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  )٢٠٠٩ (١٩٠٢القرار     
ــسته         ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٢٤٥الــ ــانون األول١٧، املعقــ /  كــ

  ٢٠٠٩  ديسمرب
  

  إن جملس األمن،  
ــة قرار  إذ يـــــشري   ــه وبيانـــــات رئيـــــسه بـــــشأن بورونـــــدي، وخباصـــ ــ إىل قراراتـــ ه اتـــ
  ،)٢٠٠٨ (١٨٥٨  و)٢٠٠٧ (١٧٩١ و) ٢٠٠٦( ١٧١٩

بـــسيادة بورونـــدي واســـتقالهلا وســـالمة     القـــوي التزامـــهوإذ يؤكـــد مـــن جديـــد     
  ووحدهتا، أراضيها

 مـؤمتر قمـة رؤسـاء دول وحكومـات     أمهية اإلعالن الـصادر عـن    يؤكد من جديد  وإذ    
يف  بومجبـورا   الـذي عقـد يف   ،عملية السالم يف بورونـدي    املعين ب بلدان منطقة البحريات الكربى     

 حكومــة بورونــدي صــل إليهــا بــني واالتفاقــات الــيت مت التو،٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٤
 ،)الوطنية قوات التحرير - حزب حترير شعب اهلوتو( وقوات التحرير الوطنية

ــة ووســاطة   وإذ يــشيد    والــشراكة مــن أجــل  ا،جنــوب أفريقيــمببــادرة الــسالم اإلقليمي
 املــستمرة يف دعــم ا ملــشاركته، واملديريــة الــسياسية، واالحتــاد األفريقــي،الــسالم يف بورونــدي

 بوروندي، ود الرامية إىل ترسيخ دعائم السالم يفاجله

ــسية لترســيخ دعــائم   يرحــبوإذ    ــه بورونــدي يف اجملــاالت الرئي   بالتقــدم الــذي أحرزت
 قـوات   -السالم ويف التصدي للتحـديات املتبقيـة، وخباصـة حتويـل حـزب حتريـر شـعب اهلوتـو                    

 قــادة قــوات التحريــر وترشــيح، )قــوات التحريــر الوطنيــة (التحريــر الوطنيــة إىل حــزب سياســي
 عمليـة نـزع   وضـمان اسـتدامة  خلدمة املدنية، وتعزيز احلكم الرشيد، لشغل مناصب يف ا الوطنية  
  قطاع األمن،التسريح وإعادة اإلدماج، واملضي قدما يف إصالح والسالح 
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لتوصــلها إىل توافــق يف اآلراء علــى حكومـة بورونــدي واألحــزاب الـسياسية   وإذ يـثين    
 قــانون االنتخابــات واعتمــاد ،أعــضاء اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة يح فيمــا يتعلــق بترشــ

بقرار احلكومـة تـوفري إطـار قـانوين للمنتـدى الـدائم للحـوار بـني                  وإذ يرحب ،  املنقح بالتراضي 
ــة  يــشريوإذ، األحــزاب  ٢٠١٠ املقــرر عقــدها يف عــام  نتخابــاتاللأن يــتم التحــضري  إىل أمهي
  زيهة وسلمية،حرة ون يف بيئةوإجراؤها 
 على ضرورة أن تواصـل منظومـة األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل دعمهمـا                  وإذ يشدد   

 يف هذا الـصدد     وإذ يرحب ،  لعملية ترسيخ دعائم السالم وللتنمية الطويلة األجل يف بوروندي        
 ،٢٠٠٩أكتـوبر  /بعقد اجتماع للفريق االستشاري للجهات املاحنة يف باريس يف تـشرين األول      

 لتنسيق املساعدة الدولية لالنتخابات،املنشأة ية املزدوجة اآللبو

  بورونـدي وبالزيـارة الـيت قـام هبـا          يفلجنـة بنـاء الـسالم       ل بالعمل املتواصـل   وإذ يرحب   
 للتقـدم   الـسنتني اسـتعراض إجراء بـ إذ حييط علمـا    رئيس تشكيلة بوروندي التابعة هلا، و      مؤخرا

ــا   ــتراتيجي لبنـ ــار االسـ ــذ اإلطـ ــرز يف تنفيـ ــسالم يف بورونـــدي احملـ ــوزء الـ ــه /يف متـ ، ٢٠٠٩يوليـ
ــاء الــسالم يف      ــة بن  كــانون ١٠وباإلحاطــة الــيت قــدمها رئــيس تــشكيلة بورونــدي التابعــة للجن

  ،٢٠٠٩ديسمرب /األول
 ألمهية العدالة االنتقالية يف التـشجيع علـى قيـام مـصاحلة دائمـة بـني مجيـع                   وإدراكا منه   

إنـشاء آليـات للعدالـة      ب شاورات الوطنيـة املتعلقـة    بعمليـة املـ    إذ يرحـب  أفراد شعب بورونـدي و    
 ،)٢٠٠٥ (١٦٠٦ وقرار جملس األمن ٢٠٠٠ وفقا التفاقات أروشا لعاماالنتقالية، 

لقيـــود املفروضـــة وا اســـتمرار انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان  وإذ يالحـــظ مـــع القلـــق  
 املعارضـة   ضة علـى  املفرو والتعبري   االجتماعاحلريات املدنية، مبا يف ذلك القيود على حرية          على

أعمـال   إزاء األنباء الـيت تفيـد بوقـوع     وإذ يعرب عن قلق مماثل    ،  السياسية وممثلي اجملتمع املدين   
 رتبطة ببعض األحزاب السياسية،امل شبانالمجاعات عنف على يد 

ــشجع   ــالت        وإذ ي ــاهرة اإلف ــا ملكافحــة ظ ــى مواصــلة جهوده ــدي عل ــة بورون حكوم
ــريع العقـــاب،  مـــن ــة سـ ــها  انتـــهاكاالت ة حلـــوعلـــى وضـــع هنايـ  حقـــوق اإلنـــسان، ومـــن بينـ

  القتل، عمليات
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨  و)٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـــــهإىل وإذ يـــــشري   

 ١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤يـــه بـــاملرأة والـــسالم واألمـــن، وقراراملتعلقـــة  )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
 ١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢يـه   حبماية املدنيني يف الرتاعات املـسلحة، وقرار      املتعلقني  ) ٢٠٠٩(
  باألطفال والرتاعات املسلحة،املتعلقني ) ٢٠٠٩(
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مبكتب األمـم املتحـدة   املتعلق  )S/2009/611( لألمني العام السادسيف التقرير  وقد نظر  
 املتكامل يف بوروندي،

ــرر   - ١   ــىت     يقـ ــدي حـ ــل يف بورونـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــة مكتـــب األمـ ــد واليـ متديـ
) ٢٠٠٦ (١٧١٩قــرار العلــى النحــو املنــصوص عليــه يف ، ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٣١

 ؛)٢٠٠٨ (١٨٥٨  و)٢٠٠٧ (١٧٩١ه يوجرى جتديده يف قرار

علــى بــذل قـــصارى   قــوات التحريـــر الوطنيــة   حكومــة بورونــدي و  يــشجع    - ٢  
مجيـع   ويـدعو  ،٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٤ يف   املربمـة تنفيـذ االتفاقـات     للقيـام ب  جهودمها  

 علـى   ويـشجعها ،  العودة إىل أجـواء التـوتر     يشجع على   عن أي عمل قد      االمتناع   األطراف إىل 
 ؛البوروندي املصاحلة وفقا ملا ينص عليه الدستوربروح املعلقة عن طريق احلوار وحل املسائل 

 واملديريـة   ا، ووسـاطة جنـوب أفريقيـ      ،مبـسامهة كـل مـن املبـادرة اإلقليميـة         يقر    - ٣  
  يف عمليـة بنـاء الـسالم يف بورونـدي حـىت            ،ورونـدي  والشراكة من أجل السالم يف ب      ،السياسية

 الـشركاء الـدوليني      وغريهم مـن   قادة املبادرة اإلقليمية واالحتاد األفريقي    يشجع   و ،٢٠٠٩ عام
 ديـسمرب / كـانون األول ٤تنفيـذ إعـالن   علـى أرض الواقـع ضـمانا ل      مواصلة بذل جهودهم     على

  بشكل ال رجعة فيه ولتوطيد عملية السالم؛ ٢٠٠٨

مكتــب األمــم املتحــدة   عــن طريــق أن يقــوم،بــطلبــه إىل األمــني العــام  يكــرر   - ٤  
 عمليـة    مجيـع جوانـب    ، بدور سياسي قوي يف دعـم       على وجه اخلصوص   املتكامل يف بوروندي  

  اإلقليميني والدوليني؛دون اإلقليميني والسالم، بتنسيق كامل مع الشركاء 
 بورونـدي، يف تعـاون وثيـق     أن يقوم مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف      يقرر  - ٥  

مــع حكومــة بورونــدي، بــإيالء اهتمــام خــاص لــدعم العمليــة االنتخابيــة واحلكــم الــدميقراطي    
   وتوطيد دعائم السالم وإعادة اإلدماج املستدام واملسائل اجلنسانية؛ 

هتيئــة الــوطنيني عــن املــسؤولية الرئيــسية حلكومــة بورونــدي وشــركائها  ب يقــر  -٦  
 اختــاذ علــى حكومــة بورونــدي ثحيــو، ٢٠١٠جــراء انتخابــات يف عــام  الظــروف املالئمــة إل

، ٢٠١٠إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسـلمية يف عـام          أجواء تفضي إىل    التدابري الالزمة لتهيئة    
 بطــرق منــها علــى، مواصــلة التحــاور حكومــة بورونــدي واألحــزاب الــسياسية علــى شجعيــو

  املنتدى الدائم للحوار؛اخلصوص

ة بوروندي واألحزاب السياسية على مواصـلة جهودهـا للحفـاظ            حكوم ثحي  - ٧  
  ؛ ومصداقيتهاعلى استقاللية اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة
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 مجيع أحنـاء    يفالوطنية  تربية  إعطاء الرئيس نكورونزيزا إشارة بدء محلة لل       ؤيدي  - ٨  
 أنــشطة تنفيــذى  علــشجعيــوالنتخابــات، يف إطــار التحــضري ل ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــولالبلــد يف
   العملية االنتخابية؛طيلة الوطنيةالتربية 

لعمليـة االنتخابيـة، ويطلـب      لملـساعدة   تقـدمي ا  لاألمم املتحدة   باستعداد   يرحب  - ٩  
 يف بورونــدي الوقــوف علــى أهبــة االســتعداد، يف حــدود  مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل مــن 
ــ ــسيت  امل ــدعم اللوجي ــدمي ال ــر وارد املتاحــة، لتق ــضى األم ــة   إىل ال،  إذا اقت ــة الوطني ــة االنتخابي لجن

 العملية االنتخابية؛ املستقلة يف املراحل احلامسة من

ــيكــرر   - ١٠    املمثــل التنفيــذي لألمــني العــام تيــسري وتــشجيع احلــوار بــني   مــن هطلب
 مـع االسـتمرار يف    ال سيما يف سياق االنتخابات املقبلة،       ،  أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني   

  واالستقرار؛ الرامية إىل احلفاظ على السالمهم دعم جهود
حكومة بوروندي وجلنة بنـاء الـسالم وشـركاءها الـوطنيني والـدوليني             يشجع    - ١١  

على الوفاء بااللتزامات اليت قطعوها علـى أنفـسهم مبوجـب اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم                    
ــب ــن ويطل ــسالم أن تــ    م ــاء ال ــة بن ــن مكتــ  ستمر، جلن ــدعم م ــل يف  ب ــم املتحــدة املتكام  ب األم

وإعـادة   واألمـن  الـسالم     السـتدامة  مساعدة حكومة بوروندي على إرساء أسس     يف  بوروندي،  
ــاج  ــة  اإلدم ــة الطويل ــة    األجــلوالتنمي ــوارد الالزم ــة امل ــى تعبئ ــدي وعل ــك  يف بورون ــق تل  لتحقي
  من أجل االنتخابات املقبلة؛تعبئتهاذلك  يف مبا ،األهداف

ــشجع   - ١٢   ــةي ــذل جهودهــا ملواجهــة حتــديات     حكوم ــى مواصــلة ب ــدي عل  بورون
ــدميقراطي     ــسالم، وال ســيما احلكــم ال ــائم ال ــد دع ــازة   توطي ــن، وحي ، وإصــالحات قطــاع األم

ــة ــه خـــاص علـــى حقـــوق    ،األراضـــي، والعدالـ ــز بوجـ ــة حقـــوق اإلنـــسان، مـــع التركيـ  ومحايـ
 ؛والطفل املرأة

مكتــب األمــم ، بــدعم مــن جهودهــازيــادة حكومــة بورونــدي علــى شجع يــ  - ١٣  
 ترمـي  إصـالحات هيكليـة      لتنفيـذ  املتحدة املتكامل يف بوروندي وغريه مـن الـشركاء الـدوليني،          

 اإلداريــة، مــع اســتمرار التركيــز علــى    احلوكمــة  الــسياسية واالقتــصادية و  اإلدارةإىل حتــسني
 إلدارة العامة؛الربنامج الشامل إلصالح ا تنفيذ بصفة خاصة علىويشجع مكافحة الفساد، 

ــدوليني،     يؤكــد  - ١٤   ــة إصــالح قطــاع األمــن، وحيــث مجيــع الــشركاء ال  علــى أمهي
 جهــود حكومــة  علــى دعــم ،  يف بورونــديباالشــتراك مــع مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل     

سـيما   ، وال لـشرطة وتعزيـز قـدراهتا     التحسني الكفاءة املهنية خلدمات األمن الوطنية و      بوروندي  
  نساين؛العنف اجليف جمال التدريب على حقوق اإلنسان و
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حكومـــة بورونـــدي علـــى أن تقـــوم، بالتعـــاون مـــع مجيـــع الـــشركاء يـــشجع   - ١٥  
 يف بورونــدي وبرنــامج األمــم املتحــدة األمــم املتحــدة املتكامــل مبــا يف ذلــك مكتــب الــدوليني،

 إعــادة اإلدمــاجوالتــسريح واســتراتيجية عمليــة نــزع الــسالح  اإلمنــائي والبنــك الــدويل، بإمتــام  
 ، والالجـئني العائـدين  ، واملقاتلني الـسابقني  ،القتصادي املستدام للجنود املسرحني   او االجتماعي

 ث وحيــ،املتــأثرة بــالرتاع، وخباصــة النــساء واألطفــالواملــشردين وغريهــم مــن الفئــات الــضعيفة 
   ذلك؛ أهبة االستعداد لدعم الوقوف علىالدوليني، وخباصة جلنة بناء السالم، على شركاءال

مفوضـية  و الـيت تـضم بورونـدي    ،قدم الذي أحرزته اللجنة الثالثيـة      بالت رحبي  - ١٦  
 الجـئني  تـصون كرامـة ال     حلـول دائمـة   التوصـل إىل     ، يف وترتانيا األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

 الالجـئني   تبقى مـن   جهود متواصلة يف ما يتعلق مبن     شجع على بذل    يالذين يعيشون يف ترتانيا و    
  البورونديني؛

بـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة          ستمر،  تـ بوروندي على أن    حكومة  يشجع    - ١٧  
ــشركاء،   املتكامــل يف ــة   يف  بورونــدي وغــريه مــن ال ــة املتعلقــة بالعدال إجــراء املــشاورات الوطني
ــة  ــشره إمتــام االنتقالي ــهائي ون ــر الن ــائج هــذه    يف الوقــت املناســب التقري ، وضــمان أن تــشكل نت

  ليات العدالة االنتقالية؛املشاورات األساس الذي يتم بناء عليه إنشاء آ
كومــة بورونــدي أن تواصــل بــذل جهودهــا لتوســيع نطــاق احتــرام    حب يهيــب  - ١٨  

ــشاء      ــها إن ــها، بوســائل من ــسان ومحايت ــوق اإلن ــةحق ــسان  هيئ ــوق اإلن ــستقلة حلق ــة م ــا  وطني  هل
ويـشجعها   ،٤٨/١٣٤مبـادئ بـاريس املبينـة يف قـرار اجلمعيـة العامـة               مبا يتماشى و   ،مصداقيتها

 التـدابري الالزمـة لـضمان متتـع مواطنيهـا         اختـاذ   العقـاب، و   ى وضع حـد لإلفـالت مـن       علكذلك  
ختويـف،   االقتصادية والثقافيـة دون خـوف أو       و  حبقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية    الكامل

الــصكوك الدوليــة حلقــوق    واملنــصوص عليــه يف  دســتور بورونــدي   املكــرس يف علــى النحــو  
 يت صدقت عليها بوروندي؛ال، مبا فيها الصكوك اإلنسان

حيـث  و،  واجلنـساين عن قلقه إزاء استمرار العنف اجلنسي       بوجه خاص    يعرب  - ١٩  
تقـدمي  مزيد من االنتهاكات وضمان     وقوع   اختاذ اخلطوات الالزمة، ملنع       مواصلة احلكومة على 

   إىل العدالة؛املسؤولني عن ارتكاهبا
ماعـات املـسلحة، ويـشدد       بإطالق سـراح مجيـع األطفـال مـن قبـل اجل            رحبي  - ٢٠  

الربنــامج برحــب يف هــذا الــصدد يبــصورة دائمــة، وواســتيعاهبم إدمــاجهم إعــادة ضــرورة علــى 
، بدعم من مكتـب األمـم   على أن تقوم   احلكومة   ثحيو البنك الدويل يف هذا اجملال،       بدأهالذي  

 املعنيــة  العمــل القطريــةفرقــةا مــن أعــضاء واليونيــسيف وغريمهــ يف بورونــدي املتحــدة املتكامــل
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ــها    ــهاكات اخلطــرية حلقــوق الطفــل واإلبــالغ عن كافحــة ظــاهرة اإلفــالت مــن   مب، برصــد االنت
 العقاب بالنسبة ملنتهكي حقوق الطفل؛

 االعتمــادات علــى زيــادةمكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي  حيــث  - ٢١  
غـو الدميقراطيـة يف     املخصصة حاليـا للتعـاون مـع بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكون                  

، وذلك بالتعـاون مـع حكـوميت بورونـدي ومجهوريـة            حدود قدرات كلٍ منهما وواليته احلالية     
  ؛الكونغو الدميقراطية، حسب االقتضاء

إىل اجمللـس إحاطـة عـن العمليـة االنتخابيـة يف             األمني العام أن يقدم      من يطلب  - ٢٢  
 بورونـدي  ب األمـم املتحـدة املتكامـل يف   تنفيذ والية مكتـ    وتقريرا كامال عن     ٢٠١٠مايو  /أيار

، ويطلب من األمني العام أن يضمِّن تقريره استعراضـا تفـصيليا            ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
ــة احملــددة يف اإلضــافة املؤرخــة       ــاط املرجعي ــاء بالنق  ٢٠٠٦أغــسطس / آب١٤عــن مــدى الوف

)S/2006/429/Add.1 ( ــره املــؤرخ ــران٢١لتقري ــه / حزي يقــوم، وأن ) S/2006/429 (٢٠٠٦يوني
 توصيات عن التغيريات اليت يلـزم إجراؤهـا   ، بتقدميبعد إجراء مشاورات مع حكومة بوروندي    

بشأن توجه وتكوين وجود األمم املتحدة يف بوروندي، تشمل توصيات عن إطار زمين مـنقح               
  للتحول إىل تواجد يركز بقدر أكرب على التنمية؛ 

  .د نظره الفعلي أن يبقي هذه املسألة قييقرر  - ٢٣  
  
  
  


