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  )٢٠٠٨ (١٨٥٨القرار     
 / األولكــانون ٢٢ املعقــودة يف ٦٠٥٧الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠٠٨ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــراره      إذ يـــ ــة قـــ ــدي، وخباصـــ ــشأن بورونـــ ــسه بـــ ــات رئيـــ ــه وبيانـــ  إىل قراراتـــ
  ،)٢٠٠٧ (١٧٩١و ) ٢٠٠٦( ١٧١٩

ــد      ــن جديـ ــد مـ ــشديد وإذ يؤكـ ــه الـ ــدي و  التزامـ ــسيادة بورونـ ــالمة  بـ ــتقالهلا وسـ اسـ
  ووحدهتا، أراضيها

 مـؤمتر قمـة رؤسـاء دول وحكومـات بلـدان منطقـة              باإلعالن الصادر عـن    وإذ يرحب   
   الـــــذي عقـــــد يف بومجبـــــورا،عمليـــــة الـــــسالم يف بورونـــــدياملعـــــين بالـــــبحريات الكـــــربى 

 وباالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني حكومـة بورونـدي           ،٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤يف  
   قوات التحرير الوطنية،-حزب حترير شعب اهلوتو و

 وباالحتــاد األفريقــي اجلنــوب أفريقيــةمببــادرة الــسالم اإلقليميــة وبالوســاطة   وإذ يــشيد  
ــشاركته  ــسياسية مل ــة ال ــسالم     اواملديري ــة إىل ترســيخ دعــائم ال ــستمرة يف دعــم اجلهــود الرامي  امل

ف إطــالق النــار الــشامل املوقــع    لتنفيــذ الكامــل التفــاق وقــ   ا للتــشجيع علــى بورونــدي،  يف
 يف دار الــسالم بــني حكومــة بورونــدي وحــزب حتريــر شــعب       ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول ٧ يف

   قوات التحرير الوطنية،- اهلوتو

 بالتقدم الذي أحرزته بورونـدي يف اجملـاالت الرئيـسية لترسـيخ دعـائم               وإذ حييط علما    
ــذ   ــة، وخباصــة تنفي ــشامل   الــسالم ويف التــصدي للتحــديات املتبقي ــار ال  اتفــاق وقــف إطــالق الن

 قـوات التحريـر الوطنيـة، وتوطيـد دعـائم املؤسـسات املنتخبـة           -حزب حترير شـعب اهلوتـو        مع
دميقراطيا وتعزيز احلكم الرشيد وإمتام عملية نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، واملـضي     
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ومؤسـسات العدالـة    ضـمان أن تـوفر قـوات األمـن           مبـا يف ذلـك    قدما يف إصالح قطـاع األمـن،        
 ،محاية فعالة حلقوق اإلنسان وسيادة القانون

 إىل احلاجـة  وإذ يـشري  بإنشاء اللجنة االنتخابيـة املـستقلة الوطنيـة الدائمـة،       وإذ يرحب   
 بأمهيـة أن    وإذ يـذكِّر  ،  عملية مستقلة وشاملة للجميع   أن يكون ترشيح أعضائها من خالل        إىل

 مـــن روح املـــصاحلة واحلـــوار ٢٠١٠راؤهـــا يف عـــام ينطلـــق التحـــضري لالنتخابـــات املقـــرر إج
  إىل إمتام االنتقال بنجاح،اليت أدتاملكرسة يف الدستور البوروندي 

 على ضرورة أن تواصـل منظومـة األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل دعمهمـا                  وإذ يشدد   
 كةباملــشار وإذ يرحــب لعمليــة ترســيخ دعــائم الــسالم وللتنميــة الطويلــة األجــل يف بورونــدي،

 وفـد    مـؤخرا   بورونـدي وبالزيـارة الـيت قـام هبـا           معاجلة الوضع يف   لجنة بناء السالم يف   ل ةاملستمر
باالسـتعراض الـذي جيـري      إذ حيـيط علمـا      اللجنة بقيادة رئيس تشكيلة بوروندي التابعـة هلـا، و         

ي أجـر الـذي   وكل سنتني للتقدم احملرز يف تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي             
وباإلحاطة اليت قـدمها رئـيس تـشكيلة بورونـدي التابعـة للجنـة بنـاء                ،  ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران 
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١السالم يف 

 ألمهية العدالة االنتقالية يف التـشجيع علـى قيـام مـصاحلة دائمـة بـني مجيـع                   وإدراكا منه   
 للمـشاورات الوطنيـة بـشأن       مبا أحرز من تقدم يف التحـضري       إذ يرحب أفراد شعب بوروندي و   

ــي       ــل ملمثلـ ــة وحمفـ ــة فنيـ ــة متابعـ ــشاء جلنـ ــها إنـ ــائل منـ ــة، بوسـ ــة االنتقاليـ ــات للعدالـ ــشاء آليـ إنـ
 املدين، اجملتمع

لقيــود املفروضــة علــى وا اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنــسان وإذ يالحــظ مــع القلــق  
 اجملتمـع املـدين ووسـائط    احلريات املدنية، مبا يف ذلك توقيف أعضاء املعارضـة الـسياسية وممثلـي            

 بقـرار احلكومـة إلغـاء األمـر بإخـضاع اجتماعـات ومظـاهرات          وإذ يرحب اإلعالم والنقابات،   
 األحزاب واجلمعيات السياسية لقواعد تنظيمية،

ــسلطات وإذ يرحــب    ــة ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، وخباصــة    جبهــود ال  البوروندي
   حماكمة وإدانة بعض مرتكيب مذحبة موينغا،

بـــشأن املـــرأة والـــسالم ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قراريـــه إذ يـــشري و  
ــراره   ــن، وقـ ــراره   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤واألمـ ــسلحة، وقـ ــات املـ ــدنيني يف الرتاعـ ــة املـ ــشأن محايـ   بـ

  بشأن األطفال والرتاعات املسلحة،) ٢٠٠٥ (١٦١٢

تحـدة  بـشأن مكتـب األمـم امل    )S/2008/745(يف التقريـر الرابـع لألمـني العـام      وقد نظـر   
 املتكامل يف بوروندي،
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ــرر   - ١   ــىت     يقـ ــدي حـ ــل يف بورونـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــة مكتـــب األمـ ــد واليـ متديـ
) ٢٠٠٦ (١٧١٩قــرار ال، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول ٣١

 ؛)٢٠٠٧ (١٧٩١وجرى جتديده يف قراره 

ير الوطنيـة    قوات التحر  -حكومة بوروندي وحزب حترير شعب اهلوتو        حيث  - ٢  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٤على بذل قـصارى جهودمهـا لتنفيـذ االتفاقـات الـيت توصـال إليهـا يف                  

ــل٢٠٠٨ ــسمرب / كــانون األول٣١  قب ــك، ٢٠٠٨دي ــة   لال وذل ــذه املرحل ــاجح هل ســتكمال الن
 الطرفني االمتناع عن أي عمل قد خيلـق تـوترا أو يـؤدي          إىل ويطلبعملية السالم    األخرية من 

   عــــن طريــــق احلــــوار  ف القتــــال، كمــــا يــــدعومها إىل حــــل املــــسائل العالقــــة     اســــتئنا إىل
 بروح من التعاون؛و

 قــوات التحريــر الوطنيــة العمــل مــع -إىل حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو يطلــب   - ٣  
اآللية املشتركة للتحقق والرصـد ومجيـع الـشركاء الـدوليني مـن أجـل تـشجيع مجيـع                   احلكومة و 

ــاطق     ــال إىل من ــى االنتق ــه عل ــعمقاتلي ــزع     أي شــروط دونالتجم ــة ن ــل لعملي ــذ الكام ، والتنفي
 السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛

الوسـاطة اجلنـوب أفريقيـة      وقـادة املبـادرة اإلقليميـة واالحتـاد األفريقـي           يشجع    - ٤  
 يف وسائر الشركاء الدوليني على مواصـلة بـذل جهـودهم ملـساعدة الطـرفني               السياسيةواملديرية  

ــالن   ــذ إع ــانو٤تنفي ــسمرب/ن األول ك ــدورهم    ، دي ــام ب ــى مواصــلة القي ــشاط وعل ــدانبن  يف املي
 أجل رصد العملية وضمان استمرارها؛  من

طلبه إىل األمني العـام أن يقـوم، مـستخدما وسـائل منـها مكتـب األمـم                  يكرر    - ٥  
 عمليــة الــسالم،  مجيــع جوانــباملتحــدة املتكامــل يف بورونــدي، بــدور سياســي قــوي يف دعــم 

  اإلقليميني والدوليني؛دون اإلقليميني ومع الشركاء بتنسيق كامل 

حكومة بوروندي على اختاذ التدابري الالزمة لتهيئـة أجـواء تفـضي إىل             يشجع    - ٦  
 باســتعداد األمــم املتحــدة  يرحــب، و٢٠١٠إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وســلمية يف عــام    

 ؛تلك العمليةللمساعدة يف 

أصـحاب  مني العام تيسري وتـشجيع احلـوار بـني          إىل املمثل التنفيذي لأل   يطلب    - ٧  
مــع االســتمرار يف دعــم ســيما يف ســياق االنتخابــات املقبلــة،  ال، املــصلحة الــوطنيني والــدوليني

 واالستقرار؛ الرامية إىل احلفاظ على السالمهم جهود
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ــشجع   - ٨   ــذل جهودهــا ملواجهــة حتــديات     ي ــى مواصــلة ب ــة بورونــدي عل حكوم
ومحايــة ،  وإصــالحات العدالــة واألمــن ، ســيما احلكــم الــدميقراطي توطيــد دعــائم الــسالم، وال 

 حقوق اإلنسان؛

حكومة بوروندي وجلنة بنـاء الـسالم وشـركاءها الـوطنيني والـدوليني             يشجع    - ٩  
على الوفاء بااللتزامات اليت قطعوها علـى أنفـسهم مبوجـب اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم                    

واصــل، بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف       جلنــة بنــاء الــسالم أن ت    إىلويطلــب
بوروندي وفريق األمم املتحدة القطري، مساعدة حكومة بوروندي على إرساء أسس الـسالم             

ــة املــوارد الالزمــة     واألمــناملــستدام ــة األمــد يف بورونــدي وعلــى تعبئ ــة الطويل لتحقيــق  والتنمي
  املقبلة؛ من أجل االنتخاباتتعبئتهامبا يف ذلك  ،األهداف تلك

 مجيــع وحيــث أمهيــة عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج   يؤكــد  - ١٠  
ســيما مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي وبرنــامج األمــم     الــشركاء الــدوليني، وال

 املـوارد والقـدرات   ثغـرات يف تـوفري  املتحدة اإلمنائي والبنك الـدويل، علـى ضـمان عـدم وجـود       
نتقالية بني تنفيذ الربنامج املتعـدد البلـدان للتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإنـشاء آليـة                  أثناء الفترة اال  

 صندوق استئماين خاصة ببوروندي؛

 يف هذا الصدد حكومـة بورونـدي علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع مجيـع             يشجع  - ١١  
ــدوليني،   ــشركاء ال ــاج، و    ال ــسريح وإعــادة اإلدم ــسالح والت ــرتع ال إرســاء بوضــع اســتراتيجية ل

 واملقـــاتلني ، االقتـــصادي املـــستدام للجنـــود املـــسرحني  االجتمـــاعيســـس إلعـــادة اإلدمـــاجاأل
املتأثرة بـالرتاع، وخباصـة النـساء       واملشردين وغريهم من الفئات      ، والالجئني العائدين  ،السابقني

ــرارات جملــــس األمــــن    ــا لقــ ــال، وذلــــك وفقــ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥واألطفــ
 ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و )٢٠٠٦ (١٦٧٤ و

حكومة بوروندي علـى أن تكفـل، بـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة                 يشجع    - ١٢  
لعدالـة  لبوروندي وغريه من الشركاء، بدء مـشاورات وطنيـة بـشأن إنـشاء آليـات                 املتكامل يف 

 ؛مزيد من التأخرياالنتقالية يف أقرب وقت ممكن ودون 

ــشجع  - ١٣   ــا لتوســيع ن    ي ــذل جهوده ــى أن تواصــل ب ــدي عل ــة بورون طــاق  حكوم
 وطنيـة مـستقلة حلقـوق اإلنـسان،         هيئـة احترام حقوق اإلنـسان ومحايتـها، بوسـائل منـها إنـشاء             

  كـذلك  ويـشجعها  ،٤٨/١٣٤ مبادئ باريس املبينـة يف قـرار اجلمعيـة العامـة             آخذة يف االعتبار  
  الكامـل  العقاب، وأن تتخذ التدابري الالزمة لضمان متتع مواطنيهـا         على وضع حد لإلفالت من    

ختويـف، علـى     االقتـصادية والثقافيـة دون خـوف أو        و  املدنيـة والـسياسية واالجتماعيـة      حبقوقهم
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، مبـا   الصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان      واملنصوص عليه يف     دستور بوروندي    املكرس يف النحو  
  اليت صدقت عليها بوروندي؛يف ذلك تلك

لـى   إزاء اسـتمرار العنـف اجلنـسي واملرتكـب ع     عـن قلقـه   بوجـه خـاص      يعرب  - ١٤  
احلكومة على اختاذ اخلطوات الالزمة، بوسائل منها سـن تـشريعات   حيث وأساس نوع اجلنس،   

 ملنــع مزيــد مــن االنتــهاكات وضــمان حماكمــة املــسؤولني عــن ارتكاهبــا، وفقــا للقــانون    خاصــة
  ؛الدويل

 قـوات التحريـر الوطنيـة وغـريه     -حزب حترير شعب اهلوتـو  بأن يقوم    يطالب  - ١٥  
لحة، دون أي شـروط أو تـأخريات إضـافية، بـإخالء سـبيل مجيـع األطفـال                  من اجلماعـات املـس    

ــتحقني ــصفوفها امللـ ــشدد، بـ ــه     ويـ ــاجهم فيـ ــع وإدمـ ــّمهم إىل اجملتمـ ــادة ضـ ــرورة إعـ ــى ضـ  علـ
 مستدام؛ بشكل

تعزيــز االعتمــادات علــى مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي حيــث   - ١٦  
م املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف           املخصصة حاليـا للتعـاون مـع بعثـة منظمـة األمـ            

  حدود قدرات كلٍ منهما وواليته احلالية؛
مــا يقــوم بــه مــن أعمــال املمثــل التنفيــذي لألمــني العــام علــى مواصــلة يــشجع   - ١٧  
تعزيــز تكامــل وفعاليــة اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة ميــدانيا لــدعم تنفيــذ اإلطــار    لغــرض 

  ؛لسالم يف بوروندي وأولويات التعايف والتنمية حلكومة بوروندي وشعبهااالستراتيجي لبناء ا

 تقريـرا إىل اجمللـس      ٢٠٠٩مـايو   / إىل األمني العـام أن يقـدم حبلـول أيـار           يطلب  - ١٨  
عن تنفيذ والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، مبا يف ذلك عن نتائج بعثة التقيـيم                 

ن تقريره أية توصيات قد يـسترشد هبـا    وأن يضم٢٠٠٩ِّيف مطلع عام    التقين اليت يعتزم إيفادها     
 بوروندي؛ كتب األمم املتحدة املتكامل يفمليف تقرير التوجه املستقبلي األمن جملس 

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٩  
  
  


