ويرفــع احلظــر املفــروض  
على مجيع األحزاب السياسية. وأشار إىل أن اجمللس سـيجتمع  

لتقيـيم احلالـة    ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١مرة أخرى يف 
وأن األمــل حيــدو مقــدمي مشــروع القــرار يف اســتغالل ذلــك    

يت ينبغي أن تكون قـد بـدأت يف   االجتماع لدعم املفاوضات ال
  .)٧٢(بوروندي
ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     

ــرار   )، ويف ١٩٩٦( ١٠٧٢واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما
  

  جملس األمن،إن   
ــابقة والبيانــــات الــــيت   إذ يعيــــد تأكيــــد   ــه الســ   مجيــــع قراراتــ

  أدىل هبا رئيسه بشأن احلالة يف بوروندي،
متوز/يوليــه  ٢٤إىل البيـان الـذي أدىل بـه رئيسـه يف      ذ يشـري وإ  
ــة لإلطاحــة باحلكومــة     ١٩٩٦ ــة حماول ــه اجمللــس بقــوة أي والــذي أدان في

الشرعية لبوروندي باستخدام القوة أو عن طريـق اإلنقـالب، وإذ يشـري    
والـذي   ١٩٩٦متوز/يوليـه   ٢٩أيضا إىل البيان الذي أدىل بـه رئيسـه يف   

ألعمال اليت أفضت إىل اإلطاحة بالنظام الدسـتوري يف  أدان فيه اجمللس ا
  بوروندي،

__________ 

  )٧٢(  S/PV.3695 ٣ و ٢، الصفحتان.  
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إزاء التـدهور املسـتمر للحالـة األمنيـة      وإذ يساوره بالغ القلق  
واإلنسانية يف بوروندي، وهي احلالة اليت اتصفت يف السنوات األخـرية  

وممارسة التعذيب واالحتجاز التعسفي،  واملذابحقتل لبارتكاب أعمال ا
كله ذلـــك مـــن خطـــر علـــى الســـالم واألمـــن يف منطقـــة  وإزاء مـــا يشـــ

  البحريات الكربى بأسرها،
جلميـع األطـراف يف بورونـدي أن تفـض      وإذ يكرر مناشـدته   

األزمـــة الراهنـــة وأن تبـــدي مـــا يلـــزم مـــن التـــرابط والوحـــدة واإلرادة   
  السياسية الستعادة النظام الدستوري والعمليات الدستورية دون إبطاء،

احلاجـة املاسـة إىل أن تلتـزم مجيـع األطـراف       وإذ يكرر تأكيد  
ــإجراء حــوار   ــدي ب ــق تســوية سياســية شــاملة    ييف بورون ســتهدف حتقي

  وهتيئة األحوال املفضية للمصاحلة الوطنية،
بــأن مجيــع األشــخاص الــذين يرتكبــون انتــهاكات  وإذ يــذكِّر  

جســـيمة للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل، أو يـــأذنون بارتكاهبـــا مســـؤولون 
ــا،      مســؤولية  ــبتهم عليه ــي حماس ــهاكات وينبغ ــك االنت ــن تل شخصــية ع

يعيــد تأكيــد ضــرورة وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب علــى تلــك   وإذ
  األفعال وإزالة املناخ الذي يشجع على ارتكاهبا،

األشخاص املسؤولني عن شن هجمـات علـى    بقوة وإذ يدين  
اف موظفي املنظمات اإلنسانية الدولية، وإذ يشدد على أن مجيع األطـر 

  يف بوروندي مسؤولة عن أمن هؤالء املوظفني،
ــة     وإذ يؤكــد   ــة إىل إنشــاء ممــرات إنســانية لكفال احلاجــة املاسَّ

  تدفق السلع اإلنسانية إىل مجيع السكان يف بوروندي بدون عائق،
 ١٩٩٦آب/أغســطس  ٢بالرســالة املؤرخــة  وإذ حيــيط علمــا  

ــدائم جلمهو    ــل ال ــدى  واملوجهــة إىل األمــني العــام مــن املمث ــا ل ــة ترتاني ري
  املتحدة، األمم

مبذكرة األمني العام لألمـم املتحـدة الـيت     وإذ حييط علما أيضا  
حييل مبوجبـها رسـالة واردة مـن األمـني العـام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة         

  ،١٩٩٦آب/أغسطس  ٥ومؤرخة 
ــده    ــد تأييــ ــرر تأكيــ ــوار   وإذ يكــ ــوري للحــ ــتئناف الفــ لالســ

نزا للســالم الــيت ييســرها الــرئيس  واملفاوضــات حتــت رعايــة عمليــة مــوا 
السابق نرييري والبالغ املشترك الصادر عن مؤمتر قمة أروشـا اإلقليمـي   

الذي يسـتهدف   ١٩٩٦متوز/يوليه  ٣١الثاين املعين ببوروندي واملؤرخ 
  ضمان حتقيق الدميقراطية واألمن جلميع السكان يف بوروندي،

الـيت تضـطلع   هود واملبادرات على مساندة اجل وقد عقد العزم  
هبا البلدان يف املنطقة، والـيت يسـاندها أيضـا اجلهـاز املركـزي آلليـة منـع        
املنازعــات وإدارهتــا وتســويتها التابعــة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة، والــيت   
تستهدف إعادة بورونـدي إىل املسـار الـدميقراطي واإلسـهام يف إحـالل      

  االستقرار يف املنطقة،

 يعلقها على مواصـلة اجلهـود الـيت    على األمهية اليت وإذ يشدِّد  
  تبذهلا منظمة الوحدة األفريقية وبعثة املراقبني التابعة هلا،

باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء املهتمة بـاألمر   وإذ يرحب  
ــية يف بورونـــدي    ــة السياسـ ــهام يف حـــل األزمـ ــاد األورويب لإلسـ واالحتـ

  بالوسائل السلمية،
سياسـية شـاملة هـو وحـده     علـى أن حتقيـق تسـوية     وإذ يشدد  

ــن أجــل تعمــري         ــدويل م ــاون ال ــام التع ــتح الســبيل أم ــذي ميكــن أن يف ال
بوروندي وتنميتها وإشـاعة االسـتقرار فيهـا، وإذ يعـرب عـن اسـتعداده       
لتأييــد عقــد مــؤمتر دويل، عنــد االقتضــاء، يضــم منظومــة األمــم املتحــدة  

املاحنـــة  واملنظمـــات اإلقليميـــة واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة والبلـــدان     
واملنظمات غري احلكوميـة، ويسـتهدف حشـد التأييـد الـدويل مـن أجـل        

  تنفيذ تسوية سياسية شاملة،  
كــانون   ٢٩) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٠إىل قــراره   وإذ يشــري  

اليت أعلن فيهـا اجمللـس اسـتعداده     ٨، وخباصة الفقرة ١٩٩٦الثاين/يناير 
  للنظر يف فرض تدابري مبوجب ميثاق األمم املتحدة،  

 آب/ ١٥بتقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ  وإذ حيــــيط علمــــا  
  ،١٩٩٦أغسطس 

  ألف
اإلطاحـــــة باحلكومـــــة الشـــــرعية والنظـــــام   يـــــدين  - ١  

الدستوري يف بورونـدي، ويـدين أيضـا مجيـع األطـراف والفصـائل الـيت        
  تلجأ إىل القوة والعنف لتحقيق أهدافها السياسية؛

ا للجهـــود الـــيت يبـــذهل عـــن تأييـــده القـــوي يعـــرب  - ٢  
الزعمــاء اإلقليميــون، مبــا يف ذلــك اجلهــود املبذولــة يف اجتمــاعهم الــذي 

وجهـــود منظمـــة الوحـــدة  ١٩٩٦متوز/يوليـــه  ٣١ُعقـــد يف أروشـــا يف 
األفريقيـــة والـــرئيس الســـابق نرييـــري، ملســـاعدة بورونـــدي يف التغلـــب 

ر هبــا، ويشــجعهم علــى  متــبــالطرق الســلمية علــى األزمــة اخلطــرية الــيت   
  بحث عن حل سياسي؛مواصلة تسهيل ال

ــودة إىل    يطلـــب  - ٣   ــل العـ ــاكم أن يكفـ ــام احلـ إىل النظـ
النظام الدسـتوري والشـرعية، وأن يعيـد اجلمعيـة الوطنيـة ويرفـع احلظـر        

  املفروض على مجيع األحزاب السياسية؛
مجيـــع األطـــراف يف بورونـــدي بـــأن تعلـــن  يطالـــب  - ٤  

العنـف  وقف األعمال العدائية مـن طـرف واحـد، وتعلـن وقـف أعمـال       
على الفور، وتتحمل مسؤولياهتا الفردية واجلماعية عـن إحـالل السـالم    

  واألمن واهلدوء لشعب بوروندي؛
بـأن يكفـل زعمـاء مجيـع األطـراف يف       يطالب أيضا  - ٥  

ــااللتزام      ــدي ب ــع يف بورون ــدي الظــروف األساســية لألمــن للجمي بورون
إلنسـانية  بالكف عن مهامجة املدنيني، وكفالـة أمـن مـوظفي املنظمـات ا    

ــل     ــة داخـ ــمان احلمايـ ــيطرهتم وضـ ــعة لسـ ــي اخلاضـ ــاملني يف األراضـ العـ



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 474 
 

ــرئيس       ــة ال ــد ألعضــاء حكوم ــرور اآلمــن إىل خــارج البل ــدي وامل بورون
  نتيبانتونغانيا وأعضاء الربملان؛

ــذلك يطالـــب  - ٦   ــع    كـ ــور، مجيـ ــى الفـ ــدأ، علـ ــأن تبـ بـ
ل األحزاب السياسية والفصائل يف بوروندي، بدون استثناء، سواء داخ

البلد أم خارجه ومن بينها ممثلو اجملتمع املدين، مفاوضات غري مشروطة 
  للتوصل إىل تسوية سياسية شاملة؛

ملساعدة شـعب بورونـدي يف تـوفري     استعداده يعلن  - ٧  
التعاون الدويل املناسب لدعم التسوية السياسية الشاملة الناجتة عن هذه 

ــذا الســياق، يطلــب إىل األمــني    ــام أن يضــطلع،  املفاوضــات. ويف ه  الع
بالتشاور مع اجملتمع الدويل، باألعمال التحضريية، عند االقتضاء، لعقـد  
مؤمتر إلعالن التربعات للمسـاعدة يف تعمـري بورونـدي وتنميتـها عقـب      

  التوصل إىل تسوية سياسية شاملة؛
األمني العام على القيام، بالتشاور مـع مجيـع    يشجع  - ٨  

الـــدول اجملـــاورة، والـــدول األعضـــاء  مــن يعنـــيهم األمـــر، مبـــا يف ذلـــك 
ــانية       ــة ومنظمــات املســاعدة اإلنس ــة الوحــدة األفريقي األخــرى، ومنظم
الدولية، بإنشاء آليات لكفالة توصـيل مـواد اإلغاثـة اإلنسـانية إىل مجيـع      

  أحناء بوروندي بأمان ويف موعدها؛
ــة،   يعتـــرف  - ٩   ــة يف بورونـــدي علـــى املنطقـ بـــأثر احلالـ

مؤمتر إقليمي ملنطقة الـبحريات الكـربى، برعايـة     ويشدد على أمهية عقد
  األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية، يف الوقت املالئم؛

  باء
تشــرين  ٣١أن ينظــر يف املســألة مــن جديــد يف   يقــرر  - ١٠  

، ويطلــب أن يقــدم األمــني العــام إىل اجمللــس، حبلــول ١٩٩٦األول/أكتــوبر 
ــة يف بور    ــن احلال ــرا ع ــاريخ، تقري ــك الت ــر    ذل ــث يتضــمن التقري ــدي، حبي ون

  أعاله؛ ٦معلومات عن املوقف بالنسبة للمفاوضات املشار إليها يف الفقرة 
أن ينظر، يف حالة اإلبـالغ مـن جانـب األمـني      يقرر  - ١١  

تبـدأ، يف فـرض    أعـاله مل  ٦العام بأن املفاوضات املشار إليها يف الفقـرة  
ال للطلـب الـوارد يف   تدابري مبوجب ميثاق األمم املتحـدة لضـمان االمتثـ   

إعاله؛ وقد يكون من بني تلك التدابري فرض حظـر علـى بيـع     ٦الفقرة 
أو توريد األسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة مـن مجيـع األنـواع إىل النظـام        
احلــاكم يف بورونــدي وإىل مجيــع الفصــائل املوجــودة داخــل بورونــدي   

 نالـذي  خارجها، واختاذ إجراءات ضد زعماء النظام ومجيع الفصـائل  أو
يواصــلون تشــجيع أعمــال العنــف ويعرقلــون التوصــل إىل حــل ســلمي    

  لألزمة السياسية يف بوروندي؛
ــى التخطــيط      يكــرر  - ١٢   ــا عل ــيت يعلقه ــة ال ــد األمهي تأكي

) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٤٩مـن القـرار    ١٣للطوارئ املطلوب يف الفقـرة  
، ويشــجع األمــني العــام والــدول األعضــاء علــى  ١٩٩٦آذار/مــارس  ٥

لة تســهيل التخطــيط للطــوارئ مــن أجــل ضــمان وجــود دويل       مواصــ

ومبادرات أخرى لدعم وقف األعمال العدائيـة، واملسـاعدة يف تعزيـزه،    
وكذلك لالستجابة اإلنسـانية السـريعة يف حالـة انـدالع أعمـال العنـف       
ــانية يف        ــة اإلنس ــدهور خطــري يف احلال ــى نطــاق واســع أو حــدوث ت عل

  بوروندي؛
  املسألة قيد النظر الفعلي.هذه إبقاء  يقرر  - ١٣  
فـــأعرب عـــن  ،وتكلـــم ممثـــل فرنســـا بعـــد التصـــويت  

الترحيــب بــاخلطوات الــيت اختــذها واضــعو مشــروع القــرار.       
يف ســـياق إعراهبـــا عـــن شـــددت ، حكومـــة بلـــدهوأوضـــح أن 

ــد بويويــ    :، علــى بعــض النقــاط وهــي  اشــواغلها مباشــرة للرائ
ك فيـه  حـوار تشـار  بتنظـيم  ، على وجـه السـرعة،   القيامضرورة 

مجيـــــع القـــــوى السياســـــية للتوصـــــل إىل توافـــــق مؤسســـــي  
ودميقراطـــي؛ ومـــنح الثقـــة السياســـية بصـــورة عاجلـــة جلميـــع  

د؛ وتقـدمي التزامـات بـاحترام حقـوق     اسية يف البلـ العناصر السي
ــة ومؤسســاهتا الرئيســية     ــواب أجهــزة الدول ــتح أب اإلنســان؛ وف

حتـت  مـن املهـم أيضـا عقـد مـؤمتر      وجلميع اجملموعات العرقية. 
رعاية األمم املتحدة وبالتعـاون مـع منظمـة الوحـدة األفريقيـة،      
يعـــاجل األزمـــة يف منطقـــة الـــبحريات الكـــربى معاجلـــة دائمـــة. 

وافقـت علـى الفكـرة القائلـة بـأن      حكومـة بلـده   وأشار إىل أن 
يومـا، وأن   ٦٠يستأنف اجمللس النظر يف هذا البنـد يف غضـون   

أ املفاوضـات بـني مجيـع    ينظر يف تنفيـذ تـدابري ملزمـة إن مل تبـد    
مـــا يتعلـــق بالتـــدابري الـــيت اختـــذهتا البلـــدان يف   األطـــراف. ويف

، كرر اإلعراب عـن  ١٩٩٦متوز/يوليه  ٣١اجتماع أروشا يف 
ه الشـديد بشـأن أثرهـا اإلنسـاين احملتَمـل وخاصـة       بلد قلق وفد

علــى أضــعف القطاعــات مــن الســكان وحــث علــى النظــر يف   
ــألة علــــى أســــاس االســــتعج  ال وعلــــى الســــماح هــــذه املســ

ــة      ــري احلكومي ــات غ ــة واملنظم ــات الدولي ــللمنظم أن تواصــل ب
  .)٧٣(عملها من أجل هذه القطاعات

ممثـل إيطاليـا أنـه صـوت مؤيـدا القـرار ألن مـن        وذكر   
اجلوهري، يف املسائل املماثلـة لألزمـة يف بورونـدي، أن يظهـر     

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  
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إمجاع يف اجمللس. ووجه انتبـاه اجمللـس إىل رسـالة موجهـة مـن      
، تعـــرب عـــن )٧٤(ســـة االحتـــاد األورويب بشـــأن بورونـــدي رئا
قادة بلدان املنطقة ومنظمة الوحدة األفريقيـة والـرئيس   لتأييد ال

السابق نرييري ملـا بـذلوه مـن جهـود وتـدعو إىل تنظـيم حـوار        
جيمــع كــل القــوى السياســية البورونديــة. وأشــار إىل أن تلــك   

هر واحـد،  اليت أعـرب فيهـا اجمللـس، خـالل شـ      ةهي املرة الثاني
عن موقفه الواضح من االنقـالب يف بورونـدي، وناشـد مجيـع     

اء إلعـادة  موقفا بّنتتخذ ضبط النفس وأن متارس األطراف أن 
البلــــد إىل مســــار الدميقراطيــــة واملصــــاحلة الوطنيــــة والــــتعمري 

  .)٧٥(االقتصادي والتنمية
وشــكر ممثــل بورونــدي اجمللــس علــى متســكه الشــديد    

أنه يتوجب على وفد بلـده أن يعمـل   بإنقاذ بوروندي وأوضح 
ــع أعضــاء اجمللــس.       ــع املســتويات م ــى مجي ــة وعل بصــورة وثيق
ــذي اختــذه االحتــاد       ــواقعي ال ــديره للموقــف ال وأعــرب عــن تق

حكومــة بلــده . وأفــاد بــأن بلــدا أوروبيــا آخــر ١٤ األورويب و
ــل أيضــا       ــس فحســب، ب ــداءات اجملل ــل ن ليســت مســتعدة لتقب

 اهلادفــة لتنفيــذ أحكــام هــذا  للشــروع يف جمموعــة مــن التــدابري 
القرار اليت تتفق مع املصـاحل العليـا واملقدسـة لبورونـدي كأمـة      
ــم       ــاق األم ــة وميث ــة الوحــدة األفريقي ــاق منظم ــع ميث وتتســق م
املتحدة. وهذا شرط ضروري للنظام اجلديد الستئصـال مجيـع   
أسباب املأساة الوطنية. إال أنه أوضح أنه ال ميكن حتقيـق هـذه   

ــده  عة وأن املهمــة بســر  تعــّول علــى صــرب ومساحــة   حكومــة بل
جملـــس األمـــن. وفضـــال عـــن ذلـــك، أشـــار إىل أن اجلـــزاءات   
االقتصــادية التعســفية املفروضــة علــى بورونــدي تشــكل عقبــة   
هائلــة يف طريـــق برنـــامج احلكومـــة العـــام لتحقيـــق االســـتقرار  

إىل أن بوروندي مغلقـة جغرافيـا    االوطين. وشدد على أنه نظر
يتعــذر عليهــا أن فإهنــا اســيا وخمنوقــة اقتصــاديا، ومطوقــة دبلوم

__________ 

  )٧٤(  S/1996/673. 

  )٧٥(  S/PV.3695 ٤، الصفحة.  

تفي على حنو كامل وسريع جبميع الشروط املفروضة بـالقرار.  
وأفاد بأن العيوب الرئيسية هلذا القرار تتمثـل يف غيـاب اإلدانـة    

 ،علـى األقـل   ،الصرحية للحصار االقتصادي، والـرفض املؤقـت  
ــبحريات الكــرب      ــة ال ــة خمصصــة ترســل إىل منطق ــاء جلن ى إلنش

جلمع احلقائق املوضوعية واملشروعة. وأكد أنه ال جتوز معاقبـة  
النظام اجلديد، ناهيـك عـن معاقبـة الشـعب البورونـدي، علـى       

القـانون. وأوضـح أن مـا    علـى  جرائم ارتكبها أناس خـارجون  
د يبـدأ، منـذ   قـ نشأ عن هذا الوضع هو أن قرار جملـس األمـن،   

ذه العوامل اخلطرية، مواجهة العراقيل نتيجة هليف حلظة اختاذه، 
ل علــى مســاعدة جملــس األمــن ه يعــّوبلــد وشــدد علــى أن وفــد

  .)٧٦(العقباتهذه لتجاوز أو إزالة 
  

ــررامل   ــؤرخ قــــــــ ــايو أيار/ ٣٠ املــــــــ  ١٩٩٧مــــــــ
   رئيسالن م): بيان ٣٧٨٥  اجللسة(
ــة اجليف    ــودة يف  ،٣٧٨٥لســــ ــايو  ٣٠املعقــــ أيار/مــــ
ــاً ١٩٩٧ ــاهم الـــذي  وفقـ ــد للتفـ ــان قـ ــه يفكـ  مت التوصـــل إليـ

الرئيس، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل    دعا السابقة،  مشاورات اجمللس
دون أن بـ ملشاركة يف املناقشـة  إىل ابوروندي، بناء على طلبه، 

 .احلق يف التصويتيكون له 

ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال
ترتانيـا  مجهوريـة  مـن   ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١٨رسالة مؤرخـة  

 الصـادر عـن   الرمسـي  غالا نسـخة مـن الـب   هبـ  يـل حت، )٧٧(املتحدة
 بالرتاع يف بوروندي. املعين الرابع اإلقليمي قمة أروشا مؤمتر

أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم      ويف اجللسة نفسها،  
  :)٧٨(اجمللس

 
__________ 

  .٥ و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٦(  
  )٧٧(  S/1997/319. 

  )٧٨(  S/PRST/1997/32. 
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رغم التطـورات اإلجيابيـة الـيت     ،نهألقلق بال ر جملس األمنشعي  
ــ، ت مــؤخراًاســتجد ــدماً زال االســتقرار ام ــدي منع ــذكِّر و .يف بورون ي
ــس ــراره ب اجملل ــؤرخ )١٩٩٦( ١٠٧٢ق ، ١٩٩٦آب/أغســطس  ٣٠ امل

طـراف وقـف   مجيـع األ  بـأن تعلـن   ،شـىت أمـور   ضـمن ، فيـه الذي طالـب  
مفاوضـات غـري مشـروطة     أن تبـدأ مـن جانـب واحـد و   ية عمال القتالاأل

 هبدف التوصل إىل تسوية سياسية شاملة.

ــذهلا  ه للســاندتم اإلعــراب عــن  ويكــرر اجمللــس   جهــود الــيت يب
املشــــترك الصــــادر يف  غال، وحيــــيط علمــــا بــــالبليميــــونقزعمــــاء اإلال

 املعـين  قمة أروشا اإلقليمي الرابعمؤمتر عقب  ١٩٩٧نيسان/أبريل  ١٦
ــدي. صــربال ــا اع يف بورون ــس كم ــرار اوجــه خــ ، بيرحــب اجملل ص، بق

 ات لتخفيف معاناة شعب بوروندي.زاءزعماء املنطقة ختفيف اجل

كملـة  ت دعـ يف رومـا الـيت تُ   اجلاريـة  ادثـات باحمللس ويرحب اجمل  
كما يرحب بالتزام حكومة بوروندي بـاحلوار السياسـي    .لعملية أروشا

وحيــث مجيــع   .الشــامل بــني مجيــع األطــراف يف إطــار عمليــة أروشــا      
ــق        ــى مواصــلة الســعي إىل تســوية عــن طري ــدي عل األطــراف يف بورون

ذا ار هبـ ضـر ات من شأهنا اإلاختاذ إجراءاالمتناع عن على ، واتفاوضامل
 .واراحل

إزاء إعـادة التـوطني القسـرية     ديشـد ويعرب اجمللس عن قلقه ال  
ىل الســـماح لألهـــايل إللســـكان الـــريفيني ويـــدعو حكومـــة بورونـــدي  

 بالعودة إىل ديارهم دون أي عوائق.

ويعــرب اجمللــس عــن تأييــده وتقــديره للــرئيس الســابق نرييــري   
العـام لألمـم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة      وكذلك للممثل اخلـاص لألمـني   

الراميــــة إىل إجيــــاد حــــل ســــلمي لألزمــــة يف   ماألفريقيــــة يف جهــــوده
 بوروندي.

اجمللــس  عطــالويطلــب اجمللــس إىل األمــني العــام أن يواصــل إ    
التقـدم احملـرز   صـدد  يما بسـ  اليف بوروندي، و التطورات املستجدة على

 البلد. ذلك يفتفاوض عن طريق اليف التوصل إىل تسوية سلمية 

 املسألة قيد نظره. األمن بقي جملسوسُي  
  
ــررامل ــؤرخ قــــ ــاين/نوفمرب  ١٢ املــــ ــرين الثــــ  ١٩٩٩تشــــ
 ): بيان من الرئيس٤٠٦٨  اجللسة(

 تشــــــــرين ١٢يف  ةدوعقــــــــامل ،٤٠٦٧لســــــــة اجليف   
مت التوصـل  كـان قـد   للتفاهم الـذي   وفقاً ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 

رئيس، مبوافقـــة الـــدعـــا الســـابقة،  مشـــاورات اجمللـــسإليـــه يف 
ممثلــي بورونــدي وفنلنــدا والنــرويج ومجهوريــة ترتانيــا   اجمللــس،

دون أن بـ ملشاركة يف املناقشة، إىل ااملتحدة، بناء على طلبهم، 
، مبوافقــة أيضــا دعــا الــرئيسو. احلــق يف التصــويت ميكــون هلــ

ــام املســاعد للشــؤون السياســية     ــس، األمــني الع ــدمي  ىلإاجملل تق
مـن النظـام    ٣٩بوروندي، مبوجب املـادة  يف  الةاحل عنتقريره 

 الداخلي املؤقت.

يف  األمــني العــام املســاعد للشــؤون السياســية     أوضــحو  
األمانــة اإلحاطــة اإلعالميــة الســابقة الــيت قدمتــها منــذ  أنــهتقريــره 

ــتغري العامــة جمللــس األمــن،   ــة املاألساســي  وضــعالمل ي تعلــق بعملي
يف مرحلـة حرجـة   لـت العمليـة   ظالسالم يف بورونـدي وحوهلـا. و  

التفــاؤل بســبب التــوترات  قــدر قليــل مــن لــىع بعــثي  ممــاجــدا، 
والفــراغ  ،اإلنســاين وضــعالسياســية، وانعــدام األمــن، وتــدهور ال 

ــ الــرئيس الســابق نرييــري.   ،امليسِّــر رحيــل ذي خلفــهالسياســي ال
فيمـا   الـة واحل ةالداخليـ  الـة : احلمهـا وقال إنه سريكز على وجهـني  

قلـق علـى   لل مـثرية  ةالداخلي الةاحلت لظقد ويتعلق بعملية أروشا. 
ــع املســتويات.   ــدي    فمجي ــت بورون ــى الصــعيد السياســي، كان عل

ــق، و    ــثرية للقل ــة م ــة داخلي ــتتواجــه أزم الشــراكة السياســية   كان
اســتقطاب وكــان . نفســهعب خطــرية هتــدد بقاءهــا اصــم تواجــه
الت القادمة من املفاوضـات.  واجل على ريثأالتب يهدد هذا املواقف
حيـث  متقلبـة ومـثرية للقلـق،    وت احلالة األمنية غـري مسـتقرة   وظل

يف عدد من احملافظـات. وقـد    بصورة منتظمة أعمال عنف وقعت
 ىلإديــد مــن البورونــديني  العرحيــل  بســببتفــاقم انعــدام األمــن  

بالفعل  همبلغ عددالذين ىل الالجئني هناك إ وانضماترتانيا حيث 
ــن   ــر م ــت الظــروف يف ا ٣٠٠  ٠٠٠أكث ــثرية  . وكان ملخيمــات م

 قـد أوجـدت  للقلق العميق. أما بالنسبة لعملية اتفاقـات أروشـا، ف  
عمليـة.  توقفت هـذه ال و اسياسي اوفاة الرئيس السابق نرييري فراغ

وأبلغ اجمللس بأن حكومة بوروندي طلبـت املسـاعدة مـن األمـني     
وسـيط   ت تعـيني واقترحـ  التيسـري س تماالعام واجملتمع الدويل يف ال

ضته بعض أطـراف  فقد رهذه اخليار  يقيا وإن كانفرأمن جنوب 
  .)٧٩(اعصرال
 

__________ 

  )٧٩(  S/PV.4067 ،٤إىل  ٢ فحاتصال. 
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حـرز تقـدم حقيقـي فيمـا     أُقد  نهإممثل بوروندي  قالو  
الــيت وضــعتها  هــلحتــرم املُُتمل  هنــأع مــيتعلــق بعمليــة الســالم، 

تبـاطؤ زخـم    إىل وفـاة امليسِّـر   أدتاحلكومة وعملية التيسـري. و 
األمـني العـام    مفاوضات السالم، ووجهت احلكومة رسالة إىل

جيـاد وسـيط جديـد يف    إم يف اسـه اإل فيها وهترجلألمم املتحدة 
ك أيضا الفصـائل  أن تشَره جيب نأ أوضحأقرب وقت ممكن. و

مــن مفاوضــات أروشــا ت بعدســُتا قــد اأهنــ ىاملســلحة الــيت تــر
علـى أرض الواقـع. وأشـار     بالفعـل  ةاملقاتلـ  ا الفصائلهنترى أو

 اندبلـ م الاسـه إلفـت االنتبـاه إىل   يمنذ بداية األزمة ظل إىل أنه 
لمتمــردين قواعــد خــارج ل توجــد ذإعــودة الســالم  يف اجملــاورة

هلــا ضــلع يف  روانديــة تواطــؤ مــع عناصــرب م يعملــونهنــأد والبلـ 
اإلبـــادة اجلماعيـــة وامليليشـــيات والقـــوات املســـلحة      أعمـــال

حنـو بورونـدي يف   اليت بدأت تتحرك عائـدة  الرواندية السابقة، 
ــار إىل أنــه إذا    ضــوء اتفاقــات  اجملتمــع  يتنبــه مللوســاكا. وأش

الصراع يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ميكـن أن    فإنالدويل 
بالفعـل يف املنطقـة دون اإلقليميـة     ةاملتوتر الةيزيد من تعقيد احل

السـكان، ذكـر    إعـادة جتميـع  احلديث عن ويف معرض برمتها. 
ــكان    ــع سـ ــادة جتميـ ــررت إعـ ــة قـ ــاملأن احلكومـ ــة طق اانـ لريفيـ

. لكنـه أكـد   ‘‘مناطق احلمايـة ’’مبورا يف ما كان يسمى وبوجل
نــها كلو، بصــورة قســريةحتــدث مل التجميــع  يــة إعــادةلعمأن 
ــ ــي لــ شــاغل ل اســتجابة تكان ــر   دى احقيق ــو أم لســكان، وه

ــة ضــروري حلمايتــهم و العاصــمة. وحــث األمــم املتحــدة  محاي
ثـبط  تأال واملنظمات غـري احلكوميـة العاملـة يف اجملـال اإلنسـاين      

 وناجتــحيل مــد يــد العــون ألولئــك الــذين صــاتون أ لبــا هتــمه
ــة قضــائية للتحقيــق يف   ب. وأبلــغ اجمللــس اإليهــ ــه مت إنشــاء جلن أن

أبلـغ اجمللـس   وألمـم املتحـدة.   ل  التـابعني وظفنياملـ  مقتلظروف 
، ألسـف اى لـ عث تبعـ بأن احلالة االقتصادية واالجتماعية أيضا 

 فــإن عليــق احلظــر اإلقليمــي، مشــريا إىل أنــه علــى الــرغم مــن ت  
تم يـ تـرد اسـتئناف التعـاون حـىت      األطراف الفاعلة اإلقليميـة مل 

ســالم. وذكــر أن احلكومــة قــد قــدمت   الالتوقيــع علــى اتفــاق  

ا حقيقيـا. وأعـرب عـن    فيقيوتحال  تبالفعل خطة سالم وكان
عمليـة  الأمله يف أن ترافق البلدان اجملاورة وبقية اجملتمـع الـدويل   

 .)٨٠(سالم هنائي حتقيق إىل الووص

ــ   ــ توقال نــه علــى الــرغم مــن  إالواليــات املتحــدة  ةممثل
املناصــرين ة كــبرية مــن جمموعــ توجــد العنــف، أعمــال تصــاعد
ام هـذه  نـ تغا يـتعني علـى اجمللـس   السالم يف بوروندي، و لعملية

ــمان   ــة لضـ ــيالفرصـ ــالم   ُمضـ ــة السـ ــدماًعمليـ ــام.  قـ إىل األمـ
ــرد    ــود مكافحــة التم ــادة  توأشــارت إىل أن جه شــمل اآلن إع

بــالقرب مــن العاصــمة، وهــو مــا   شــخص ٣٤٠ ٠٠٠جتميــع 
 اإنسـاني  اقلقـ  تـثري  ةسألانتهاكا كبريا حلقوق اإلنسان وم هعتربت

ــ. وقاخطــري ــن ي إت ال ــس األم ــي أنن جمل ــي نبغ ــتئناف  رق االس
ــى    ــة الســالم. وشــددت عل ــوري لعملي كــد يؤأن  ضــرورة الف

قـوق األفـراد،   ريادته يف جمـال محايـة ح   يددمن ججملس األمن 
والتوجيه للمنظمات غري احلكوميـة العاملـة    نصحدي اليسن أو

إىل اسـتئناف   ةدعوعلـى الـ   يف بوروندي. وحثت جملس األمن
ــع   ــة الــيت     يطســواملفاوضــات، م ــول لألطــراف البوروندي مقب

 العنــف وشــجبتأكيــد عمليــة أروشــا؛ ودخلــت يف العمليــة؛ 
إىل طاولــة   حلضــور ااألطــراف املتحاربــة    ةناشــد مو املتواصــل

 قصــارىد احلاجــة املاسـة لبــذل دول املنطقــة  يــكأتو ؛فـاوض تال
دعوة لـ وا ؛املتمـردين عـرب احلـدود    ةشـط أند لوقـف مجيـع   وهاجل
حالـة  بوجـود  التجميـع واالعتـراف    إعـادة  تفكيك خميمات إىل

ــأس يف   اقتصــادية ــى الي ــوة   تبعــث عل ــدي؛ ودع  أوســاطبورون
 وتقــدمي املســاعدة  زيــادة املســاعدات االقتصــادية   ىلإاملــاحنني 
 .)٨١(يف أقرب وقت ممكن املطلوبة

أدت  ر اتفاقـات أروشـا  وفاة ميسِّ إن ممثل فرنسا قالو  
العنف مـن جانـب   أعمال  وتفاقم ابيرتول فترة من االلح إىل

اجلماعات املتمـردة املسـلحة. وأكـد أنـه علـى الـرغم مـن كـل         
__________ 

 .٦إىل  ٤ فحاتصال، املرجع نفسه  )٨٠(  

 .١٠و  ٩ فحتانصال، املرجع نفسه  )٨١(  
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اسـتئناف عمليـة املصـاحلة، علـى الصـعيدين       ينبغيالصعوبات، 
ــارجي، و ا ــداخلي واخلـ ــدم إلـ ــراز تقـ ــا حـ ــرضفيهـ ــد . وعـ  ةعـ
قام هبـا مـؤخرا إىل منطقـة     اليت زيارةال أسفرت عنهاقترحات م

ــر   ــبحريات الكـــربى وزيـ ــاون واالـ ــؤون لتعـ ــةالشـ  الفرنكوفونيـ
ىل مـا  إي أن تستند عملية املصاحلة ساسالفرنسي. أوال، من األ

ي اسـ سثانيا، من األوحتقيقه يف سياق مفاوضات أروشا.  سبق
يف املفاوضات هبدف إجيـاد تسـوية،    شارك مجيع األطرافأن ت
لمجتمــع ل غــينبيوقــف القتــال. وأخــريا، ل طــى األولويــةعوأن ت

ــدويل  ــدعم بطــرق  ال ــتئناف  و ملموســةأن ي ــة اس ــة المادي عملي
املصـاحلة وإعـادة    حتقيـق  ا مبساعدة دوليـة مـن أجـل   هواستمرار

نظـــر يف ي نأأن علـــى اجمللـــس  أكـــداإلعمـــار والدميقراطيـــة. و
لوضـع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.     وبـني ا  ابينـه العالقـة  

ــروري إذا    ــاكا ضـ ــاق لوسـ ــذ اتفـ ــال إن تنفيـ ــدوقـ ــحتق أُريـ ق يـ
بوروندي. لذلك فإنـه مـن الضـروري    لالكامل واالنتعاش التام 

لوسـاكا واسـتئناف    اتفاقجمللس يف العالقة بني تنفيذ انظر ي أن
 دفاهلـ  تم بقولـه إن روشا. وخـ فاوضات أمبالعملية اليت بدأت 

بشـأن منطقـة    إقليمـي عقد مـؤمتر   وهعقول للمجتمع الدويل ملا
 ألمم املتحدة ومنظمـة ا بنيالبحريات الكربى، برعاية مشتركة 

 .)٨٢(الوحدة األفريقية

 معــن قلقهــ واعربأفــوحتــدث العديــد مــن املــتكلمني،    
ــة   ــدهور احلالـ ــائدةإزاء تـ ــادوأ؛ السـ ــم   وانـ ــوظفي األمـ ــل مـ قتـ

تـوفري األمـن جلميـع العـاملني يف      ىلإا احلكومـة  ودعـ وتحدة؛ امل
تال والعـودة إىل  تقهناء اال إىلإاجملال اإلنساين، ومجيع األطراف 

أبـــدوا و ؛الرئيس الســـابق نرييـــري بـــ واشـــادوأاملفاوضـــات؛ 
لفكـــرة عقـــد مـــؤمتر دويل بشـــأن منطقـــة الـــبحريات تأييـــدهم 
ــ ؛الكــربى ــد يف أقــرب  رّســمي تســميةعلــى  واوحث وقــت  جدي
 .)٨٣(ممكن

__________ 

 .١٣و  ١٢ فحتانصال، املرجع نفسه  )٨٢(  

و  ٧ فحتانصـ (االحتـاد الروسـي)؛ وال   ٧ فحةصـ ال، املرجع نفسه  )٨٣(  
 ١٠ فحتانصـ (األرجنـتني)؛ وال  ٩ و ٨فحتان ص(الصني)؛ وال ٨

 .)٨٤(فقة أعضاء اجمللساومب، لسةاجل الرئيسعلق و  

ــته    و   ــس جلســــ ــتأنف اجمللــــ ــدما اســــ يف  ٤٠٦٧عنــــ
، تكلم ممثل فنلنـدا نيابـة عـن    ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢

أعرب فـ . )٨٥(والبلدان املنتسـبة واملنحـازة إليـه   االحتاد األورويب 
السـالم وعـن   إزاء بطء وتـرية التقـدم يف عمليـة     اعن بالغ قلقه

لتدهور احلالة األمنية واإلنسانية وحالة حقوق اإلنسـان   اأسفه
ــددا    ــد جمــ ــة. وأكــ ــا اإلقليميــ ــدي وآثارهــ ــدها يف بورونــ تأييــ

لســالم وشــجع مجيــع  لللمفاوضــات الداخليــة وعمليــة أروشــا  
بينمـــا و. إليهـــا النضـــمامعلـــى ا ةبورونديـــالحركــات التمـــرد  

ــدالع العنــف العشــوائي يف ب   ا ــدي،ســتنكر جتــدد ان ــه ورون  فإن
ــة حــث علــى  ــاد خميمــات الالجــئني يف املنطقــة ودعــا   كفال حي

. امنع استخدام أراضيها لشن هجمات ضـد جرياهنـ   ىلإالدول 
حقــوق اإلنســان أن حتتــرم مجيــع األطــراف  ىلإ هاوكــرر نــداء

ــاين الــــدويل، و  ــانون اإلنســ ــاون مــــع املنظمــــات  أن توالقــ تعــ
بتمديـد وجـود    القاضـي  اإلنسانية. ورحب بقرار األمني العـام 

ــاد       ــال إن االحتـ ــدي، وقـ ــي يف بورونـ ــدة السياسـ ــم املتحـ األمـ
يزال على اسـتعداد لـدعم األمـني العـام يف مهمتـه       األورويب ال

اســتعادة احلكــم الدســتوري وتعزيــز الســالم واملصــاحلة  ســرييتل
ىل مواصـلة تعاوهنـا   إوسيادة القانون، ودعا حكومة بورونـدي  

ــات األمــم املتحــدة    ــملامــع آلي ســيما  قــوق اإلنســان، ال ة حبعني
 .)٨٦(قوق اإلنسانحل األم املتحدة مفوضية

يـد  ازت إزاءيشـعر بقلـق بـالغ     هممثل النرويج أن أوضحو  
 يتحمــلأن  ، وأن علــى اجملتمــع الــدويل اخرمــؤأعمــال العنــف 
__________ 

(اململكــــة املتحــــدة)؛  ١٢و  ١١ فحتانصــــ(كنــــدا)؛ وال ١١و 
 .(البحرين) ١٣و  ١٢ فحتانصوال

  )٨٤(  S/PV.4067 ،١٤فحة صال. 

  )٨٥(  S/PV.4067  االســــتئناف)ــال، )١ (إســــتونيا وبلغاريــــا  ٨ فحةصــ
ــ ــا   ةوبولنـــدا واجلمهوريـ ــا وســـلوفاكيا والتفيـ التشـــيكية ورومانيـ

 .نيا وهنغاريا، وكذلك قربص ومالطة ليختنشتاين)وليتوا

 .٩و  ٨ فحتانصال، املرجع نفسه  )٨٦(  
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مأسـاة إنسـانية أخـرى. وحـث      حـدوث  مسؤولية خاصـة ملنـع  
هـود الراميـة   ملشـاركة يف اجل ى الـ عة مجيع األطراف املعنية شدب

أكد أنه سيكون من الصعب يف ظـل  وجديد.  رّسميإىل تعيني 
ــمان     ــة ضـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــر يف مجهوريـ ــع املتفجـ الوضـ

اتفــــاق لوســــاكا تنفيــــذا  فــــذالســــالم يف بورونــــدي إذا مل ين
 .)٨٧(فعاال

ــا املتحــدة  وقــال    ــة ترتاني ــة  نســبن أإممثــل مجهوري حتي
لبلــده  يس الســابقرئالــ يف ذكــرى ايوجههــللمجلــس أن  ميكــن
 جمـددا  كـرس نفسـه  ي هـي أن  نرييـري  كـامرباج  جوليوس ماملعلّ

ــدائر اعصــرحــل دائــم لل عــن اجلــادللبحــث  يف بورونــدي.  ال
زال متـوترة وصـعبة، ويـتعني علـى اجمللـس أن      ت هناك ال الةاحلف
اجلهــود املبذولــة مــن أجــل التوصــل إىل   قــيِّم إىل أيــن وصــلتي

ــهتســوية تفاوضــية يف بورونــدي. وأشــ  ــاك  ار إىل أن كانــت هن
ؤوي عناصـر مسـلحة   يـ دعم وي اهتامات متكررة ضد بلده بأنه

تعمــل ضــد بورونــدي. ورفــض بشــدة هــذه املــزاعم وأكــد أن 
مجهورية ترتانيا املتحدة ليست هلـا مصـلحة يف دعـم اهلجمـات     

ــواء خصــومها    ــدي أو يف إي ــى بورون ــ املســلحة عل  همأو تدريب
واصـــلة الوفـــاء  علـــى م ةمصـــمم اهنـــإ قـــال، وهمتســـليح أو

، جاهـدة  الالجئني والسـعي  ءاإيوالدولية فيما يتعلق ب ابالتزاماهت
السـالم يف بورونـدي.    يف سـبيل حتقيـق  مع بقيـة دول املنطقـة،   

يعلـن   نأقال إن من املهـم  فقد أما بالنسبة لدور جملس األمن، 
 ةلصـ امولعمليـة أروشـا و  تأييـده   عن لبس فيه بشكل الاجمللس 

االســتمرار يف احلــوار وعلــى أن تظــل  تشــجيع األطــراف علــى
ملتزمة مببدأ التسوية التفاوضـية. ثانيـا، عليـه أن حيـافظ وحيـث      

ا املـوارد.  فر هلـ ويـ على مواصـلة تقـدمي الـدعم لعمليـة التيسـري و     
التيســـري، للبلـــدان   هيئـــة  نيابـــة عـــن  ،وأعـــرب عـــن امتنانـــه  

ــيت   ــدمواملنظمــات ال ــايل و ق ــدعم امل ه مــن ســوات حــىت اآلن ال
ن العديـــد مـــن ا مكّـــهـــو مـــدعم لعمليـــة أروشـــا، والـــ عانـــوأ

__________ 

 .١٠و  ٩ فحتانصال، املرجع نفسه  )٨٧(  

إن  ملشاركة يف احملادثـات. وأخـريا، قـال   من ااألطراف الفاعلة 
ــ ة بلــدهحكومــ  أن تقــوماألمــم املتحــدة  ه جيــب علــىتعتقــد أن

عمليـة أروشـا   ا قـد تسـفر عنـه    ملـ  حتسـبا  للطوارئ خطة عدادبإ
ا قـد يقـع مـن    حـاالت أخـرى مـ    ألهنـا تعلّمـت مـن   ، من نتـائج 

اج بورونـدي أيضـا   تحسـت ها. وواجهتة ملعّدال عدإذا مل تسي مآ
يف التعامــــل مــــع ويف جمــــال إعــــادة اإلعمــــار، املســــاعدة إىل 

ــا والالجــئني، و   ــن   يف املشــردين داخلي ــيت م ــاء املؤسســات ال بن
 .)٨٨(شأهنا أن تشرف على تنفيذ عملية السالم

تشـــــــرين  ١٢يف  ةدوعقـــــــامل ،٤٠٦٨لســـــــة اجلويف   
مت التوصـل  كـان قـد   للتفاهم الـذي   اًوفق ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 

الـــرئيس، مبوافقـــة دعـــا الســـابقة،  مشـــاورات اجمللـــسإليـــه يف 
ــه،    اجمللــس، ــاء علــى طلب ملشــاركة يف إىل اممثلــي بورونــدي، بن

 التصويت. يف قاحلدون أن يكون له باملناقشة، 

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
 :)٨٩(اجمللس

ــس  يالحــظ   ــؤخرا يف     جمل ــف م ــدالع العن ــق ان ــع القل ــن م األم
ــأخر ــة الســـالم. و شـــهدهتا الـــيت اتبورونـــدي والتـ ــعمليـ دعو مجيـــع يـ

إىل  لالتوصــفــاوض مــن أجــل تالعنــف ومواصــلة ال قــفو ىلإاألطــراف 
 .ةسلميبالوسائل ال ألزمة احلالية يف بورونديا تسوية

لعمليــة أروشــا للســالم واجلهــود  تأييــده  تأكيــد ويكــرر اجمللــس  
 أسـى ب علـم اجمللـس  امية إىل بناء شراكة سياسية داخلية يف بوروندي. والر

التـزام  يف الوقـت نفسـه    وهـو جيـدد  وفاة املعلـم جوليـوس نرييـري،    ب عميق
. ويعتقــد اجمللــس الــذي عمــل علــى حتقيقــهة الســالم دمــجهــوده خلببــذل 

اعتقادا راسخا أن العمليـة الـيت قادهـا املعلـم نرييـري الراحـل تبعـث علـى         
السـلم يف بورونـدي وينبغـي أن تشـكل أساسـا حملادثـات        حتقيـق  يف األمل

دول املنطقـة   وعلـى تضم مجيع األطراف وتفضي إىل إبـرام اتفـاق سـالم.    
ــق مــع األمــم املتحــدة،   أن تقــوم ــلالب، بالتشــاور الوثي ــق   تعجي بتعــيني فري

 ف البوروندية يف املفاوضات.اطرألا هقبلتوساطة جديد 

احلكومـة،   هـا راف البوروندية، مبا فياألطب األمنجملس  ديشوي  
اليت برهنت على التزامها مبواصلة املفاوضات، ويدعو األطـراف الـيت ال   

__________ 

 .١٣إىل  ١٠ فحاتصال، املرجع نفسه  )٨٨(  
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يــدعو إىل كمــا يــة قتالل الاعمــاأل عــن ف الكــىلإعمليــة التــزال خــارج 
 مشاركتها الكاملة يف عملية السالم الشامل يف بوروندي.

ونــدي يف ويـدين اجمللـس مقتــل مـوظفي األمــم املتحـدة يف بور      
دة اعسـ دعو احلكومـة إىل إجـراء حتقيقـات وامل   ي. وتشرين األول/أكتوبر

علـى  ة. وحيث اجمللس مجيع األطراف رمياجل ذهه مرتكيب حماكمة، وفيها
ودون إعاقــة إىل  ةآمنــبصــورة  اإلنســانية ةوصــول املســاعد أن تكفــل 

تنقـل مـوظفي   ل ات كاملـة ضـمان أن تقدم احملتاجني إليها يف بوروندي، و
ــة. وي  ة لاإلنســاني عدةاســامل ــألمــم املتحــدة يف أمــن وحري اجمللــس  فرعت
ي ؤومجهورية ترتانيـا املتحـدة الـيت تـ     سيما الأمهية دور دول املنطقة، وب

مؤسسـة   يت يوجد فيهـا مقـر  مئات اآلالف من الالجئني البورونديني وال
 ا للمحادثات.ئقافجوليوس نرييري اليت وفرت دعما 

ــدعو جملــس    ــاد خميمــات   أن تكفــلملنطقــة دول ا األمــن وي حي
راضـيها.  أل نع استخدام املتمردين املسـلحني متاملدين و هاالالجئني وطابع

وقــف سياســة التجميــع القســري   ىلإحكومــة بورونــدي  أيضــا دعوويــ
وصــول فضــال عــن والســماح للســكان املتضــررين بــالعودة إىل ديــارهم 

ويـــدين  مراحـــل العمليـــة. كامـــلاإلنســـانية دون عوائـــق يف  ةاملســـاعد
ــدعو إىل  ،عــات املســلحة ضــد املــدنيني  وماهلجمــات الــيت تشــنها اجمل  وي

 وضع حد هلذه احلوادث غري املقبولة.

البشـعة   االقتصـادية واالجتماعيـة   عاضاألو األمن ويدرك جملس  
توســيع ب نياملــاحن جمموعــةبورونــدي ويؤكــد ضــرورة قيــام  الــيت تشــهدها 
  بوروندي. املقدمة إىل نطاق املساعدة

 ١٩٩١ األول/ديسمرب كانون ٢٣ و ٢٠ مؤرخة رسائل  -  ٧    
 الشمالية يرلنداأو العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة فرنسا  من

  األمريكية املتحدة  والواليات
  

(اجللســة  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٨املــؤرخ  املقــرر  
  ): بيان من الرئيس٣٦٥٥

نيســــان/أبريل  ١٨، املعقــــودة يف ٣٦٥٥يف اجللســــة   
ــ ١٩٩٦ ــاهم الـــذي وفقـ ــد مت الا للتفـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــه اجملالســابقة، أدرج اجمللــس مشــاورات   لــس يف جــدول أعمال
ــون  ــد املعنــــ ــة  ” البنــــ ــائل مؤرخــــ ــانون  ٢٣ و ٢٠رســــ كــــ

مـن فرنسـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا       ١٩٩١األول/ديسمرب 
 ،)١(“يرلندا الشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة   أالعظمى و

تحقيـق القضـائي الـذي أجـري بشـأن االعتـداء       الخبصوص (أ) 
يف  ٧٧٢الرحلـــــة  DC-10مـــــن طـــــراز  UTAعلـــــى طـــــائرة 

ــبتمرب  ١٩ ــق يف و )؛ S/23306( ١٩٨٩أيلول/سـ (ب) التحقيـ
الرحلـة   للخطـوط اجلويـة   “بان آم”تدمري طائرة تابعة لشركة 

كـانون األول/ديسـمرب    ٢١فوق لـوكريب، اسـكتلندا يف    ١٠٣
عـــن الواليـــات املتحـــدة    ، وإعـــالن مشـــترك صـــادر  ١٩٨٨

 (ج) نـــــص إعـــــالن ثالثـــــي بشـــــأنو واململكـــــة املتحـــــدة؛ 
__________ 

  )١(  S/23306  وS/23307  وS/23308  وS/23309  وS/23317.  

صـــادر عـــن حكومـــات فرنســـا واململكـــة املتحـــدة   اإلرهـــاب
يف  ١٩٩١الثـــاين/نوفمرب  تشـــرين ٢٧والواليـــات املتحـــدة يف 

ــق يف تفجــري طــائريت   ــرحلتني أعقــاب التحقي ــان ال ، ١٠٣ آم ب
 .٧٧٢ UTA  و

بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس   
 :)٢(عن اجمللس

، ســافرت طــائرة ليبيــة التســجيل ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٦يف   
ــة إ مــن طــرابلس   ــة الليبي ــة العربي ــة  يف اجلماهريي ىل جــدة باململكــة العربي

ــهاكاليعتــرب هــذا ا مــنألالســعودية. وجملــس ا الواضــح لقــرار اجمللــس   نت
ــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨ ــري مقبــول  ١٩٩٢آذار/مــارس  ٣١) امل بــاملرة،  غ

ــن ارتكـــاب أي       ــة أن متتنـــع عـ ــة العربيـــة الليبيـ ــب إىل اجلماهرييـ ويطلـ
 زمـة المن هذا القبيـل. وهـو يشـري اىل أن الترتيبـات ال     خرىانتهاكات أ

) من أجـل نقـل احلجـاج الليبـيني     ١٩٩٢( ٧٤٨قد اختذت وفقا للقرار 
جوا لتأدية فريضة احلج. وسوف يستعرض اجمللس هذه املسألة يف حالة 

  انتهاكات أخرى. حدوث
ـــ     ٧٤٨بــــالقرار  الوطلــــب اجمللــــس اىل اللجنــــة املنشــــأة عمـ

اىل مراعـاة التزاماهتـا مبوجـب     ءعضـا أل) أن تلفت انتباه الدول ا١٩٩٢(
__________ 

  )٢(  S/PRST/1996/18.  




