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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

 يف ســياق ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٤ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف ٥٨٧٦يف اجللــسة  
ــون   ــد املعنـ ــره يف البنـ ــة يف ”نظـ ــ“نـــديوورباحلالـ ــايل  ، أدىل رئـــيس جملـ ــان التـ س األمـــن بالبيـ

 :اجمللس باسم
يعرب جملس األمـن عـن قلقـه البـالغ بـشأن املواجهـات األخـرية بـني حـزب                    ”  
 قـوات التحريـر الوطنيـة وقـوات الـدفاع الوطنيـة لبورونـدي، يف                - رير شعب اهلوتو  حت

 ومـا نـتج     ،قوات التحرير الوطنية   - أعقاب هجمات نفذها حزب حترير شعب اهلوتو      
 .عن ذلك من خسائر يف األرواح

ــدعو الطــرفني جمــددا    ”   ــدين جملــس األمــن اســتخدام العنــف وي ــد  وي إىل التقي
حـزب  اجمللـس   وحيـث   . ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٧نـار املـربم يف      الصارم بوقف إطالق ال   

 قوات التحرير الوطنية على العودة فـورا وبـدون شـروط مـسبقة              - حترير شعب اهلوتو  
إىل آلية التحقق والرصـد املـشتركة، ويـدعو الطـرفني إىل اسـتئناف حوارمهـا مـن أجـل                 

ار الـشامل وتـؤخر     التغلب على العقبات اليت حتول دون تنفيذ اتفـاق وقـف إطـالق النـ              
 .اختتام عملية السالم يف بوروندي

ويعــرب جملــس األمــن جمــددا عــن تأييــده للمبــادرة اإلقليميــة وفريــق التيــسري  ”  
اجلنوب أفريقي والشركاء اآلخرين لبوروندي، ويشجعهم على احلفاظ على التـزامهم           

يف كيـب تـاون     حبمل الطرفني على جتاوز األزمة احلالية وتنفيذ برنـامج العمـل املعتمـد              
ويؤيد اجمللـس اضـطالع املديريـة الـسياسية بـدور           . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٣  و ٢٢يف  

 .استباقي يف هذا الصدد
 



S/PRST/2008/10

 

2 08-31768 
 

ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يقـوم بـدور سياسـي قـوي يف دعـم        ”  
نـدي،  وعملية السالم وأن ُيبقي اجمللس على علم وثيق مبا يستجد من تطـورات يف بور     

مبــا يف ذلــك يف ســياق تقــاريره املقدمــة إىل جملــس األمــن عــن مكتــب األمــم املتحــدة     
 .املتكامل يف بوروندي

ويشدد جملس األمن على أن أي حماولـة لتقـويض الـسالم يف بورونـدي عـن                 ”  
طريق العنف أمر غري مقبول، ويعرب عن عزمـه النظـر يف اختـاذ تـدابري إضـافية ممكنـة،                    

 .“الم واالستقرار يف بورونديحسب االقتضاء، لدعم الس
 


