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 )٢٠٠٧ (١٧٩١القرار   
ــسته      ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٥٨٠٩الــــذي اختــ ــانون ١٩، املعقــ  كــ

 ٢٠٠٧ديسمرب /األول
 

 إن جملس األمن، 
 إىل قراراتـــــه وبيانـــــات رئيـــــسه بـــــشأن بورونـــــدي، وال ســـــيما قـــــراره   إذ يـــــشري 
٢٠٠٦( ١٧١٩(، 

متها اإلقليميـة    التزامه القوي بسيادة بورونـدي واسـتقالهلا وسـال         وإذ يؤكد من جديد    
 على أمهية تويل أبناء بوروندي زمام عملية بنـاء الـسالم واألمـن والتنميـة             وإذ يشدد ووحدهتا،  

 الطويلة األجل،
 التقدم الذي أحرزته بوروندي حنو توطيـد الـسالم واالسـتقرار، وكـذلك              وإذ يالحظ  

حــزب (طنيــة التحــديات املتبقيــة، وخــصوصا اســتكمال عمليــة الــسالم مــع قــوات التحريــر الو  
ــو   ــة  -شــعب اهلوت ــر الوطني ــوات التحري ــاً واحلكــم    ) ق ــة دميقراطي ــدعيم املؤســسات املنتخب ، وت

الرشيد، واسـتكمال عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإصـالح قطـاع األمـن،                     
ــة حلقــوق       مبــا ــة فعال ــوفري محاي ــة أن تقــوم قــوى األمــن واملؤســسات القــضائية بت يف ذلــك كفال

 ادة القانون،اإلنسان وسي
 ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤ بإقامة حكومة وحدة وطنية يف وإذ يرحب 
واجملتمـع الـدويل علـى دعـم         املتحـدة    األمـم  علـى ضـرورة مداومـة منظومـة          وإذ يشدد  

 يف هــذا الــصدد بتــشكيل وإذ يرحــبتوطيــد الــسالم والتنميــة الطويلــة األجــل يف بورونــدي،  
 ،“جمموعة التنسيق بني الشركاء”

ــدمها يف  وإذ حيــيط علمــا   ــيت ق ــسمرب / كــانون األول٦ باإلحاطــة ال ــيس ٢٠٠٧دي  رئ
 بعمـل جلنـة بنـاء الـسالم احلثيـث           وإذ يرحـب  تشكيلة جلنة بناء الـسالم املخصـصة لبورونـدي،          
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ــة لإلطــار        ــصيغة النهائي ــدي إىل ال ــة بورون ــا يف ذلــك التوصــل مــع حكوم ــدي، مب ــشأن بورون ب
 إىل تنفيـــذها بـــنفس وإذ يتطلـــعمـــاد آليـــة الرصـــد والتتبـــع، االســـتراتيجي لبنـــاء الـــسالم واعت

 املشاركة، روح
 بــاجلهود التيــسريية الــيت تبــذهلا جنــوب أفريقيــا، جنبــا إىل جنــب مــع بلــدان  وإذ يــشيد 

مبــادرة الــسالم اإلقليميــة واالحتــاد األفريقــي، لتعزيــز التنفيــذ الكامــل لالتفــاق الــشامل لوقــف     
 يف دار السالم بـني حكومـة بورونـدي وحـزب            ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٧إطالق النار املوقع يف     

  قوات التحرير الوطنية،-حترير شعب اهلوتو 
، علـى اتفـاق إطـاري بـشأن         ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢ بالتوقيع، يف    وإذ يرحب  

 أمهيـة شـروع     وإذ يؤكـد  إنشاء جلنة ثالثية للمشاورات الوطنية بشأن آليات العدالة االنتقاليـة،           
علــى  العــام األمــني الــسلطات البورونديــة ووإذ يــشجعيف أنــشطتها يف وقــت قريــب،  اللجنــة 

 ،)٢٠٠٥ (١٦٠٦مواصلة التعاون بشأن هذه املسألة، عمال بالقرار 
 إىل استنتاجات فريقه العامل املعـين باألطفـال والـصراعات املـسلحة املتعلقـة               وإذ يشري  

عـن   العـام    األمـني  بتقريـر    ذ حييط علما  وإ،  )S/2007/92(بأطراف الصراع املسلح يف بوروندي      
 وحيـث  حبكومة بورونـدي،    وإذ يهيب ،  )S/2007/686(األطفال والصراع املسلح يف بوروندي      

 قــوات التحريــر الوطنيــة، علــى أن -ســائر األطــراف، وخــصوصا حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو  
 األمـم االت  وكـ شجعوإذ يـ تتعاون مـع الفريـق العامـل بغيـة متابعـة العمـل بـشأن اسـتنتاجاته،                  

 واجلهات املاحنة على مواصلة دعم هذه اجلهود،املتحدة 
املتكامــل يف بورونــدي الراميــة إىل تعزيــز  املتحــدة األمــم بــسياسة مكتــب وإذ يرحــب 

 ١٣٢٥ومحايــة حقــوق املــرأة وإىل مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية علــى النحــو احملــدد يف قــراره   
 القطاعات املشمولة بواليتها وإبقاء اجمللس علـى        باعتبار ذلك مسألة مندرجة يف كل     ) ٢٠٠٠(

 علم بذلك،
 املتحــدة األمــمعــن مكتــب ) S/2007/682( العــام ألمــنيلثــاين لا يف التقريــر وقــد نظــر 

 املتكامل يف بوروندي،
ــة مكتــب  يقــرر - ١  ــة يف   املتحــدة األمــم متديــد والي املتكامــل يف بورونــدي، املبين

 ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١، حىت ١٧١٩القرار 
ــثين - ٢  ــا يف     ي ــدي ملثابرهت ــة يف بورون ــسياسية الفاعل ــسلطات واجلهــات ال ــى ال  عل

حوارهــا بــشأن حتقيــق االســتقرار واملــصاحلة الوطنيــة وتعزيــز االنــسجام االجتمــاعي يف بلــدها،  
 وار؛ على مواصلة ذلك احلويشجعها
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 قــوات التحريــر الوطنيــة علــى العــودة إىل - حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو حيــث - ٣ 
اآلليــة املــشتركة للتحقــق والرصــد، دون تــأخري أو شــروط مــسبقة وعلــى القيــام فــورا بــإطالق   

 بكال طريف اتفاق وقف إطـالق النـار الـشامل أن            ويهيبسراح مجيع األطفال ذوي الصلة به،       
 قد يـؤدي إىل اسـتئناف األعمـال العدائيـة وأن يـسويا املـسائل املعلقـة              ميتنعا عن اختاذ أي إجراء    

بروح مـن التعـاون مـن خـالل أمـور منـها االتفـاق علـى خارطـة طريـق ذات خطـوات متعاقبـة                   
وأطــر زمنيــة واضــحة للتنفيــذ النــاجح لالتفــاق الــشامل لوقــف إطــالق النــار واختتــام املرحلــة     

 السلمية؛ النهائية للعملية
ريــق التيــسري اجلنــوب أفريقــي، ومبــادرة الــسالم اإلقليميــة، واالحتــاد   فيــشجع - ٤ 

ــة       ــز اجلهــود الــيت تــدعم اإلجنــاز املبكــر للعملي ــدوليني علــى تعزي ــشركاء ال األفريقــي، وســائر ال
 ويطلـب  قوات التحرير الوطنيـة،      -السلمية بني حكومة بوروندي وحزب حترير شعب اهلوتو         

وسائط منـها مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي،              القيام، من خالل     العام   األمنيإىل  
 بأداء دور سياسي قوي دعما لعملية السالم، بتنسيق كامل مع الشركاء اإلقليميني والدوليني؛

ــشجع - ٥  ــل     يـ ــى التعجيـ ــسري علـ ــق التيـ ــل وفريـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ  مكتـــب األمـ
ود الـذين يـدعى انـشقاقهم عـن         مبشاوراهتما بشأن التوصل إىل هنج مـشترك ملعاجلـة مـسألة اجلنـ            

 قوات التحرير الوطنية، وذلك بدعم دويل مناسب؛
 احلكومة البوروندية على مواصلة بذل جهودها فيما يتصل بتحـديات           يشجع - ٦ 

 توطيد السالم، وخصوصا احلكم الدميقراطي واإلصالحات يف جمايل العدالة واألمن؛
كات حقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك          عن قلقه العميق إزاء استمرار انتها      يعرب - ٧ 

 احلكومة على أن حتقق بدقة كاملة يف مجيـع احلـاالت            ثوحيالعنف اجلنسي والعنف اجلنساين،     
اليت يبلغ عنها، وأن تتخذ اخلطوات الالزمة ملنع حـدوث مزيـد منـها وكفالـة مثـول املـسؤولني                    

 عنها أمام العدالة؛
 تقــدمي التقــارير إىل اجمللــس بــشأن أن يواصــل بانتظــام العــام األمــني إىل يطلــب - ٨ 

تنفيــذ واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي وبــشأن التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق     
 ٢٠٠٦يونيـــــه /حزيـــــران ٢١بالنقـــــاط املرجعيـــــة الـــــواردة يف اإلضـــــافة لتقريـــــره املـــــؤرخ  

)S/2006/249/Add.1(             ه االنتقـال يف  ، وأن يبقي اجمللس على علـم بالتقـدم الـذي يتحقـق يف اجتـا
 هناية املطاف من املكتب املتكامل إىل مشاركة تركز أساسا على التنمية؛

 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٩ 
 
 


