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  (S/2008/745)التقرير الرابع لألمني العام عن مكتب األمم املتحدة يف بوروندي   



S/PV.6037
 

2 08-64241 
 

  .١٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
  إقرار جدول األعمال

  .أقر جدول األعمال  
  احلالة يف بوروندي

التقريـــر الرابـــع لألمـــني العـــام عـــن مكتـــب األمـــم   
  )S/2008/745( بوروندي املتحدة املتكامل يف

أود أن أبلغ اجمللس بأنين     ): تكلم باإلنكليزية (الرئيس    
ــه      ــا دعوتـ ــدي، يطلـــب فيهـ ــل بورونـ ــن ممثـ ــالة مـ تلقيـــت رسـ

. للمشاركة يف النظر يف البند املدرج يف جدول أعمال اجمللـس          
، مبوافقــة اجمللــس، دعــوة عتــزمأوجريــا علــى املمارســة املتبعــة،  

 بـدون أن يكـون لـه        ،لنظر يف البنـد   ذلك املمثل للمشاركة يف ا    
ــاق      يفقاحلــ ــصلة مــن امليث ــا لألحكــام ذات ال ــصويت، وفق  الت

  . من النظام الداخلي املؤقت للمجلس٣٧واملادة 
  .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك  
 مــن الــرئيس، شــغل الــسيد نــسانزي  بنــاًء علــى دعــوة  

  . طاولة اجمللسعلىمقعدا ) بوروندي(
ــرئيس   ــم باإلنكليز (الـــ ــةتكلـــ ــاهم  ): يـــ ــا للتفـــ وفقـــ
التوصل إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، سأعترب أن         مت الذي

ــادة        ــوة مبوجــب امل ــه دع ــى توجي ــق عل ــن يواف ــس األم  ٣٩جمل
 الـسيد تـشارلز     معـايل النظام الداخلي املؤقت للمجلس إىل       من

ر لعمليـة الـسالم يف بورونـدي ووزيـر الــدفاع     سَّنكـاكوال، امليُـ  
  .يف جنوب أفريقيا

  .ر ذلكتقر  
ــارا        ــا حـــ ــب ترحيبـــ ــس، أرحـــ ــن اجمللـــ ــة عـــ بالنيابـــ
تشارلز نكـاكوال، امليـسر لعمليـة الـسالم يف بورونـدي             بالسيد

  .ووزير الدفاع يف جنوب أفريقيا

 علـــــىأدعـــــو الـــــسيد نكـــــاكوال إىل شـــــغل مقعـــــد   
  .اجمللس طاولة

ووفقا للتفاهم الذي توصـل إليـه اجمللـس يف مـشاوراته              
مــن يوافــق علــى توجيــه دعــوة   الــسابقة، ســأعترب أن جملــس األ 

 مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت إىل ســعادة     ٣٩مبوجــب املــادة  
السيد أندريس ليدن، رئـيس تـشكيلة بورونـدي التابعـة للجنـة             

  .بناء السالم واملمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة
  .تقرر ذلك  
  . طاولة اجمللسعلىأدعو السيد ليدن إىل شغل مقعد   
ــن    ــدأ جملــــس األمــ ــدرج  يبــ ــد املــ ــره يف البنــ  اآلن نظــ

ــه  يف ــدول أعمالـ ــع . جـ ــذي    اجملوجيتمـ ــاهم الـ ــا للتفـ ــس وفقـ لـ
  .التوصل إليه يف مشاوراته السابقة مت

ــة       ــى أعــضاء اجمللــس الوثيق ، S/2008/745معــروض عل
ــر الرابــع لألمــني العــام عــن مكتــب األمــم      الــيت تتــضمن التقري

  . املتحدة املتكامل يف بوروندي
 إىل إحــاطتني اجللــسة هيف هــذ  األمــنيــستمع جملــس   

 الــسيد تــشارلز نكــاكوال، امليــسر لعمليــة معــايلإعالميــتني مــن 
ــوب أفريقيـــا،       ــدفاع يف جنـ ــر الـ ــدي ووزيـ ــسالم يف بورونـ الـ
وسعادة السيد أندريس ليدن، رئيس تشكيلة بوروندي التابعـة     
  .للجنة بناء السالم واملمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة

آلن للــسيد تــشارلز نكــاكوال، امليــسر أعطــي الكلمــة ا  
  .لعملية السالم يف بوروندي ووزير الدفاع يف جنوب أفريقيا

بـادئ ذي بـدء،    ): تكلم باإلنكليزية  (السيد نكاكوال   
ــرئيس،    خــالص أعــرب عــن أود أن  تقــديري لكــم، ســيدي ال

.  هنـا دعويت إىل جملس األمن ليتسىن يل التفاعـل مـع األعـضاء       ل
ملمثــل التنفيــذي  اضاء جملــس األمــن و مــساء مجيــع أعــ أســعدمت

هذه هي املرة الثانية الـيت يـشرفين كـثريا أن أقـدم         . لألمني العام 
فيها إحاطة إعالمية جمللس األمن عن العمـل الـذي نـضطلع بـه              
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  يف بورونــــدي فيمــــا يتعلــــق بالبحــــث عــــن الــــسالم الــــدائم  
  .يف ذلك البلد

ــسابقة يف العــام      ــة ال ــدما قــدمت إحــاطيت اإلعالمي وعن
ننــا أ  يف عــن األمــلاضــي، كــان التقريــر الــذي قــدمناه تعــبرياًامل
 إكمــال خمتلــف اخلطــوات يف إطــار اتفــاق وقــف  علــىوشــكن

إطــالق النــار الــشامل بــني حكومــة بورونــدي وحــزب حتريــر   
قــوات التحريــر الوطنيــة، ولكــن عمليــة الــسالم  /شــعب اهلوتــو

بوروندي، من مفاوضات أروشا إىل عمليـة الـسالم يف دار            يف
واملفاوضـــات .  حبـــاالت الـــصعود واهلبـــوطاتـــسمتسالم، الـــ

 والعقبـات بعـد أن تأخـذ        االنتكاساتبطبيعتها عادة ما تواجه     
  . مسارهاالعمليات من هذا القبيل

إن مفاوضــات بورونــدي صــعبة بــصفة خاصــة نظــرا      
ويف هــذه املــرة، . املتفاوضــةطــراف األ الثقــة بــني لعمــق انعــدام

خــذت حلــل مــشكلة  م قــد اُتنعتقــد أن خطــوة هامــة إىل األمــا 
ــو   ــعب اهلوتــ ــر شــ ــزب حتريــ ــة،   /حــ ــر الوطنيــ ــوات التحريــ قــ

اجملموعة الوحيدة الـيت ظلـت خـارج العمليـة الدميقراطيـة             وهي
ــكيف ــد ذل ــشرين األول.  البل ــوبر،/ويف ت ــسر    أكت ــدم املي ــد ق ق

 تقريرا إىل قـادة املبـادرة اإلقليميـة         لعملية السالم يف بوروندي،   
  .غندالعملية، برئاسة أولتلك ا

 رؤسـاء   شكل ذلك التقرير أساس مناقشات مؤمتر قمة      و  
ــذي عقــد يف     ــبحريات الكــربى، ال ــة ال دول وحكومــات منطق

وجريـا علـى   . ديـسمرب / كـانون األول ٤بومجبورا، بوروندي، يف  
 كـل مـن     املمارسة املتبعة خـالل العمليـة، ومثلـت يف تلـك القمـة            

 قـــوات -اهلوتـــو  حكومـــة بورونـــدي وحـــزب حتريـــر شـــعب
حرير الوطنية يف القمة، إضافة إىل االحتاد األفريقـي واألمـني           الت

وانتـهت القمـة مـن املـسائل       . العام، مـن خـالل ممثلـه التنفيـذي        
األربــع املعلقــة يف مــا يتعلــق بتنفيــذ اتفــاق وقــف إطــالق النــار   

ــشامل ــا    . ال ــدد دائم ــت هت ــسائل كان ــك امل ــويضتل ــة بتق  عملي
 .حالة مجود السالم، وأدت، يف عدد من املناسبات، إىل

ــو      ــر شــعب اهلوت ــر  -كــان حــزب حتري ــوات التحري  ق
ــق       ــا يتعل ــة يف م ــة مــن احلكوم ــازالت معين ــة يطالــب بتن الوطني

يف البدايــة، و .بإدمــاج مقاتليــه يف القــوات املــسلحة لبورونــدي
بقوة إىل تفكيك اجلـيش البورونـدي، مث تـشكيل          زب  سعى احل 

ــا        ــوات منتق ــج ق ــن خــالل دم ــد م ــدة للبل ــاع جدي ــوات دف ة ق
  . احلزباجليش احلايل ومقاتلي  من

ورفضت قيادة املبادرة اإلقليمية للـسالم يف بورونـدي           
ذلك الطلب عندما طرح ألول مـرة، قبـل توقيـع اتفـاق وقـف               

ــشامل يف    ــار ال ــول٧إطــالق الن ــبتمرب / أيل ــض . ٢٠٠٦س ورف
مؤمتر قمة رؤساء دول وحكومات منطقة الـبحريات الكـربى،    

 أيضا طلب احلـزب علـى أسـاس أن          قد يف نفس اليوم،   الذي عُ 
انطالقـا  جيش بوروندي مؤسسة أنـشئت وفقـا لقـانون البلـد،            

  .روشاأ مفاوضات من
 أمســاه اســتمر احلــزب يف املطالبــة بترتيــب ، ذلــكمــعو  

ووضع الترتيـب هبـدف تـشكيل جـيش         . االتفاق الفين للقوات  
 نظـام   إلرساءيف البداية اليت ُبذلت     اجلهود وبالرغم من . جديد
وكانــت . اد أرضــية مــشتركة، إال أن العمــل توقــف متامــا إلجيــ

يف طـراف   األاملسألتان اللتـان أثارمهـا احلـزب واتفقـت عليهمـا            
القمة مها إفراج احلكومة البورونديـة عـن الـسجناء الـسياسيني            

وقــد . وأســرى احلــرب وتعــيني قــادة احلــزب يف أجهــزة الدولــة
ــد    ــة بورون ــيس دول ــيري نكــورونزيزا، رئ ــرئيس ب يف ي، تعهــد ال

لكنــه، قــال إنــه يريــد  . بالفعــل بتنفيــذ هــذين املطلــبني املاضــي 
ــاطق التجمــع عنــدما تكــون        إطــالق ســراح احملتجــزين إىل من

ــك ــها    تل ــل طاقت ــاطق جــاهزة للعمــل بكام ــى  . املن وعــرض عل
  . يف مؤسسات الدولةلكبار أعضائه منصبا ٣٣احلزب 

بأن عليـه أن    مؤمتر القمة احلزب    يف  طراف  األوأبلغت     
 بطلــــب للتــــسجيل كحــــزب سياســــي يف بورونــــدي دميتقــــ
ــن ــصادية    مــ ــة واالقتــ ــاة االجتماعيــ ــشاركة يف احليــ ــل املــ أجــ

ــستطيع     ــه ال ي ــد، وأن ــسياسية يف البل ــلوال ــك بامســه  أن يفع  ذل
  .احلايل، حزب حترير شعب اهلوتو
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واتفقــت القمــة علــى أن اســم حــزب حتريــر شــعب         
ص اهلوتـو ينـاقض نـص وروح الدسـتور البورونـدي، الـذي يـن       

جيــب أن تكــون ”علــى أن األحــزاب الــسياسية يف بورونــدي  
أن تعكــس الــصورة القوميــة ومفتوحــة أمــام كــل البورونــديني 

ــأي   وأال ــد ب ــوع مــن   شــكلتؤي  العنــف أو االســتبعاد أو أي ن
الكراهيــة، خاصــة يف مــا يتعلــق باالنتمــاء العرقــي أو اإلقليمــي   

صـدرت توجيهـات   فقـد  ،  وعليـه .“نـوع اجلـنس  الـديين أو   أو
  . حالياوهو يبلغ أعضاءه بذلك القرار. إىل احلزب لتغيري امسه

وستــسلم أول جمموعــة مــن مقــاتلي احلــزب نفــسها         
ديــسمرب، / كــانون األول١٢منــاطق التجمــع يــوم اجلمعــة،  إىل

ومتاشـيا  . لبدء عملية نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج      
مـــع قــــرار القمــــة، جيــــب اســـتكمال تلــــك العمليــــة حبلــــول   

  .ديسمرب/نون األولكا ٣١
لقد استغرق استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطالق النـار       

ســبتمرب  /قــع يف أيلــول  ُو قــداالتفــاقفالــشامل فتــرة طويلــة،   
وبــذلت حمــاوالت عديــدة حلــسم أي مــشاكل تظهــر  . ٢٠٠٦

جتماعــات حلــل املــشاكل، ويف اعــدة  توعقــد. أثنــاء العمليــة
. ك االتفاقـات  ، وقعت وثائق ملزمة لتعزيـز تلـ       أكثر من مناسبة  

كـــل خطـــوة إىل األمـــام صـــاحبتها مطالـــب جديـــدة       لكـــن
  .تراجع أو

وكــان أحــد اإلجنــازات الكــربى الــيت حتققــت عنــدما     
عادت قيادة احلـزب إىل بورونـدي للمـساعدة يف تنفيـذ اتفـاق         

ــدما    ــة الـــسالم قـ ــع عمليـ ــشامل ودفـ ــار الـ . وقـــف إطـــالق النـ
. يفتحها أنـه سـ  كنـا نظـن  يفـتح اإلجنـاز كـل األبـواب الـيت       ومل

ومل حتل الفترة اليت أعقبـت عـودة قيـادة احلـزب إىل بورونـدي           
ــار        ــاق وقــف إطــالق الن ــذ اتف ــيت حتــيط بتنفي ــشاكل ال كــل امل

وتعني تـدخل املديريـة الـسياسية للتيـسري قبـل وصـول          . الشامل
السيد اغـاثون رواسـا، زعـيم احلـزب، إىل بورونـدي مباشـرة،              

ــوا      ــني الق ــرة أخــرى ب ــدلعت احلــرب م ــدما ان ــة عن ت احلكومي

ــزب ــني   . واحلـ ــشترك بـ ــالن مـ ــورة إعـ ــدخل يف صـ ــان التـ  وكـ
ذلـك   ومل تقع أي هجمات كـربى منـذ       . الطرفني، بنبذ العنف  

  .وال يزال الوضع هادئا يف ذلك البلد. احلني
ويف مواجهة مزيد من املماطلة، دعت مديرية التيـسري           

ت العملية بتوقيـع    وتوج. الطرفني إىل جنوب أفريقيا لبناء الثقة     
، الذي أكد علـى أن اخلتـام املبكـر والنـاجح            بالغ ماغاليسربغ 

لعملية السالم يف بوروندي هو يف األسـاس مـسؤولية حكومـة            
 قـــوات التحريـــر -حـــزب حتريـــر شـــعب اهلوتـــو بورونـــدي و

.  هــذا العــام مــنيونيــه/ حزيــران١٠ووقــع الــبالغ يف . الوطنيـة 
، غماغاليـسرب ويف مواجهة املزيد من الصعوبات بعـد اجتمـاع          

، بورونــــدي، نغــــوزيرتبــــت مديريــــة التيــــسري اجتماعــــا يف 
  . مرة أخرى تعهداتقطع الطرفان حيث

ـــ    ــادرة اإلقليميـ  للــــسالم توجيهــــات ةوأصــــدرت املبــ
 من أجل التنفيـذ الكامـل       ميسر عملية السالم يف بوروندي     إىل

 كـــانون ٣١التفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار الـــشامل حبلـــول      
ــرة  . ديــسمرب/األول ــاين ١ مــنوســتكون الفت ــاير / كــانون الث ين
.  مرحلــــــة تطهــــــري٢٠٠٩ينــــــاير / كــــــانون الثــــــاين٣١ إىل
فرقــة امليــسر عندئــذ نطــاق عملياتــه وســتبدأ  ســيقلص  عندئــذو

ــي    ــة لالحتــاد األفريق ــى أن  العمــل اخلاصــة التابع ــسحاهبا، عل  ان
وسـتغلق مديريـة التيـسري      . ٢٠٠٩مارس  /نهاية آذار بيستكمل  

وســريفع امليــسر تقريــرا  . مــارس/بعدئــذ عملياهتــا يف هنايــة آذار 
املبادرة اإلقليميـة للـسالم مبجـرد االنتـهاء مـن كـل عناصـر                إىل

  .الوالية يف العام اجلديد
سعادة الــسيد أنــدرس لــأعطــي الكلمــة اآلن : الــرئيس  
ــدن،  ــشكيلة بورونــدي لي ــيس ت ــسالم   التابعــةرئ ــاء ال ــة بن  للجن

  .واملمثل الدائم للسويد
 أشـكركم، سـيدي،   :)تكلم باإلنكليزية( السيد ليدن   

على هذه الفرصة للمشاركة يف جلسة اليوم بشأن بورونـدي،          
 املخصــصة  القطريــةبــصفيت رئــيس تــشكيلة جلنــة بنــاء الــسالم  
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إن التعــاون الوثيــق بــني جملــس األمــن وجلنــة بنــاء   . لبورونــدي
وينطبــق هــذا علــى حالــة بورونــدي،     . أمــر أساســي الــسالم 

 الـسالم،   توطيـد و   املسار الـصحيح حنـ     علىبلد يبدو اآلن     وهو
لكنــه يقــع يف منطقــة شــديدة االضــطراب وحيتــاج إىل دعــم       

 إىل الـصراع     من اجملتمـع الـدويل للحيلولـة دون انزالقـه          مستمر
  . مرة أخرىاملسلح

 - مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  شــرقوالــصراع يف  
 بــسهولة إىل البلــدان ميتــد ميكــن أن -املــذابح والتــوتر العرقــي 

ويف نفـــس . اشـــت جتـــارب مماثلـــة يف املاضـــياجملـــاورة الـــيت ع
ــدي مهــا اللبنتــ      ــتقرار يف بورون ــسالم واالس ــإن ال ــت، ف ن االوق

  .برمتهان للسالم واالستقرار يف املنطقة ااألساسيت
وتنفيذ اتفاق وقف إطـالق النـار الـشامل خطـوة أوىل           
. كــــي يتحقــــق بنـــاء الــــسالم الفعــــال يف بورونــــدي لمهمـــة  

بر، أتيحــت يل الفرصــة لزيــارة أكتــو/أواخــر تــشرين األول ويف
كــــي أنــــاقش مــــع البورونــــديني أولويــــاهتم بــــني لبورونـــدي  

 أشـري إىل  - شك   أدىن وبدون. بناء السالم ل  الكثرية ولوياتاأل
وعلى سـبيل املثـال،     . السالم واألمن باعتبارمها األولوية األوىل    

التقيــت علــى مــشارف بومجبــورا مــع جمموعــات نــساء عــانني   
 معيشة لتوفريكافحن اآلن   يعدام األمن، و  بشدة من احلرب وان   

 هي التنفيـذ    األوىل  رغبتهن وكانت. كرمية ألنفسهن وأطفاهلن  
 الــشامل بــني احلكومــة    النــارالكامــل التفــاق وقــف إطــالق   
ــو    ــعب اهلوتـ ــر شـ ــزب حتريـ ــة -وحـ ــر الوطنيـ ــوات التحريـ  . قـ

، املــستقبلليؤمنــوا بحيــاهتم ويمــضوا يف إىل األمــن لواحتــاجوا 
ســبوع املاضــي يف  األنجــاح الكــبري الــذي حتقــقلــذلك، فــإن ال

حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو كــان يف واحملادثــات بــني احلكومــة 
  .نباء سارة جداأالواقع 

ــسالم و       ــة لل ــادرة اإلقليمي ــادة املب ــى ق ــثين عل ــّسر ون املي
كمــا هننــئ . لتحقــيقهم ذلــك اإلجنــاز الكــبري نــوب أفريقــي اجل

حلــيهم لتحــزب حتريــر شــعب اهلوتــو،    وحكومــة بورونــدي  

سـبوع املاضـي    إلعالن الذي وقـع األ    وينبغي ل . املرونة الالزمة ب
حـزب حتريـر شـعب      صراع إذ أنـه يعطـي        هلـذا الـ    اًحدأن يضع   

بوصـفه  يف احلياة السياسية يف بورونـدي   خنراط  اهلوتو فرصة اال  
 . الدولةسيندمج يف مؤسسات حتت اسم جديد وا سياسياحزب

يــتعني علينــا و. منطقــةللاالتفــاق فرصــة لبورونــدي وو  
ــدعم  ــديني لــضمان  اآلن أن ن ــذ الكامــل لالتفــاق  البورون التنفي

، تنـهار ألمـور   وتركنـا ا  وإذا فشلنا يف القيام بـذلك،       . هذه املرة 
ويف . بالنـسبة لبورونـدي واملنطقـة     مـدمرة   العواقـب   قد تكون   ف

االحتاد األفريقي واملبـادرة اإلقليميـة      ينبغي تشجيع   ،  ضوء ذلك 
ا اهلـام   دورمهـ راطهما بالكامل ويف تأديـة      االستمرار يف اخن  على  
 .  لعملية السالمانا الضامنمبوصفه

بنـاء الـسالم مـن أجـل        اإلطار االسـتراتيجي للجنـة      إن    
يف الـواردة   فضال عـن االسـتنتاجات      بناء السالم يف بوروندي،     

 /وســيجري يف حزيــرانكــل ســنتني الــذي يعقــد ســتعراض اال
بنـاء  جلنـة    للمـؤازرة مـن       مبثابـة نـداء قـوي       من هـذا العـام     هيوني

ــسالم    ــاء ال ــة بن ــسالم إىل عملي ــذ اتفــاق وقــف إطــالق   ال وتنفي
 املخــــصص االجتمــــاعبنــــاء الــــسالم جلنــــة وســــتعقد . النــــار

ملــا تقولــه  االســتماعوالغــرض مــن ذلــك هــو . لبورونــدي غــدا
األمم املتحـدة    و احلكومة البوروندية  و اإلقليمية الفاعلة اجلهات  

ــة واألطــراف األخــرى  االحتياجــات األكثــر إحلاحــا  عــن املعني
ــار إطــالقفيمــا يتعلــق بتنفيــذ وقــف   ــدعم واحلــض علــى الن  ال

 .السياسي واملايل الدويل لتلبية تلك االحتياجات

نـــزع عمليـــة علـــى وجـــه الـــسرعة وجيـــب أن متـــضي   
 ومـا فتئـت     .خبطـى حثيثـة   السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج        

ي لربنـامج البنـك     فـور التنفيـذ ال  ضـمان   بناء الـسالم تؤيـد      جلنة  
دعم ويتعني حشد مزيـد مـن الـ   . ومستعدة للقيام بذلك الدويل  

خـرى، مبـا يف ذلـك عمليـة حتويـل حـزب حتريـر               األألولويات  ل
 انتخابـات   للمـشاركة يف  مستعد  شعب اهلوتو إىل حزب سياسي      

 .اإلقليمية على أرض الواقعبقاء املشاركة  ، و٢٠١٠عام 
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ما مـــن خـــالل املـــشاركة الدوليـــة، وال ســـيوســـتبقى   
ــة،   ــادرة اإلقليميـ ــي واملبـ ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــضمان هامـ ــة لـ هتيئـ

ــة ال ــذ عمليـ ــروف لتنفيـ ــادة    ظـ ــسريح وإعـ ــسالح والتـ ــزع الـ نـ
 .اإلدمــاج واجلوانــب األخــرى مــن اتفــاق وقــف إطــالق النــار  

حـىت يتـسىن     الشعور باألمن والثقة بـني الطـرفني         وسيتعني توفر 
ــة   ــاح عمليـ ــادة   جنـ ــسريح وإعـ ــسالح والتـ ــزع الـ ــاجنـ .  اإلدمـ

ــوفر   كمــا ــر ت ــضي األم ــة  سيقت ــة املتبادل ــة والالثق ؤســسات مبثق
ومــن األمهيــة مبكــان أن . اتلعمليــة االنتخابــللتحــضري الدولــة 

 حـرة   ٢٠١٠االنتخابـات يف عـام      تكون العملية الـيت سـتتوج ب      
بنـاء الـسالم يف     لعمليـة   وسيكون ذلـك اختبـارا مهمـا        . ونزيهة

ــدي ــى  . بورون ــم املتحــدة  وجيــب عل ــدويل أن  األم ــع ال واجملتم
   .لدعم بوروندي يف تلك العمليةيكونا مستعدين 

ــة    ــة    إن عملي ــدي شــراكة طويل ــسالم يف بورون ــاء ال بن
وارد اســتدامة املــوتتطلــب . األجــل مــن أجــل الــسالم والتنميــة 

ــسيق   ــضال عــن التن ــدرة، ف ــاق وقــف   وســيوفر . والق ــذ اتف تنفي
 اإلطـار   بأولويـات إطالق النار الظروف الالزمة للمـضي قـدما         

جنة بناء الـسالم، والـيت تـشمل األمـن والعدالـة            للاالستراتيجي  
 - وسيادة القـانون وإصـالح األراضـي واالنتعـاش االجتمـاعي          

  .واملسائل اجلنسانيةواالقتصادي 
واالستعراض الذي يعقـد مـرة كـل سـنتني وجيـري يف               

فرصـة السـتعراض التقـدم      التيح  ي سـ  ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين 
 واالهتمـام   ىل مزيد من الدعم   إذه اجملاالت والدعوة    احملرز يف ه  

جهودنـا املـشتركة لتوطيـد الـسالم يف         و. عنـد احلاجـة   يني  الدول
لتنفيـــــذ الكامـــــل النطـــــاق لألســـــاس سترســـــي ابورونـــــدي 

لتنميـة  من أجل حتقيـق ا لحد من الفقر    لالستراتيجية احلكومية ل  
   .على املدى الطويل مبا يعود بالنفع على مجيع البورونديني

ــام،    ــدي   أود ويف اخلتـ ــة بورونـ ــى حكومـ ــين علـ أن أثـ
 البنــاءة والتزامهــا  اشاركتهملــومجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة    

ــق  ــدي بتحقي ــسالم يف بورون ــنم و. ال هــذه الفرصــة  أود أن أغت

ــدي      ــل يف بورون ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــى ألشــكر مكت عل
هـذا  مـع جلنـة بنـاء الـسالم واحلكومـة يف            باقتدار كـبري    لتعاون  ا

جهـود  و أمهيـة بالغـة بالنـسبة للجنـة       كتـب   ويكتسي امل . الصدد
زيــادة تعزيــز اهليكــل املتكامــل إن .  األوســع نطاقــابنــاء الــسالم

ــق األمــم املتحــدة القطــري، يف إطــار اســتمرار     ل لمكتــب وفري
سـتكون  لممثـل التنفيـذي لألمـني العـام،         لالقيادة االستراتيجية   

بنــاء الــسالم يف هــود جلالفعــال األمــم املتحــدة دعم  لــةضــروري
ــدي ــتمكن  . بورون ــن ت ــورك   ول ــسالم يف نيوي ــاء ال ــة بن مــن جلن

دون التنسيق الفعال وإشراك مجيع أصـحاب       من   اإثبات أمهيته 
  .مبوراواملصلحة على أرض الواقع يف بوج

ــرئيس   ــة ( ال ــم باإلنكليزي ــسيد  : )تكل أشــكر ســعادة ال
   . اإلعالميةإحاطتهعلى رس ليدن يأند

 . ن ملمثل بورونديأعطي الكلمة اآل  

ــسانزي   ــسيد نـ ــسية() بورونـــدي (الـ ــم بالفرنـ  :)تكلـ
ــشكر  ــام  ت ــدي األمــني الع ــة بورون ــى حكوم ــع   عل ــره الراب تقري

)S/2008/745 (     عــــن مكتــــب األمــــم املتحــــدة املتكامــــل يف
ــدي، الــ  ــة اإلجيــاز والــ   بورون ــسم برباع ــة شمذي يت ول يف وثيق

ي عقـده   ولو مل يتكلل بالنجاح مـؤمتر القمـة الـذ          .مفصلة جدا 
يف بوجومبــــورا رؤســــاء دول املبــــادرة اإلقليميــــة للــــسالم يف 

 ملــــا كانــــت هنــــاك ديــــسمرب/كــــانون األول٤يف بورونــــدي 
 .  التقريرنوعيةمما يؤثر على مستكملة معلومات 

، أود  تقـدمي التقريـر   ب عن امتناين ل   اعرباإلضافة إىل األ    
أن أعــرب عــن امتنــان حكومــة بورونــدي إىل األمــني العــام        

جناح عملية الـسالم يف     بكفالة   االتزامهمعلى  ثل التنفيذي   واملم
خاصـة األمـني العـام      بـصفة   حكومة بورونـدي    وتشكر  . بلدي

أمــام مــؤمتر قمــة املبــادرة اإلقليميــة  علــى البيــان الــذي أدىل بــه  
دورا يف إقنـاع    أدى إسـهامه    ال شـك    وبـ . للسالم يف بوروندي  

يـة الـسالم    عمل إمتـام    أن بـ  حزب حترير شـعب اهلوتـو     واحلكومة  
  .  للتفاوضاعد خاضعيمل 
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شـكر  ألأود أيضا أن أغتـنم هـذه الفرصـة مـرة أخـرى         
وزير تشارلز نكاكوال، ميـسر عمليـة الـسالم، ورؤسـاء دول            ال

ــدان  ــذين اســتجاب  ابل ــة، ال ــادرة اإلقليمي مــرة أخــرى علــى  وا ملب
ــدويل ل  ــداءات اجملتمــع ال ــة الــيت تــسوية الفــور لن  أصــبحتاحلال

ــي ــضا أ. تغل ــي،    وأود أي ــة االحتــاد األفريق ــيس جلن ن أشــكر رئ
 . مؤمتر القمةحلضور الذي سافر إىل بوجومبورا 

 أن أودتعليــق علــى تقريــر األمــني العــام،  اليف معــرض   
أعـرب  . أبدأ باإلشـارة إىل الفقـرات األخـرية مـن تلـك الوثيقـة        

ــام   ــهاألمــني الع ــه بــ ثق عــن يف مالحظات ــسالم يف  ت ــة ال أن عملي
 وأوصـى، يف الفقـرات      -قبل القريـب    بوروندي ستتم يف املست   

جملـس األمـن واليـة مكتـب األمـم          ميـدد   أن  ب،  ٩٣ إىل   ٩٠من  
ذلـك االقتـراح   ونؤيـد متامـا   .  شـهرا ١٢املتحدة املتكامـل ملـدة      

لمـشاكل  لنؤيد إجراء تقييم تقـين      كما  . عقول جدا املم و ياحلك
ــة ــران املعلقــ ــرز يف حزيــ ــدم احملــ ــه / والتقــ ــة ، ٢٠٠٩يونيــ بغيــ

كتــب مــن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم     املل لنقــاالســتعداد 
ــشؤون الــسياسية  ــل . إلدارة ال أن يف حكومــة بورونــدي  وتأم

 . تشارك يف تقييم العمل الذي يتعني االضطالع به يف امليدان

 إىل بدايــة التقريــر، أالحــظ أن اجلــزء الثــاين  بــالرجوع  
ــيت وقعــت بــني      ــى أهــم األحــداث ال ــار١٥يركــز عل ــايو / أي م

أخـوض مطـوال يف     ولـن   . ٢٠٠٨نـوفمرب   /ين تشرين الثـا   ١٠ و
أسـفر مـؤمتر     ،كما قلت من قبـل    و؛  حداث عن تلك األ   الكالم

مبـورا  ويف بوج املعقود  قمة املبادرة اإلقليمية للسالم يف بوروندي       
أعــادت  إجيابيــة نتــائجعــن  ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٤يف 

ــة،    .األمــل للجميــع ويــشكل هــذا األمــر خطــوة حامســة األمهي
  . حلكومة اآلن يف االنتقال إىل املرحلة القادمةوترغب ا
ــا بــــأن      وعــــالوة علــــى ذلــــك، حنــــيط اجمللــــس علمــ
أغـــاتون رواســـا التقـــى بـــاألمس فخامـــة الـــرئيس بـــيري  الـــسيد

نكــورونزيزا بغيــة البــت بــصورة مــشتركة يف اخلطــوات األوىل  
ونأمل يف أن تنفذ األطراف     . اليت ينبغي اختاذها يف هذا الصدد     

عملية التزاماهتـا بـسرعة لـتمكني الطـرفني املعنـيني           األخرى يف ال  
  .من املضي قدما

، الـيت تـشري إىل      ١٤غري أنين أود أن أعلق على الفقرة          
حوادث هومجت خالهلـا عربـات تابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة              

وحنـيط اجمللـس    . املتكامل يف بورونـدي وكانـت تقـل مـوظفني         
ــة ابقني يف علمــا بــأن الــرتاع القــانوين بــني املــوظفني الــس    عملي

ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف      األمم املتحدة يف بوروندي   
بوروندي تعكف على دراسته حاليا اهليئات الوطنيـة املـسؤولة          

. قــانون العمــل الــدويلاللــوائح التنظيميــة للعمــل يف ضــوء عــن 
  .ويتوقع أن تفضي استنتاجاهتا إىل حل هنائي هلذه املسألة

الـسالم وتكامـل    قرير يتعلق ببناء    واجلزء الثالث من الت     
وتــثين بورونــدي علــى مجيــع  . أنــشطة منظومــة األمــم املتحــدة 

اسـتراتيجية  اجلهود الـيت بذلتـها منظومـة األمـم املتحـدة لتنفيـذ              
ــسالم      ــاء ال ــدعم بن ــة ل ــم املتحــدة املتكامل ــسنتني  األم خــالل ال

 ٢٠٠٩ونأمل أن يوفر متديد العمل هبـا خـالل عـام            . املاضيتني
ــن خــالل حتــسني      فرصــة لت ــيما، م ــة التنفيــذ، ال س ــز عملي عزي

ــع     ــدة مـــ ــم املتحـــ ــاالت األمـــ ــشطة وكـــ ــع أنـــ ــساق مجيـــ اتـــ
  . االستراتيجية أولويات
ــنتناول مــــرة أخــــرى األولويــــات     ويف املــــستقبل، ســ

، ٢٠١٤ إىل ٢٠١٠االســتراتيجية لألمــم املتحــدة للفتــرة مــن   
غري أن مـسألة    . اليت نوقشت مع احلكومة ومت اعتمادها مؤخرا      

ــة، ولــيس        ــشكل األولويــة الرابع ــدميقراطي، الــذي ي احلكــم ال
الثانية، ينبغي أن نعيد النظر فيها، ال سيما يف ما يتعلـق بتنظـيم         

، بغية إزالة أي شكل من أشـكال سـوء          ٢٠١٠انتخابات عام   
واحلكومــة بــصدد . الفهــم بــشأن العمليــة االنتخابيــة الوشــيكة 

وســيتم اإلعــالن . تــشكيل جلنــة انتخابيــة وطنيــة مــستقلة حاليــا
ولــن تتــداخل  . عــن أمســاء أعــضاء اللجنــة يف األيــام القادمــة     

  . صالحيات اللجنة مع مبادرات منظومة األمم املتحدة
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 مـن  ٤٧ و ٣٢وقد اسـترعت انتباهنـا أيـضا الفقرتـان        
التقرير، اللتان تتعلقان حبريـة الـرأي والتعـبري، ومجيـع الفقـرات             

ســيما الفقــرات مــن  الــيت تتنــاول حقــوق اإلنــسان عمومــا، ال  
وتقـــوم احلكومـــة حاليـــا بتـــشكيل جلنـــة وطنيـــة  . ٥٣إىل  ٤٤

وعــالوة علــى ذلــك، جيــري  .  اإلنــسانقمــستقلة معنيــة حبقــو 
ــد،        ــائي جدي ــانون جن ــك ق ــا يف ذل ــوانني، مب ــشاريع ق وضــع م

ومـؤخرا،  . تتخذ تدابري حمددة لكفالة السالم جلميع املواطنني      و
 مجيع هذه املـسائل     توجه وفد رفيع املستوى إىل جنيف لتفسري      

وأعـد تقريـر ونـوقش،    . املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان يف بورونـدي    
  . وصدرت توصيات

ولن نتوقف عند تلك املناقشة، غري أننا نـود أن نقـول              
إنـــه، بينمـــا أفـــادت التقـــارير بوقـــوع عـــدد مـــن االعتقـــاالت   
واألحكام بالسجن، ينبغي أال يطغى ذلـك علـى مجيـع اجلهـود         

مـــة الســـتعادة النظـــام يف بلـــد خـــارج مـــن  الـــيت تبـــذهلا احلكو
سنة من دكتاتورية عسكرية ذات بعـدين عرقـي وإقليمـي            ٤٠

ومــن املهــم أن . وعــشر ســنوات مــن احلــرب األهليــة الطائفيــة 
نعيد ترسيخ قيمة املبدأ القائل إنـه مـا مـن أحـد فـوق القـانون،                 
ــن        ــبري ع ــون إىل التع ــد مييل ــذين ق ــصحافيون، ال ــك ال ــا يف ذل مب

 أي اهتمـــام إىل األخالقيـــات الـــيت ا أن يعـــريوأنفـــسهم بـــدون
  .حتكم مهنتهم

ويف ما يتعلق باحلالة االقتـصادية، فإننـا ننـوه إىل متكـن              
.  يف املائــة٤,٥بلــدنا مــن حتقيــق معــدل منــو اقتــصادي بنــسبة    

ونغتنم هذه الفرصة لنجـزل الـشكر للبنـك الـدويل، وصـندوق             
ــاء الــسالم، ومجيــع ا    لــشركاء النقــد الــدويل، ومكتــب دعــم بن

ــاش     ــق االنتعـ ــعيه لتحقيـ ــدنا يف سـ ــم لبلـ ــى دعمهـ ــائيني علـ الثنـ
وحنــثهم علــى االســتمرار يف هــذا    . االجتمــاعي واالقتــصادي 

وحنن علـى اقتنـاع بقـدرتنا علـى مواصـلة تعزيـز أدائنـا               . االجتاه
إذا بلغنــا نقطــة اإلجنــاز علــى النحــو املتــوخى، وإذا أُعفينــا مــن  

  . ديوننا اخلارجية

ملـــستثمرين احملـــتملني علـــى زيـــارة ونـــود أن نـــشجع ا  
فاحلكومة قد هيأت بيئة مؤاتية لالسـتثمار األجـنيب         . بوروندي

ــدينا    ــتثمارات لــــ ــد لالســــ ــانون اجلديــــ ــالل القــــ ــن خــــ . مــــ
الـــــسياحة وقطـــــاع املعـــــادن اجملـــــالني الرئيـــــسيني   وتـــــشكل
  .للمستثمرين املفضلني
ويف اخلتــام، نرحــب باالســتنتاجات الــيت مت التوصــل       

 القمـة ملبـادرة الـسالم اإلقليميـة، الـذي عقـد يف             إليها يف مـؤمتر   
ــا  ٢٠٠٨يونيـــه /حزيـــران ٤ ، وبااللتزامـــات الـــيت تعهـــدت هبـ

ونأمــــــل أن يؤيــــــدها جملــــــس األمــــــن . األطــــــراف املعنيــــــة
  .تنفيذها ويدعم

أعطـــي الكلمـــة اآلن ): تكلـــم باإلنكليزيـــة(الـــرئيس  
ألعضاء اجمللس الذين يودون إبداء مالحظـات أو طـرح أسـئلة          

  .لى اإلحاطات اإلعالمية اليت استمعنا إليها للتوردا ع
ــسلدر     ــم باإلســبانية ) (كوســتاريكا(الــسيد وي ): تكل

بــــادئ ذي بــــدء، أود أن أعــــرب عــــن امتنــــاين لإلحاطــــات  
اإلعالمية اليت قدمها السفري ليدن، والسفري نـسانزي، والـوزير          
تشارليز نكـاكوال، وأن أشـكر األمـني العـام علـى تقريـره عـن                

 ويؤيد وفد بلدي املالحظـات والتوصـيات الـواردة          .بوروندي
يف التقرير، مبا يف ذلك االقتـراح املتعلـق بتمديـد واليـة مكتـب           

ونــود أن نــشدد علــى . األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي 
  .عدد من النقاط اليت يوليها وفد بلدي أمهية خاصة

أوال، تــــود كوســــتاريكا أن تــــشيد بــــالطرفني علــــى    
اق يف األسبوع املاضي بـشأن عـدد مـن املـسائل            توصلهما التف 

ونأمــل أن الطــرفني . األكثــر حــساسية املتعلقــة بعمليــة الــسالم 
سينفذان التزاماهتما بطريقة تكفـل ختامـا ناجحـا هلـذه املرحلـة         

كمــا نقــدر ونعــرب عــن امتنانــا  . األخــرية مــن عمليــة الــسالم 
ميــة للجهــود اهلامــة الــيت بــذلت يف إطــار مبــادرة الــسالم اإلقلي 
  .وجهود التيسري اليت قامت هبا جنوب أفريقيا يف هذا الصدد
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ويساورنا بالغ القلق ألنه ال يزال هنـاك أطفـال جنـود              
 اجلبهة الوطنيـة للتحريـر،   -يف صفوف قوات حركة بالبيهوتو  

ونناشــد تلــك اجلماعــة بــشدة أن تطلــق ســراح مجيــع األطفــال  
  .املرتبطني حبركتها بدون قيد أو شرط

ويف ضــوء احتفالنــا بــاألمس حتديــدا بالــذكري أخــريا،   
الــسنوية الــستني لإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، يــود وفــد   
بلــدي أن يعــرب عــن قلقــه إزاء عمليــات إلقــاء القــبض علــى     
أعضاء من املعارضة السياسية، ومن منـدويب وسـائط اإلعـالم،     

وترى كوستاريكا أن هـذا الـسلوك غـري          .وممثلي اجملتمع املدين  
ــو ــا ســيكون يف      . لمقب ــة كم ــذه احلال ــول يف ه ــري مقب ــو غ وه
  .حالة أخرى يف أي منطقة من العامل أي

ــه ســفري بورونــدي       ــا علي ونرحــب بــاخلرب الــذي أطلعن
فيما يتعلـق بإنـشاء جلنـة مـستقلة حلقـوق اإلنـسان، ونرجـو أن                

ــاء علــى  . تتخــذ خطــوات أخــرى يف هــذا االجتــاه   غــري أنــه، بن
ظر إىل حمتويــات تقريــر األمــني مسعنــاه مــن املــتكلمني وبــالن  مــا

  .العام، فإن شواغلنا ما زالت قائمة
ــبري        ــة التع ــرم حري ــدي أن حتت ــسلطات بورون ــب ب وهني

واالجتمــاع وأن تكفــل احلقــوق اإلجرائيــة الواجبــة واحملاكمــة  
  .العادلة جلميع املعتقلني

ال يوجـــد متكلمـــون ): تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس  
ا للتفـاهم الـذي مت التوصـل        وفقـ . آخرون مـدرجون يف قـائميت     

ــه يف مـــشاورات اجمللـــس الـــسابقة، أدعـــو أعـــضاء اجمللـــس    إليـ
إىل إجــراء مــشاورات غــري رمسيــة اســتمرارا للمناقــشة يف    اآلن

  .هذا املوضوع
 .٥٥/١٥ُرفعت اجللسة الساعة   

  


