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ــل         ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــن مكتـــب األمـ ــام عـ ــني العـ ــر الثالـــث لألمـ التقريـ
 بوروندي يف
 

 مقدمة -أوال  
، الـذي طلـب اجمللـس    )٢٠٠٧ (١٧٩١هـذا التقريـر مقـدم عمـال بقـرار جملـس األمـن         - ١

 مداومـة اطالعـه   مبقتضاه متديد والية مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي وطلـب إيلّ           
ــام ع ــىبانتظ ــرار    ال ــذ الق ــرز يف تنفي ــدم احمل ــن      . لتق ــستوفاة ع ــات م ــدم معلوم ــر يق ــذا التقري وه

ــدي م    ــهدهتا بورونــ ــيت شــ ــسية الــ ــورات الرئيــ ــؤرخ    التطــ ــسابق املــ ــري الــ ــدور تقريــ ــذ صــ نــ
 .٢٠٠٨مايو / أيار٧ وحىت (S/2007/682) ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين ٢٣
 

 التطورات الرئيسية  
 العامة يف بورونـدي تـدهورا شـديدا منـذ           انيةواإلنستدهورت احلالة السياسية واألمنية      - ٢

أبريـل بـني    /نفت األعمـال العدائيـة الواسـعة النطـاق يف نيـسان           ؤوقـد اسـت   . فترة اإلبالغ السابقة  
ــو     ــة وحــزب شــعب اهلوت ــصدام   -قــوات األمــن الوطني ــة، بينمــا أدى ال ــر الوطني  قــوات التحري

شــل عمــل الربملــان واحلكومــة  ممــااملتجــدد بــني األحــزاب الــسياسية إىل أزمــة سياســية أخــرى،  
ومشلت األسباب اإلضافية للقلق أثنـاء      . ٢٠٠٧نوفمرب عام   / اليت عينت يف تشرين الثاين     املوسعة

فترة اإلبالغ عمليات تـشريد الـسكان نتيجـة لألعمـال العدائيـة، واسـتمرار انتـهاكات حقـوق                   
 يف جمـال العدالـة      اإلنسان على نطاق واسـع علـى أيـدي قـوات األمـن الوطنيـة، وانعـدام التقـدم                  

 . االنتقالية، واحتمال انعدام األمن الغذائي
 

 عملية السالم  
اكتـسبت اخلطـوات الراميــة إىل فـتح الطريــق املـسدود الــذي بلغتـه عمليــة الـسالم قــوة        - ٣
 املُيـسر بدأت املديرية السياسية، الـيت أنـشأها        و. ٢٠٠٨يف مطلع عام     بادئ األمر  ، حتققت دفع



S/2008/330
 

2 08-34406 
 

ر الــسالمة واألمــن اجلنــوب أفريقــي، يف معاجلــة املــسائل الــسياسية املتــصلة تــشارلز نكــاوال وزيــ
لـسياسية  وتـشمل املديريـة ا    . ينـاير /بتنفيذ االتفاق الشامل لوقـف إطـالق النـار يف كـانون الثـاين             

، وممثلــي فريــق التيــسري ومبــادرة الــسالمة اإلقليميــة، وممثلــي االحتــاد ممثلــي التنفيــذي لبورونــدي
ــا  ــي واالحتـ ــا    ،د األورويباألفريقـ ــة ترتانيـ ــا ومجهوريـ ــوب أفريقيـ ــفريي جنـ ــدة وسـ ــدى املتحـ  لـ

ــدي ــة ممــثلني هل    . بورون ــر الوطني ــوات التحري ــة وق ــة كمــا عينــت احلكوم ويف . مــا يف هــذه اهليئ
يناير، قدم امليسر إىل املديرية السياسية مقترحات هتـدف إىل اسـتئناف عمليـة    /كانون الثاين  ١٥

لت هذه املقترحات جداول زمنية واضحة حتدد مواعيـد عـودة           السالم اليت أصاهبا الركود، ومش    
 .قيادة قوات التحرير الوطنية إىل بوروندي

ون رواسـا رئــيس  توحتـت رعايـة حكومـة مجهوريـة ترتانيـا املتحــدة، التقـى امليـسر بأغـا         - ٤
وعقـب تلـك املناقـشات،      . ينـاير / كـانون الثـاين    ٢٦قوات التحرير الوطنية، يف دار السالم يـوم         

د السيد رواسا جمددا التـزام قـوات التحريـر الوطنيـة بعمليـة الـسالم واسـتعدادها للعمـل مـع                      أك
 رئيس مجهوريـة    فيينيفرباير، قدم امليسر مقترحاته إىل يوري كاغوتا موس       / شباط ٥ويف  . امليسر

ثابو مبيكـي رئـيس مجهوريـة       ويت رئيس مجهورية ترتانيا املتحدة      يأوغندا وجاكايا مريشو كيكو   
ديـسمرب  /ة والية امليسر حـىت كـانون األول       جددت املبادرة اإلقليمي   ، وبعد ذلك  ،فريقياجنوب أ 

 . ٢٠٠٨عام 
فربايـر، عقـد فريـق التيـسري اجلنـوب أفريقـي اجتماعـا يف كيـب                 / شباط ٢٣ و   ٢٢ويف   - ٥

تاون ضم أصحاب املصلحة اإلقليميني والدوليني، الثنائيني منهم واملتعددي األطـراف، ملناقـشة             
مـن أجـل تقـدمي      واتفق املشتركون يف االجتماع على هنج مـشترك         .  يف بوروندي  السالمعملية  

برنـامج  ”، عنواهنـا    اخلطـوات  على أسـاس خريطـة طريـق متعاقبـة           ، عملية السالم  الدعم الختتام 
ــة الــسالم يف بورونــدي طــويرالعمــل لت   إىلكمــا أنــشئ فريــق مــن املبعــوثني اخلاصــني  . “ عملي

 .ق التيسري واملديرية السياسيةبوروندي ملساندة عمل فري
 برنـامج العمـل، املؤلـف مـن مـرحلتني، تنفيـذ االتفـاق الـشامل لوقـف إطـالق                     أىوارت - ٦

وتنطوي املرحلة األوىل على االنتـهاء مـن        . ٢٠٠٨ عملية السالم حبلول هناية عام       واختتامالنار  
ليـة املـشتركة للتحقـق       اآل إىلعملية نزع السالح والتـسريح بعـد عـودة قـوات التحريـر الوطنيـة                

 وعــودة قيــادة قــوات التحريــر الوطنيــة إىل بورونــدي  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١الرصــد حبلــول و
 املرحلة الثانية إدماج أفراد قـوات التحريـر الوطنيـة يف            يترتأو. ٢٠٠٨مايو عام   / أيار ١حبلول  

مـع احمللـي،    املؤسسات الوطنية فضال عن إعادة إدماجهم اجتماعيـا واقتـصاديا علـى صـعيد اجملت              
 .على أن تقوم املديرية السياسية مبراقبة ذلك
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فربايـر،  / يف شـباط   ،قر برنامج العمل من قبل حكومة بورونـدي يف وقـت متـأخر            وقد أُ  - ٧
مـارس، عقــب اجتمـاع مــع امليـسر واملديريــة    / آذار١مـن جانـب قــوات التحريـر الوطنيــة يف    مث 

عـــودة إىل بومجبـــورا حبلـــول  علـــى الوبـــذلك وافـــق الـــسيد رواســـا. الـــسياسية يف دار الـــسالم
 .مايو/أيار ١
التحريــر الوطنيــة قــوات مــارس، اجتمــع ممثلــو املديريــة الــسياسية وقيــادة / آذار١٦ويف  - ٨

 ٢٠٠٦يونيـه عـام     /واحلكومة وأكـدوا جمـددا التـزامهم بتنفيـذ اتفـاق املبـادئ املـربم يف حزيـران                 
 وعقـب مفاوضـات  . ٢٠٠٦سـبتمرب عـام   /واالتفاق الشامل لوقف إطالق النار املـربم يف أيلـول    

مـارس إىل اتفـاق     / آذار ١٧طابع فين، توصلت قوات التحرير الوطنية واالحتاد الـوطين يف           ذات  
أمجل الترتيبات األمنية واللوجستية اليت ستوفرها فرقـة العمـل اخلاصـة التابعـة لالحتـاد األفريقـي                  

 .يف بوروندي ألفراد قوات التحرير الوطنية العائدين
وطنيـة إىل اآلليـة     وعلى الـرغم مـن هـذه التطـورات اإلجيابيـة، مل تعـد قـوات التحريـر ال                   - ٩

وكانـت حجـة    . برنـامج العمـل   حـسب أحكـام     أبريـل   / نيـسان  ١ق والرصـد يف     املشتركة للتحق 
قوات التحرير الوطنية أن اإلطار القانوين القائم الـذي ميـنح أفرادهـا حـصانة مؤقتـة غـري كـاف                     

ــدا يعتمــده الربملــان، وذلــك كــشرط مــسبق لعــودهتم   وأن األمــر يــستلزم قا ــا جدي وجــدير . نون
بالذكر أن اجلمعيـة الوطنيـة كانـت قـد اعتمـدت قانونـا بـشأن احلـصانة املؤقتـة للمـوقعني علـى                      

وأعقـب ذلـك    . ٢٠٠٦نـوفمرب عـام     / يف تشرين الثـاين     املربم االتفاق الشامل لوقف إطالق النار    
، ذكــر باالســم قــوات التحريــر ٢٠٠٦سمرب عــام ديــ/صــدور مرســوم رئاســي يف كــانون األول

ومل يقتنــع قــادة قــوات التحريــر الوطنيــة . الوطنيــة بوصــفها اجلهــة املــستفيدة مــن ذلــك القــانون 
 املعقـودة جتماعـات   االمارس ويف   / آذار ١١ رئيس اجلمهورية يف     املقدمة من بالتأكيدات العلنية   

وعقـب اجتمـاع مـع    . زاال سـاريني مـا  وم تفيـد بـأن القـانون واملرسـ       الـيت   مع املديريـة الـسياسية      
أبريــل، قــرر امليــسر استــشارة قــادة املبــادرة اإلقليميــة والتمــاس  / نيــسان١املديريــة الــسياسية يف 

 قـرار قـوات التحريـر الوطنيـة القاضـي بعـدم             علـى ضـوء   التوجيه بشأن كيفية التقـدم يف العمـل         
 .لتحقق والرصدلالعودة إىل اآللية املشتركة 

 جــاء فيــه أهنــا حتــتفظ اأبريــل، أصــدرت قــوات التحريــر الوطنيــة بالغــ/نيــسان ١٧ويف  - ١٠
؛ نــشب القتــاليف اليــوم نفــسه و. بــاحلق يف الــدفاع عــن نفــسها إذا هامجــت احلكومــة مواقعهــا 

 ات علـى مواقـع قـوات الـدفاع الـوطين           التقارير بأن قوات التحرير الوطنية شنت هجم       توأفاد
 الثقيلـة واهلاونـات حنـو بومجبـورا طـوال الليـل والنـهار               ووجهت نريان الرشاشات  . يف العاصمة 

وظل القتـال بـني قـوات التحريـر الوطنيـة وقـوات الـدفاع الـوطين يـؤثر علـى مقاطعـات                       . التايل
ــورا الريفيـــــة، وبوبـــــانزا، وكايـــــانزا    ــيبيتوك،بومجبـــ باهلاونـــــات يف  قـــــصفوأثنـــــاء .  وســـ
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ــسان ٢٢ ــاين ســفارة الفاتيكــان بأضــرار،    /ني ــل، أصــيبت مب  عــن حــدث التقــارير توإن مل تأبري
 .حدوث إصابات

 بعـد ذلـك قـوات الـدفاع         نفـذهتا وأفادت التقـارير بـأن عمليـات القـصف اجلـوي الـيت               - ١١
ن مــ هــذه القــوات منعــتالــوطين قــد دمــرت قواعــد قــوات التحريــر الوطنيــة مشــايل بومجبــورا   

لعديـد مـن املقاطعـات      وال تزال احلالة األمنيـة يف بومجبـورا وا        . مواصلة اهلجمات على العاصمة   
 .املتضررة متوترة

 مـن أفـراد قـوات التحريـر          حمـارب  ١٠٠أفادت التقـارير أن حنـو       مايو،  / أيار ٧وحبلول   - ١٢
 قد لقوا مصرعهم، وأن املزيد من األفـراد         نود من أفراد قوات الدفاع الوطين     الوطنية وعشرة ج  

ونــدي الوطنيــة قــد لقــوا  أن ثالثــة مــن ضــباط شــرطة بور بــكمــا أفــادت التقــارير . قــد أصــيبوا
وال يزال عدد اخلسائر البشرية يف صفوف املدنيني غري مؤكد، وإن كان القتـال قـد       . مصرعهم

 .مايو/أدى إىل تشريد آالف عديدة من السكان حبلول أوائل أيار
مـسؤولة   احلكومـة    اعتـربت وورفضت قوات التحرير الوطنية حتمـل مـسؤولية العنـف،            - ١٣

ــن  ــن شــ ــات وأكــــدت  عــ ــاق   اهلجمــ ــا باالتفــ ــار  التزامهــ ــشامل لوقــــف إطــــالق النــ ويف . الــ
أبريــل، دعــت قــوات التحريــر الوطنيــة إىل إهنــاء هجــوم احلكومــة العــسكري، وإىل /نيــسان ١٢

 قــوات التحريــر الوطنيــة واســتئناف املفاوضــات، الــيت ينبغــي أن   حملــاريبتــوفري املعونــة الغذائيــة  
 .ياتشمل ممثلني للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريق

ويف . واعتربت احلكومة، من جانبها، أن اهلجمات انتهاك متعمـد لوقـف إطـالق النـار           - ١٤
اســتعمال مــسألة احلــصانة  ب يتــهم قــوات التحريــر الوطنيــة  بالغــاأبريــل، أصــدرت / نيــسان١٨

ودعت احلكومة اجملتمع الدويل إىل اختـاذ التـدابري الالزمـة           . املؤقتة كمربر إلفشال عملية السالم    
 .لى انتهاك قوات التحرير الوطنية لالتفاق، بينما أكدت أهنا ال تزال مستعدة للحوارللرد ع
 الـشديد   القلـق كما أعربت اجلهات الفاعلـة الوطنيـة وأصـحاب املـصاحل الـدوليني عـن                 - ١٥

إزاء التقــارير غــري املؤكــدة القائلــة بــأن قــوات التحريــر الوطنيــة تتلقــى الــدعم مــن القــوات           
 . روانداالدميقراطية لتحرير

 عضوا من أعـضاء الربملـان رسـالة إىل رئـيس اجلمعيـة              ٢٥أبريل، وجه   / نيسان ٢٤ويف   - ١٦
القائمـة بـشأن احلــصانة    قـوانني الالوطنيـة، يطلبـون فيهـا اجتمـاع الربملـان بكامــل هيئتـه لتعـديل        

ــسلحة     ــذكر صــراحة اســم اجلماعــة امل ــة لكــي ت ــه   ولكــن. املؤقت ــان بكامــل هيئت  اجتمــاع الربمل
 .قدُيع مل
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أبريل، ألقى الرئيس بيري نكورنزيزا خطابـا يف اجتمـاع عـام حـدد فيـه                / نيسان ٢٥ويف   - ١٧
كمــا أكــد . ومــة لتــوفري احلــصانة املؤقتــة لقــوات التحريــر الوطنيــة  كخلطــوات الــيت اختــذهتا احل ا

 .الرئيس للبورنديني أن كافة التدابري ُتتخذ لكفالة أمنهم
ــون    - ١٨ ــادة اإلقليميـ ــتنكر القـ ــد اسـ ــة  وقـ ــال العدائيـ ــتئناف األعمـ ــاع اسـ  ٣٠ويف . باإلمجـ

 الرئيس األوغندي موسيفيين والرئيس كيكوييت رئيس مجهوريـة         كمباالأبريل، التقى يف    /نيسان
ترتانيا املتحدة، بوصفهما رئيس ونائب رئيس مبـادرة الـسالم اإلقليميـة، وذلـك ملناقـشة احلالـة                  

ــدي ــومي   . يف بورون ــا ي ــى يف أروش ــار٥ و ٤والتق ــ/ أي ــا  م ــوب أفريقي ــة جن  ،ايو وزراء خارجي
 وامليـّسر بوفـد مـن قـوات التحريـر الوطنيـة برئاسـة أغـاثون                 ، ومجهورية ترتانيا املتحدة   ،وأوغندا

رواســا، إلبالغــه بــالقرارات الــيت اختــذها الرئيــسان موســيفيين وكيكــوييت أثنــاء اجتماعهمــا يف   
اسـتئناف اشـتراكها يف أعمـال       ب ُنـصحت وأفادت التقارير بأن قوات التحريـر الوطنيـة         . كمباال

كمـا أكـد الـوزراء      .  أيـام  عـشرة لرصد واملديرية السياسية يف غـضون       واتحقق  للاآللية املشتركة   
 . ال تزال سارية املفعول٢٠٠٦عام لجماعة يف لتفامههم على أن احلصانة املؤقتة املمنوحة 

ــار٥ويف  - ١٩ ــر ال    / أي ــوات التحري ــايو، احــتج املتحــدث الرمســي باســم ق ــائال إن  م ــة ق وطني
 وأعربــت. الــوزراء قــد أصــدروا سلــسلة مــن اإلنــذارات النهائيــة دون أن يتركــوا جمــاال للنقــاش

 ، واالحتـاد مــن أجـل التقـدم الــوطين   ، جبهـة العمــل مـن أجـل الدميقراطيــة يف بورونـدي    أحـزاب 
د تـؤدي   عن قلقها ألن اإلنـذارات النهائيـة قـ        ) نيانغوما(واجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية      

 يف رسـالة موجهـة إىل وزيـر    ،إال أن قوات التحرير الوطنية أشـارت . إىل احتمال تصعيد الرتاع   
لرصــد والتحقــق ل إىل اعتزامهــا العــودة إىل اآلليــة املــشتركة ،مــايو/ أيــار٦ يف الــترتاينارجيــة اخل

قـوات  كمـا طلبـت قـوات التحريـر الوطنيـة مـن ال            . واملديرية السياسية يف غضون املهـل احملـددة       
 إىل هتــا لــدى عود محايتــها العمــل اخلاصــة التابعــة لالحتــاد األفريقــي فرقــةالترتانيــة املــشتركة يف 

 .بوروندي
 

 احلالة األمنية  
ــة الواســعة      - ٢٠ ــة يف التــدهور تــدرجييا قبــل اســتئناف األعمــال العدائي ــة األمني أخــذت احلال

 ، اهلجمـات املـسلحة علـى املـدنيني     ُسـجلت زيـادة يف    ،وأثنـاء تلـك الفتـرة     . النطاق املبينة أعـاله   
 وزيادة كبرية يف األنشطة اإلجراميـة       ،وهجمات استهدفت املسؤولني احلكوميني يف املقاطعات     

 . شىت أحناء البلدب
وقـد اسـتأثرت الزيـادة      .  تأثرت بوجومبورا بأعمال العصابات املتزايـدة      ،بوجه خاص و - ٢١

تلف أصحاب املـصلحة إىل مناشـدة احلكومـة     باهتمام البلد كله ودفعت خم    اجلرائمالواضحة يف   
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فربايـر،  /وقد أصدر رئيس اجلمهورية واحلزب احلاكم بيانـات يف شـباط  . لكي تعاجل هذه احلالة   
 .تعزو الزيادة احلادة يف احلوادث اإلجرامية إىل قوات التحرير الوطنية

منيـة وطالـب    مارس، أقـر الـرئيس نكـورونزيزا عالنيـة بتـدهور احلالـة األ             / آذار ٢٤ويف   - ٢٢
ويف .  انتــهاكات حقــوق اإلنــسان   عناصــر األمــن الــوطين املــشاركة يف اجلــرائم ويف    مبقاضــاة

أبريـــل، وقبـــل اســـتئناف األعمـــال العدائيـــة الكـــربى، بـــدأ النائـــب األول لـــرئيس /نيـــسان ١٠
 العمليـة اجلمهورية يف عقد سلسلة من حلقـات العمـل مـع مـسؤويل املقاطعـات لبحـث الـسبل                    

 .ة األمنيةلتحسني احلال
ــار٧ويف  - ٢٣ ــراد األمــم املتحــدة ومرافقهــا، ومل يلحقهــم ضــرر     / أي ــستهدف أف مــايو، مل ُي

بيد أن العديد من أفراد األمم املتحدة وموظفي املنظمات غـري           . مباشر من جراء القتال املستمر    
 ديـسمرب / كـانون األول   ٣١ففـي   . احلكومية الدولية وقعوا ضحايا لتـصاعد األعمـال اإلجراميـة         

مــصرعه يف غــري احلكوميــة  “مكافحــة اجلــوع” ، لقــي موظــف دويل يعمــل يف منظمــة ٢٠٠٧
 .روييغيصب يف مقاطعة كمني ُن

وبدأ موظفو األمم املتحدة وممتلكاهتا يتعرضون لتهديدات جمموعـة أفـراد يـّدعون أهنـم                - ٢٤
موظفــون وطنيــون ســابقون يف عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي ويــسعون للحــصول علــى     

مارس، أسفر هجوم شـّنته هـذه اجملموعـة         / آذار ٢٦ويف  . تعويضات إضافية أو إلعادة تشغيلهم    
وأخطــر املكتــب  . كتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي    عــن إتــالف مركبــة تابعــة مل   

 .السلطات الوطنية املختصة باحلادث
 لألمـم املتحـدة لتـشمل       ونظرا لتدهور احلالة األمنية، جرى متديد املرحلة األمنية الثالثـة          - ٢٥

مـايو، دخلـت املرحلـة الرابعـة حيـز النفــاذ يف      / أيـار ٦ويف . ينـاير /البلـد بأسـره يف كـانون الثـاين    
ــة ــورا مقاطع ــة  بوجومب ــوات     الريفي ــسلحة بــني ق ــى تواصــل املواجهــات امل ــانزا، رّداً عل ويف بوب

مــم املتحــدة إىل إيفــاد بعثــات األأوقــف و. احلكومــة وقــوات التحريــر الوطنيــة يف تلــك املنــاطق 
 .مايو/ أيار١أبريل و / نيسان١٨بوروندي ويف داخلها يف الفترة بني 

 
 التطورات السياسية  

. شهدت احلالة السياسية الداخلية انتكاسـات رئيـسية خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                - ٢٦
ــسمرب /ففــي كــانون األول  ــام    ٢٠٠٧دي ــة لع ــة الوطني ــان امليزاني  أن غــري. ٢٠٠٨، اعتمــد الربمل

يناير، إثـر اخلـالف علـى ضـرورة         /اجلمود خّيم من جديد على اجلمعية الوطنية يف كانون الثاين         
 .وقف إطالق النارلتفاق الشامل الإنشاء جلنة برملانية خاصة معنية بتنفيذ ا
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وواجــــه التوافــــق الــــسياسي الــــذي أدى إىل تــــشكيل حكومــــة موّســــعة يف تــــشرين   - ٢٧
فخالل األسابيع التالية، طعنـت اجلبهـة البورونديـة مـن           . يات بعض التحد  ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

أجــل الدميقراطيــة مــراراً يف توزيــع املــسؤوليات بــني أعــضاء احلكومــة اجلديــدة، وال ســيما بــني  
 .الوزراء ونواب الوزراء

يناير، انعقد املؤمتر الرابع للحزب احلـاكم، وهـو اجمللـس الـوطين      / كانون الثاين  ٢٦ويف   - ٢٨
وأقــر املــؤمتر اســتبعاد العديــد مــن  .  قــوات الــدفاع عــن الدميقراطيــة -الدميقراطيــة للــدفاع عــن 

أعضاء احلزب، مبن فـيهم ألـيس نزوموكونـدا، النائبـة األوىل الـسابقة لـرئيس اجلمعيـة الوطنيـة،                     
وأفيــد بــأن اســتبعادمها يعــزى إىل عــدم احترامهمــا   . ودنــيس ســينانكوا، وزيــرة املاليــة الــسابقة 

 .احلزب لنهج
فرباير، طالب اجمللس الـوطين للـدفاع عـن    /ويف مستهل الدورة الربملانية العامة يف شباط  - ٢٩

 قوات الدفاع عـن الدميقراطيـة بتنحيـة الـسيدة نزوموكونـدا مـن مكتـب اجلمعيـة                   -الدميقراطية  
فنــددت اجلبهــة البورونديــة مــن أجــل الدميقراطيــة . الوطنيــة بذريعــة أهنــا اســتبعدت مــن احلــزب

ور، مـشريةً إىل أن تنحيـة الـسيدة نزوموكونـدا ستـشكل انتـهاكاً لقواعـد اجلمعيـة                   بغياب التـشا  
وحظي موقـف اجلبهـة مبـؤازرة أعـضاء آخـرين يف املعارضـة الفعليـة، املؤلفـة               . الوطنية وأنظمتها 

ــة     نيانغومــا، والربملــانيني  - مــن احتــاد التقــدم الــوطين، واجمللــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطي
ــوالني لرادجــ  ــة    امل ــدفاع عــن الدميقراطي ــوطين لل ــتمني للمجلــس ال ــدفاع عــن  -ابو املن ــوات ال  ق

فرباير، قررت اجلبهـة أن تعلـق مـشاركتها يف الـدورات العامـة إىل               / شباط ٢١ويف  . الدميقراطية
 / آذار ٦ويف  . حني إجراء مزيد من املناقشات بني جمموعتها الربملانيـة ورئـيس اجلمعيـة الوطنيـة              

 قـوات  - مـن اجمللـس الـوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة             ةة الوطنيـة عـضو    مارس، انتخبت اجلمعي  
الدفاع عن الدميقراطيـة، هـي إيـرين إينـانكويو، نائبـةً أوىل لـرئيس اجلمعيـة الوطنيـة، بـدعم مـن                 

 واحتـاد التقـدم     اجلبهة البوروندية من أجل الدميقراطيـة     فرّد حزبا   . بعض أعضاء املعارضة الفعلية   
 .أعضائهما املنشقنيالوطين بتعليق عضوية 

 برملانيـا ينتمـون   ٤٦فربايـر، موجهـة مـن       / شـباط  ٢٨ مؤرخـة    ،وتلقّيُت رسالة مفتوحـة    - ٣٠
 - ، واجمللس الوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة        اجلبهة البوروندية من أجل الدميقراطية    إىل أحزاب   

وقـد طلـب    . طيـة  قوات الدفاع عن الدميقرا    -نيانغوما، واجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية       
ــا حيــدق          ــداً حقيقي ــربوه هتدي ــا اعت ــة يف ضــوء م ــسياسية واألمني ــساعدة ال ــّدهم بامل ــانيون م الربمل

ومـن بـني مـوقعي      .  األمنيـة الوطنيـة    األجهزةبأرواحهم، مصدره مليشيات ُيّدعى أهنا من صنيع        
اللتـان اسـتبعدتا يف     الرسالة النائبة األوىل السابقة لرئيس اجلمعية العامة ووزيـرة املاليـة الـسابقة،              

 .اآلونة األخرية
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ــة بالقنابــل مقــرات إقامــة أربعــة مــن     / آذار٨ويف  - ٣١ مــارس، اســتهدفت هجمــات متزامن
وتـسببت  . املوقعني على تلك الرسـالة، مبـن فـيهم النائبـة األوىل الـسابقة لـرئيس اجلمعيـة العامـة                   

نــت احلكومــة هــذه   وأدا. اهلجمــات يف وقــوع أضــرار ماديــة، دون إحلــاق أي أذى بــاألفراد     
. اهلجمات، وأعلنت عن اعتقال أربعة مشتبه فيهم، وتشكيل جلنة خاصـة للتحقيـق يف احلـادث         

وقــد أَدْنــت هــذه اهلجمــات بــشدة، وَحــذا حــذوي العديــد مــن أصــحاب املــصلحة الــوطنيني      
وعالوة علـى ذلـك، أبلـغ ممثلـي التنفيـذي يف بورونـدي احلكومـةَ مبـا يـساورين مـن                      . والدوليني
أي هتديــدات أمنيــة حقيقيــة وكفالــة ســالمة مجيــع  عــن تحــّري الشــجع احلكومــة علــى قلــق، و

 .مواطنيها وأمنهم
الـرئيس   أبريل، حكمت احملكمة العليا البوروندية علـى حـسني رادجـابو    / نيسان ٢ويف   - ٣٢

 قوات الدفاع عن الدميقراطية بالـسجن ملـدة         -السابق للمجلس الوطين للدفاع عن الدميقراطية       
ووقَع اثنان مـن املتـهمني معـه        . بتهمة هتديد أمن الدولة والقذف يف حق رئيس الدولة         سنة   ١٣

حكــم  ســنوات، وعــشرحتــت طائلــة العقوبــة نفــسها، بينمــا ُحكــم علــى آخــرين بالــسجن ملــدة 
وأشــار حمــامي دفــاع الــسيد رادجــابو، الــذي طعــن يف اســتقاللية القــضاء   . بــرباءة متــهم واحــد

 .ى استئناف احلكمخالل احملاكمة، إىل عزمه عل
 / نيـسان  ٣٠وظل عمل اجلمعية مشلوالً على امتداد الدورة الربملانية الـيت اختتمـت يف               - ٣٣
 ت قانونـا كانـ    ٢٠ونتيجة لـذلك، مل تـستطع اجلمعيـة الوطنيـة مناقـشة أو اعتمـاد زهـاء                  . أبريل

 . عليها خالل تلك الدورةةمعروض
 

 التطورات اإلقليمية  
ــرة املــــشم  - ٣٤ ــعة،   خــــالل الفتــ ــة املوســ ــة الثالثيــ ــان للجنــ ــالتقرير، انعقــــد اجتماعــ ولة بــ

، ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول٥ويف . أثناءمهـــا مـــسألة قـــوات التحريـــر الوطنيـــة  نوقـــشت
االنتــــهاكات املتكــــررة ”اجتمــــاع اللجنــــة الثالثيــــة املوّســــعة املعقــــود يف أديــــس أبابــــا   أدان

نيــة، وتعّنتــها غــري املــربر يف رفــض  قــوات التحريــر الوطييــدأوقــف إطــالق النــار علــى  التفــاق
ركون أيـضا علـى فـرض       تواتفق املش . “اآللية املشتركة للتحقق والرصد   استئناف مشاركتها يف    

 كــانون ٣١ يف اآلليــة حبلــول اشــتراكهاعــدد مــن اجلــزاءات مــا مل تــستأنف اجلماعــة املــسلحة   
تمــاع اللجنــة بيــد أن اج. ، مبــا يف ذلــك حظــر الــسفر وجتميــد األصــول ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

مــارس يف بوجومبــورا، قــرر رفــع قــوات التحريــر / آذار٢٦  و٢٥الثالثيــة املوســعة، املعقــود يف 
ووردت . أبريـل / نيـسان  ١الوطنية من قائمة القوى اهلدامة يف ضوء ترقّب عودهتا إىل اآلليـة يف              

نـة الثالثيـة    أنباء بأنه خالل االجتماع املعقود على مستوى اللجنة التقنية بني بعض أعـضاء اللج             
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ركون اسـتئناف العنـف واتفقـوا علـى         تأبريل، أدان املش  / نيسان ٢٢املوسعة، يف بوجومبورا يوم     
 .يونيه/ حزيران٢٠االجتماع جمددا يف كيغايل يف 

ــة    / آذار٤ و ٣ويف  - ٣٥ ــؤمتر الـــدويل املعـــين مبنطقـ ــة للمـ ــة التنفيذيـ مـــارس، عقـــدت األمانـ
نيي منطقـة الـبحريات الكـربى، يف بوجومبـورا، وتقـرر      البحريات الكربى االجتماع الثاين لربملـا   

خالل االجتمـاع إضـفاء طـابع رمسـي علـى إنـشاء منتـدى إقليمـي للربملـانيني قبـل انعقـاد مـؤمتر              
مـارس، نظمـت األمانـة      / آذار ٢٨ إىل   ٢٥ويف الفتـرة مـن      . نوفمرب/القمة التايل يف تشرين الثاين    

ميثـاق  أن إدماج البعد اجلنـساين يف عمليـة تنفيـذ           التنفيذية يف بوجومبورا حلقة عمل إقليمية بش      
أبريــل، شــرعت أمانــة  /ويف نيــسان. األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى  

املــؤمتر يف عقــد سلــسلة مــن حلقــات العمــل التخطيطيــة يف املنطقــة مــن أجــل اســتعراض بــرامج 
 .يذعمل امليثاق وبروتوكوالته ووضع خرائط طريق لعملية التنف

 
 األنشطة املتعلقة بلجنة بناء السالم -ثالثا  

وكـان رئـيس    . واصلت جلنة بنـاء الـسالم دعمهـا لعمليـة توطيـد الـسالم يف بورونـدي                 - ٣٦
ركني يف اجتمـاع املبعـوثني اخلاصـني، املعقـود يف           تتشكيلة بوروندي للجنة بناء السالم من املش      

مـارس االسـتنتاجات والتوصـيات      / آذار ٢٠فرباير، واعتمـدت اللجنـة يف       /كيب تاون يف شباط   
 ).PBC/2/BDI/7انظر (املتعلقة بعملية السالم 

، أقــرت احلكومــة واللجنــة آليــة للرصــد والتتبــع  ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٥ويف  - ٣٧
تيسرياً إلجـراء استعراضـات منتظمـة لإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم               ) PBC/2/BDI/4انظر  (

 . احملددةصد التقدم احملرز صوب تلبية معايري بناء السالميف بوروندي، ومن أجل ر
فربايــر، اتفقــت تــشكيلة بورونــدي التابعــة للّجنــة علــى خطــة عمــل ســنوية /ويف شــباط - ٣٨

تركز على الوفاء بالتزاماهتا، حسبما يرد يف اإلطـار االسـتراتيجي وآليـة الرصـد والتتبـع، وعلـى            
 .ىل أصحاب املصلحة ذوي الصلة باملوضوعرصد عملية بناء السالم وإسداء املشورة إ

ينـــاير، أنـــشأ الـــرئيس نكـــورونزيزا جمموعـــة التنـــسيق التابعـــة  / كـــانون الثـــاين٢٥ويف  - ٣٩
للشركاء، وهـي اإلطـار اإلمجـايل الـذي سـيمكّن احلكومـة والـشركاء الـوطنيني والـدوليني مـن                     

ــر واإلطــا       ــة اســتراتيجية احلــد مــن الفق ــذ ورق ــشترك لتنفي ــيم م ويف . ر االســتراتيجيإجــراء تقي
مارس، بدأ العمل على إنشاء آلية الرصد والتتبع، ومن املتوقع أن يـصدر التقريـر املرحلـي                 /آذار

 .مايو/األول عن تنفيذ اإلطار االستراتيجي حبلول هناية أيار
الـيت تتـألف مـن       - مايو، وافقت اللجنة التوجيهيـة املـشتركة لبنـاء الـسالم          / أيار ٧ويف   - ٤٠

ومــة، ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي، واجملتمــع املــدين، والــشركاء   ممثلــي احلك
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ــدوليني  مــن أصــل مبلــغ   ،مليــون دوالر ٣٣ ٧٩٥تــها اإلمجاليــة   مــشروعا قيم١٧علــى  - ال
ــسالم    ٣٥ ــاء ال ــون دوالر املخــصص مــن صــندوق بن ــة   . ملي ــشاريع اجملــاالت األربع وتغطــي امل
تشمل مخـسة مـشاريع     هي  و. ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  األولوية اليت أقرهتا اللجنة يف     ذات

يف جمــال احلكــم الرشــيد، ومخــسة مــشاريع يف جمــال إصــالح القطــاع األمــين، وأربعــة مــشاريع   
لتعزيز حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية، وثالثـة مـشاريع لـدعم التـسوية الـسلمية للمنازعـات                 

لرئيس نكورونزيزا رمسيا عـن بدايـة العديـد مـن           وأعلن ا . على األراضي وتعايف اجملتمعات احمللية    
 .فرباير/يناير وشباط/املشاريع يف كانون الثاين

ونتيجة الستئناف األعمال القتالية على نطـاق واسـع، أّجلـت جلنـة بنـاء الـسالم إيفـاد                    - ٤١
ــن        ــرة م ــا يف الفت ــوخى ابتعاثه ــن املت ــدي، كــان م ــستوى إىل بورون ــة امل ــة رفيع  ٢٤ إىل ١٩بعث

 .مايو/ومن املتوقع القيام هبذه الزيارة يف أيار. ريلأب/نيسان
 

 حتديات توطيد السالم -رابعا  
 

 احلكم الدميقراطي  
تواصلت اجلهود الرامية إىل تعزيز احلكم الدميقراطي خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،                - ٤٢

سـتهلّ مكتـب   وا. على الرغم من التـدهور امللحـوظ الـذي طـرأ علـى احلالـة الـسياسية واألمنيـة          
األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي عددا من األنشطة اهلادفة إىل املـساعدة يف حتـسني احلكـم،                 
مبا يف ذلك دعم تعزيز احلوار بـني اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة، وإنـشاء حمكمـة ملكافحـة الفـساد،                  

 .، والالمركزيةعامةدارة الاإلوإصالح 
 هولــميس نكــورونزيزا وممثلــي التنفيــذي مــشروعا فربايــر، اســتهلّ الــرئي/ شــباط١٨ويف  - ٤٣

يرمي إىل إدماج ثقافة الدميقراطية تدرجيياً يف صلب املؤسـسات الوطنيـة            وصندوق بناء السالم،    
شهرين، يف بعـــد ذلـــك بـــ وُعقـــد أول منتـــدى يف إطـــار هـــذا املـــشروع  . مـــن خـــالل احلـــوار 

ملـصلحة الرئيـسيني ناصـية      والقصد من املنتدى هو كفالـة امـتالك أصـحاب ا          . أبريل/نيسان ١٧
املشروع، وإقرار املنهجية اليت ستتبع لتيسري احلوار، وإنشاء جلنة وطنية رفيعـة املـستوى للرصـد                

 مسؤوال منتخبا، وممثلني عن األحـزاب الـسياسية،   ١٥٠وحضر املنتدى ما يربو على  . والتقييم
 . بوروندي السابقني أيضا أربعة من رؤساءهواجملتمع املدين، ووسائط اإلعالم، كما حضر

، اسـتعادت احلكومـة زهـاء    ٢٠٠٧ديـسمرب  /نـوفمرب وكـانون األول    /ويف تشرين الثـاين    - ٤٤
ــسها     ١٠٠ ــد اختل ــدي كــان ق ــك بورون ــون فرن ــون  ملي ــرة   . أشــخاص خمتلف ــدأ خــالل الفت وب

املشمولة بالتقرير مشروٌع من متويل صـندوق بنـاء الـسالم، يرمـي إىل دعـم مـا تبذلـه احلكومـة                      
وأتــاح املــشروع تـوفري التــدريب ألفــراد  . ملكافحـة الفــساد وحتــسني إدارة االقتـصاد  مـن جهــود  
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، وذلـك يف مواضــيع  “فرقـة مكافحــة الفـساد  ”يعملـون يف حمكمـة مكافحـة الفــساد الوطنيـة و     
إجــراءات املناقــصات العامــة، واألحكــام القــضائية الــيت تعاقــب علــى الفــساد، وســوء اســتعمال 

 .األموال واملعدات العامة
عمـل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي مـع الـسلطات الوطنيـة علـى                    كما   - ٤٥

ــة     ــة الالمركزي ــذي حيكــم عملي ــانوين ال ــر اإلطــار الق ــع وحتري ــد   . جتمي والقــصد مــن ذلــك تزوي
ــادة كفــاءهتم وتقــدمي       ــال، ســتتيح زي ــة ســهلة املن ــائق مرجعي املــسؤولني احلكــوميني احمللــيني بوث

 .كاناخلدمات العامة إىل الس
 لـصندوق بنـاء الـسالم    تابعـا  اعتمدت اللجنة التوجيهية املشتركة لبناء السالم مـشروعا  - ٤٦

ويف .  ماليـني دوالر يرمـي إىل حتـسني جـودة اخلـدمات العامـة علـى املـستوى احمللـي                    ثالثةمببلغ  
إطــار اجلهــود الراميــة إىل دعــم احلكومــة يف وضــع خطــة إصــالح شــاملة للمؤســسات العامــة،    

ب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي دارسة مرجعية أوليـة علـى نطـاق البلـد عـن        أجرى مكت 
التأخري املسجلة يف إيصال بعض أكثر اخلـدمات العامـة   حاالت اإلجراءات املوحدة والعقبات و   

.  ووثـائق اهلويـة الوطنيـة      ، وعقود ملكية األراضـي    ،ومن هذه اخلدمات التسجيل املدين    . شيوعا
 يعـــاينونتيجـــة لـــذلك، . وليـــة أن عمليـــات اإلدارة العامـــة بطيئـــة يف العـــادةوتـــبني النتـــائج األ

ــستخدمون  ــن حــاالت  امل ــأخري وم ــدون ت ــا، ويواجهــ  يتكب ــربر هل ــصاريف ال م ون صــعوبات م
 .العامة احلصول على اخلدمات

 
 وسائط اإلعالم  

  علـى إثـر صـدور تقـارير إعالميــة    اإلعالمــينياحتـدت التـوترات بـني احلكومـة وبعـض       - ٤٧
ويف رد فعل علـى     . تدعي أن احلكومة قد أنشأت ميليشيا لتصفية املعارضني السياسيني جسديا         

قـوات الـدفاع     - ذلك، اهتم الرئيس نكورونزيزا ورئيس اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية         
الفرقــة ونــشر معلومــات ال دليــل عــن الدميقراطيــة وســائط اإلعــالم باســتخدام أســاليب تغــذي  

 .صحتها على
وواصــل املكتــب أنــشطته الراميــة إىل بنــاء قــدرات وســائط اإلعــالم الوطنيــة، بوســائل    - ٤٨

 . توفري التدريب يف جمال أخالقيات املهنة والتحقيقات الصحفية وتقنيات االتصالتشمل
 

  وإعادة اإلدماج، والتسريح،ونزع السالح ،إصالح قطاع األمن  
نــاء علــى اســتراتيجية وخطــة وطنيــتني     يكتــسي اإلصــالح الــشامل لقطــاع األمــن، ب     - ٤٩

وقد اضطلعت األمم املتحـدة حـىت   . متسقتني، أمهية حامسة لتوطيد السالم واألمن يف بوروندي   
لكـن حتقيـق    . اليوم بدور مهم يف دعم اجلهود الوطنية املبذولـة مـن أجـل إصـالح قطـاع األمـن                  
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لقيـام باملزيـد مـن العمـل مـن          امتعينـا    يزال حباجة إىل مزيـد مـن التقـدم وال يـزال              الهذا اهلدف   
 ).S/2006/429/Add.1(أجل بلوغ املعايري املرجعية احملددة يف تقرير األمني العام 

أن احلكومــة أعلنــت نيتــها بــ، وردت تقــارير تفيــد ٢٠٠٧ديــسمرب /ويف كــانون األول - ٥٠
ــة إلصــالح قطــاع األمــن يف اســتراتيجية واحــدة شــاملة إلصــالح       ذلــك إدمــاج اخلطــط احلالي

ويف هذا الصدد، ُعلم أن احلكومة بصدد بدء العمل بشأن وضع إطـار قـانوين إلنـشاء          . طاعقال
، اجمللــسومــن املتوقــع أن يــصبح . جملــس أمــن وطــين علــى النحــو املنــصوص عليــه يف الدســتور  

. مبجــرد إنــشائه، الكيــان الــوطين املــسؤول عــن وضــع اخلطــة الــشاملة إلصــالح قطــاع األمــن     
 .قطاعالدرات الرامية إىل وضع وتنفيذ خطة شاملة إلصالح وسيواصل املكتب دعم املبا

واضطلع املكتب واحلكومة معا مبشروع تابع لصندوق لبناء السالم يهـدف إىل تأهيـل               - ٥١
 الـذي  ،ويهـدف هـذا املـشروع   .  ثكنة لقوة الدفاع الوطين خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           ١٤

قـوات عـن املنـاطق املكتظـة        تلك ال إىل إبعاد أفراد     ،نوفمرب/يتوقع استكماله حبلول تشرين الثاين    
وخالل هذه الفترة اسـُتهل مـشروع آخـر تـابع       . بالسكان، ومن مث خفض درجة االحتكاكات     

ة للـشرطة الوطنيـة ودوائـر االسـتخبارات الوطنيـة عـن         يللصندوق يتوخى حتسني القدرة التشغيل    
يب إىل أفـراد الـشرطة الوطنيـة يف        ويقـدم املكتـب أيـضا التـدر       . طريق توفري املعـدات والتـدريب     
يعمـل حاليـا مـع الـشرطة مـن أجـل إنـشاء آليـات للرقابـة                  هو   و ؛جمال تقنيات حتقيقات الشرطة   

 .الداخلية واملساءلة
وجيري حاليا تعداد ألفراد قوات الدفاع الوطين بتمويل من البنك الدويل وتعداد آخـر               - ٥٢

 قرابـة   ُسـّرح ،  ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ومنذ .ألفراد الشرطة بتمويل من حكومة هولندا     
 عنصرا نتيجة لعملية التقليص اليت أجريت من خـالل برنـامج البنـك الـدويل املتعـدد                  ٢٥ ٤٣٠

. األقطار للتسريح وإعادة اإلدماج والربنامج الوطين للتسريح وإعـادة اإلحلـاق وإعـادة اإلدمـاج      
ــسريح حنــو    ــتعني ت ــزال ي ــراد األمــن لبلــ  ٥ ٠٠٠وال ي ــام املتفــق عليهــا، وهــي   و مــن أف غ األرق

 فـردا مـن أفـراد الـشرطة الوطنيـة           ١٥ ٠٠٠ و  فرد مـن أفـراد قـوات الـدفاع الـوطين           ٢٥ ٠٠٠
 .٢٠٠٨ديسمرب /حبلول التاريخ املستهدف اجلديد احملدد يف كانون األول

 مـن عناصـر قـوات الـدفاع الـوطين           ٩٠٠وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، رفـض حنـو          - ٥٣
إلجبــاري أول األمــر، بــسبب قلقهــم بــشأن أوجــه القــصور يف عمليــة إعــادة إدمــاج   التــسريح ا

ويعمل املكتـب، ومعـه الربنـامج املتعـدد األقطـار           . املقاتلني السابقني، مما أدى إىل تأخري العملية      
للتسريح وإعادة اإلدماج وباقي أصـحاب املـصلحة الـدوليني، مـع احلكومـة لوضـع اسـتراتيجية                  

ــدة إلعــادة اإلد  ــاج، وجدي ــى مــستوى     ب ال ســيمام ــصادية شــاملة مــستدامة عل إجيــاد فــرص اقت
ويتوقــع أن متكــن هــذه   .  إضــافة إىل الفــرص الــيت يتيحهــا الربنــامج حاليــا     ،اجملتمعــات احملليــة 
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لمقــاتلني لاالســتراتيجية الــسلطات مــن مواصــلة عمليــة التقلــيص مــع تــوفري ضــمانات ملموســة  
 .املسرحني يف األجلني املتوسط والطويل

ويف هذه األثنـاء، قامـت أيـضا فرقـة العمـل اخلاصـة التابعـة لالحتـاد األفريقـي بتـسجيل                       - ٥٤
ونظــرا لعــدم االعتــراف .  مــن األفــراد املزعــوم انــشقاقهم عــن قــوات التحريــر الوطنيــة ٢ ٧٤٠

قــف إطــالق النــار الــشامل، فــإهنم     هبــؤالء املنــشقني املزعــومني أطرافــا موقعــة علــى اتفــاق و      
رب مسديــ/ويف كــانون األول. إطــار االتفــاق الســتحقاقات التــسريح ضــمن يعتــربون مــؤهلني ال

 من األفـراد املزعـوم انـشقاقهم عـن قـوات التحريـر              ١ ٢٠٠، قامت احلكومة بنقل حنو      ٢٠٠٧
الوطنية اجملمعني يف مقاطعة سيبيتوك على إثر احتجاجات السكان احمللـيني والربملـانيني يف تلـك                 

 العمـل اخلاصـة التابعـة لالحتـاد األفريقـي تـوفري احلمايـة ملواقـع                 وتواصل احلكومة وفرقة  . املنطقة
 .املنشقني املزعومني، حيث تزودها فرقة العمل بإمدادات الغذاء

وقد أحيلت قضية هؤالء األفراد إىل احلكومة اليت كتبت إىل الربنـامج املتعـدد األقطـار                 - ٥٥
ويف . احملـاربني ليف هذه اجملموعة من     للتسريح وإعادة اإلدماج تطلب توفري التمويل لتغطية تكا       

رتع سـالح مقـاتلي قـوات التحريـر الوطنيـة وتـسرحيهم وإعـادة               لـ الوقت نفسه، توجد ترتيبات     
 . تتحرك العملية قدماأنإدماجهم مبجرد 

التيسري واالحتاد األفريقي واألمانة التنفيذية للجنـة       فريق  عقد  ي،  يناير/ومنذ كانون الثاين   - ٥٦
ة بالتسريح وإعـادة اإلحلـاق وإعـادة اإلدمـاج ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف                   الوطنية املعني 

اجتماعــات مـع ممــثلني عــن املنــشقني  ) اليونيــسيف(بورونـدي ومنظمــة األمــم املتحـدة للطفولــة   
مــارس، أنــشئت / آذار٣١ويف . املزعــومني ملناقــشة إطــالق ســراح األطفــال مــن تلــك اجملموعــة

من املكتب واليونيـسيف والربنـامج املتعـدد األقطـار للتـسريح وإعـادة               مؤلفة   الفينجلنة للتنسيق   
 مع اللجنة الوطنية من أجـل إعـداد خطـة عمـل لفـصل األطفـال         يف تعاون وثيق  اإلدماج للعمل   

أبريــل / نيــسان٢٥يف جــرى ونتيجــة لــذلك، . وإعــادة إدمــاجهم يف أســرهم وجمتمعــاهتم احملليــة 
 البالغني يف موقعي بوراماتا وراندا ونقلـوا إىل مركـز           احملاربني طفال يف اجملموع عن      ٢٣٨فصل  

 .للتسريح يف جيتيغا
 

 األسلحة الصغرية  
مل حيــرز خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أي تقــدم صــوب تنفيــذ برنــامج نــزع ســالح  - ٥٧

ونفـذت الـشرطة الوطنيـة      . املدنيني بإشراف اللجنة التقنية الوطنيـة املعنيـة بـرتع سـالح املـدنيني             
. مليات عشوائية جلمع األسلحة عن طريق تفتيش املنازل عرضـا يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                ع
 ال توجد معلومات دقيقة عن أعداد األسلحة اجملمعة وأماكنها، ال توجد أيـضا أيـة أدلـة                  بينماو

 .استهداف احلملة جلماعة إثنية واحدةتفيد لدعم ادعاءات أولية 
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، سـلحة واأللغـام القدميـة املوجـودة حتـت سـيطرة احلكومـة             عملية تـدمري األ   واستؤنفت   - ٥٨
وبفــضل مــساعدة املكتــب، متكنــت قــوات الــدفاع  .  إحــراز تقــدم يف هــذا الــشأن بينمــا جيــري

كمـا ُدمـر   . ينـاير / قذيفة هـاون يف كـانون الثـاين   ٢٩  بندقية و١ ٦٩٧الوطين من التخلص من  
مـارس  / آذار ١٥ال الـذين نظـم يف        قطعة من األسلحة الصغرية خـالل االحتفـ        ١٣٠ما جمموعه   

 .مبناسبة الذكرى السنوية الثامنة إلعالن وبروتوكول نريويب
 املساعدة التقنية واملعـدات والتـدريب       ،وسيقدم املكتب إىل أفراد قوات الدفاع الوطين       - ٥٩

يف جمــال تعقــب األســلحة وختزينــها وشــبكات احلواســيب والرباجميــات ذات الــصلة مــن أجــل     
ــة مــشروع   ــل اهلياكــل      تكمل ــة إىل تأهي ــة الرامي ــا جلهــود احلكوم ــات املتحــدة دعم ــه الوالي متول

 .األساسية للتكديس العسكري يف بوروندي
 يف املائة من األراضي البوروندية الـيت يـشتبه يف   ٩٢، كان ٢٠٠٨مارس /وحبلول آذار  - ٦٠

ــات  ــا مبخلف ــد خــضع  تلوثه ــس      متفجــرة ق ــدي لتن ــز البورون ــات املرك ــضل عملي ــتطهري بف يق  لل
ــام  ــة باأللغ ــك، جــرى يف  . اإلجــراءات املتعلق ــدمري  / آذار١٧إضــافة إىل ذل ــارس ت  مــن ٦٦٤م

 تكـون بورونـدي   ،وبـذلك .  كامل خمزون قوات الدفاع الوطينها مبا في،األلغام املضادة لألفراد  
اسـتعمال األلغـام املـضادة لألفـراد         مـن اتفاقيـة أوتـاوا حلظـر          ٥  و ٤قد امتثلت ألحكام املادتني     

 .نتاجها ونقلهاإينها ووختز
 

 حقوق اإلنسان  
ــشديد      - ٦١ ــق ال ــد مــصدرا للقل ــسان يف البل ــة حقــوق اإلن ويف حــني ظــل عــدد  . تظــل حال

 ارتفاع االنتـهاكات الـيت      ىلاتواالنتهاكات اليت يرتكبها أفراد قوات الدفاع الوطين على حاله،          
 بـإجراءات مـوجزة إىل      يرتكبها أفراد الشرطة وُنسبت حـاالت جديـدة مـن التعـذيب واإلعـدام             

ارتكــاب عــدد كــبري مــن انتــهاكات بكمــا وردت تقــارير تفيــد . دوائــر االســتخبارات الوطنيــة
 يف الفتـرة مـن كـانون        ال سـيما  حقوق اإلنسان بدوافع سياسية وبعـض االغتيـاالت املوجهـة، و          

 .فرباير/يناير إىل منتصف شباط/الثاين
 مــن ضــباط ٢٠ فــصل جــرى، ٢٠٠٧ديــسمرب /ويف تطــور مــشجع يف كــانون األول  - ٦٢

أمـام القـضاء    الـوطين   الشرطة مبرسوم رئاسي وجرت مالحقة العديـد مـن أفـراد قـوات الـدفاع                
غـري أن هنـاك حـاالت ال يـزال          . وصدرت حبقهم أحكام الرتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنـسان       

بـة أفـراد   عاقمبالتزام الرئيس وحكومته بوضع حد لإلفـالت مـن العقـاب و      من املتعني فيها ترمجة     
إذ مل ُيحـرز تقـدم ُيـذكر    . األمن الوطين على انتهاكات حقوق اإلنسان إىل إجـراءات ملموسـة     

. ٢٠٠٦ وجمـزرة ميونغـا يف عـام         ٢٠٠٤حماكمة املتهمني بارتكـاب جمـزرة غاتومبـا يف عـام            يف  
ــرة      قــد و متكــن املتــهم الرئيــسي يف قــضية موينغــا مــن الفــرار إىل خــارج بورونــدي خــالل الفت
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ميونغـا، وهـو مـسؤول يف        يف   هعملإىل    يف نفس القضية   متهم ثان بينما أعيد   . ة بالتقرير املشمول
 . نقلهجرىدوائر االستخبارات كان قد 

حيـث ُسـجلت    . ويظل العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال منتشرا على نطاق واسـع           - ٦٣
 عديـد مـن   دعـم املكتـب ال    قـد   و. ٢٠٠٨زيادة ملحوظة يف حوادث االغتصاب منذ بدايـة عـام           

أنشطة التوعية يف كافة أرجاء البلـد، مبـا يف ذلـك محلـة توعيـة علـى نطـاق البلـد بـشأن العنـف                          
 كــــانون ١٠نــــوفمرب إىل / تــــشرين الثــــاين٢٥ يومــــا مــــن ١٦ضــــد املــــرأة والفتــــاة، دامــــت 

ويعكف املكتب أيضا، بالتعاون مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان              . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
حدة للطفولة، على إعداد دراسة استقـصائية بـشأن مكافحـة العنـف اجلنـسي               ومنظمة األمم املت  

تيسري صياغة استراتيجية دون إقليمية مشتركة تراعي الـسياق االجتمـاعي والـسياسي والثقـايف         ل
  .للبلدان الشريكة

وواصل املكتب رصد حالة حقـوق اإلنـسان يف خمتلـف أحنـاء البلـد وعقـد اجتماعـات                    - ٦٤
نظـم  كمـا   . ات الوطنية واحمللية مـن أجـل متابعـة انتـهاكات حقـوق اإلنـسان              منتظمة مع السلط  

لني عـن احلكومـة وقـوات األمـن     ثاملكتب العديد مـن أنـشطة التوعيـة وبنـاء القـدرات لفائـدة ممـ         
ديــسمرب، اســتهل / كــانون األول١٠ويف . الــوطين ووســائط اإلعــالم واجملتمــع املــدين والــسكان

 عامــا علــى ٦٠مبــرور كومــة، محلــة توعيــة ملــدة عــام احتفــاال املكتــب، بالتعــاون الوثيــق مــع احل
 .إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانا صدور
وعقــب تــصديق أصــحاب املــصلحة الــوطنيني املعنــيني علــى مــشروع القــانون املتعلــق     - ٦٥

ــة املــستقلة حلقــوق اإلنــسان يف تــشرين الثــاين    ــة الوطني ــوفمرب /باللجن ــة  ٢٠٠٧ن ، اعتمــدت جلن
. فرباير خطـة عملـها وميزانيتـها اللـتني سـاعد املكتـب يف إعـدادمها       / شباط٢٥نية يف  املتابعة التق 

ــاين     ــذ كــانون الث ــة من ــة الوطني ــشلل الــذي اعتــرى اجلمعي ــاير حــال دون النظــر يف  /غــري أن ال ين
 .مشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان أو اعتماده

 
 إصالح قطاع العدالة  

لفترة املشمولة بالتقرير اختاذ خطوات ملموسة، بـدعم مـن املكتـب، يف جمـال         شهدت ا  - ٦٦
ومن اإلجنـازات الرئيـسية الـيت حتققـت التـصديق علـى مـشروع القـانون                 . إصالح قطاع العدالة  

ــل      ــة عمـ ــالل حلقـ ــة خـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــق بإصـــالح قـ ــانون ١٣يف عقـــدت املتعلـ  كـ
غــري أن الــشلل الــذي . حاب املــصلحة املعنــيني فيهــا مجيــع أصــ واشــترك٢٠٠٧ديــسمرب /األول

 .أصاب اجلمعية الوطنية حيول حىت اآلن دون اعتماد مشروع القانون



S/2008/330
 

16 08-34406 
 

 تنفيـذ   احلكومة يف ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي        بدأ   فرباير،/ويف شباط  - ٦٧
 احمللـي،   صـالح النظـام القـضائي علـى املـستوى         إ يتوخى  صندوق بناء السالم   ل من ع مموَّ ومشر
كتمـل هـذا املـشروع حبلـول     ين أومـن املتوقـع   . صلح مـن حمـاكم الـ   ١٧تـرميم    وأمل بنـاء    ويش

فربايـر  /حكـام يف شـباط  ذ األ انفبإ قعليت املرحلة األوىل من مشروع ثان        وقد أُجنزت  .هناية السنة 
حكــام إنفــاذ األب ملعنــيني اواحملــضرين ةبــ والكَتصلح مــن قــضاة الــ٥٢٠تــدريب مــا يزيــد علــى ب
البعض منها مل يبـت فيـه    كان وهي األحكام والقرارات اليت،  ةالقرارات على مستوى املقاطع   و

 .١٩٩٤منذ عام 
ــسجون، أجــر   و - ٦٨ ــشؤون   تهبــدف معاجلــة االكتظــاظ يف ال ــة ل ــة العام ــسجون املديري  ال

ىل إنـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧ يف الفتـرة مـن       ة استقـصائية  اسـ در  املكتـب املتكامـل    بالتعاون مـع  
الـسجون  ملفات   و ةيئىل فهرسة وحتليل امللفات القضا    إ هتدف   ٢٠٠٧ديسمرب  /ولنون األ كا ٨

إىل العـدد اإلمجـايل تبلـغ     ن نسبة املـدانني أ ةسدرا التكدأو. حناء البالدأ مجيع  يفاً سجن ١١يف  
ذلـك يرجـع أساسـا إىل       أن   و ،ئـة ا يف امل  ٧٠ تبلـغ  ة قبل احملاكم   احملتجزين  يف املائة وأن نسبة    ٣٠

 نظـم   مـارس، / آذار ٢١يف  و .ئيةدارة السجون والسلطات القضا   إالقصور يف التفاعل بني     أوجه  
  فيهـا اشـترك ، بالتعاون مع املديرية العامة للسجون ومكتب املـدعي العـام، حلقـة عمـل      املكتب
 . بينهم تعزيز التنسيق واالتصالبغرضالسجون و  وموظف حماكم الصلحقضاة
لــشرطة ل  التابعــة يف مرافــق االحتجــازبــالغنياص أشــخ طفــل مــع ٥٠٠و حنــعــايش ويت - ٦٩

تنـاقض مـع املعـايري      ي وهو ما حداث يف بوروندي،    أللوالسجون بسبب عدم وجود نظام قضاء       
منظمـة األمـم    كتـب و  املم  يـض   الـذي  حـداث،  قـضاء األ   تدى من  ويدعو .نسانالدولية حلقوق اإل  
 ةىل اعتماد قانون حلمايـ    إية،   وطنية ودول  ة ومنظمات غري حكومي   )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

حــداث يف  لقــضاء األي تنفيــذ مــشروع منــوذج يــشرف املكتــب علــى  ذلــك، ةوازامبــو. الطفــل
 هــذه املقاطعــات   يفة املعنيــفااألطــر اآلن مجيــع توقــد تلقــ . املقاطعــات الــشمالية الــثالث  

 يت حتققــت النتــائج امللموســة الــمــنو. حــداثالتــدريب علــى املعــايري الدوليــة املتعلقــة بقــضاء األ
ديـسمرب  /ول من السجون حبلـول هنايـة كـانون األ         ا حدث ٢١طالق سراح   إهذا املشروع   بفضل  
 . قضاياهمبت يف، بعد ال٢٠٠٧
 دعـم   بوسـائل تـشمل   ،  ة احملـامني البورونديـ    ة تعزيز قدرة نقابـ     املكتب على  ساعديكما   - ٧٠
ــسيق  أنــشاء إ ــها، وتن ء إجــرا و،يةئاض شــامل للمــساعدة القــ  مــن أجــل إقامــة نظــام  طــطاخلمانت

 .هنحة يف حيوطرامل  املواضيع القانونية بشأنعضائهأ بني  منتظمةمناقشات
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 العدالة االنتقالية  
 اللجنـــة  وقــد وضــعت  .ليــات العدالــة االنتقاليــة   آنــشاء  إي تقــدم يف اجتــاه   أز مل حيــرَ  - ٧١

 تـشرين   ٢ يف   اشائهنـ إ منذ   للمشاورات الوطنية بشأن آليات العدالة االنتقالية     ة   الثالثي ةالتوجيهي
متويــل املــشاورات  ل صــندوق بنــاء الــسالم مــن أجــ  مــنممــوَّالا  مــشروع٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين

  غــري أن.مــارس/ذارآ ١٣الــسالم يف لبنــاء شتركة املــتوجيهيــة اللجنــة الالوطنيــة، وافقــت عليــه 
 ، مـن صـعوبات عديـدة      ت تـضرر  حيث ، كانت حمدودة  ة الثالثي ةاألعمال الفنية للجنة التوجيهي   

 تبـدو مجاعـات اجملتمـع املـدين       و .عـضائها أساس نتيجة لتناقضات داخلية بني بعـض        باأل وكانت
ــامل حــول ةمنقــسم ــة آجــراء مــشاورات وطنيــة بــشأن   إلة الواجــب اعتمادهــانهجي ليــات العدال
 . يف اللجنةا ممثليهبواسطةعربت عن قلقها أ قد و،االنتقالية

 قيـادي    لتـويل دور    يف اختـاذ خطـوات     رامؤخ مكتب الرئيس    شرعالوة على ذلك،    وع - ٧٢
طـاري   مـع نـص وروح االتفـاق اإل        متعارضـا   اعُتـرب ا  م  وهو ،ة الثالثي ة يف اللجنة التوجيهي   فرطم

 املقـرر   ، الـيت كـان مـن      وطنيةالشاورات  املن عملية   إونتيجة لذلك، ف  . عملها  كيفية محيك الذي
ت اآلن عــن ، قــد تــأخر ٢٠٠٩ هيوليــ/ متــوز يفهيتــنتبريــل وأ/ يف نيــسانأن تبــدأيف البدايــة 
ه لتوعية اجملتمع املـدين والزعمـاء الـدينيني يف          تنشطواصل املكتب أ  ويف غضون ذلك،    . موعدها

 .قضايا العدالة االنتقالية واملشاورات الوطنيةبحناء البالد أمجيع 
 

  الطفلةمحاي  
غـري أنـه   .  الطفـل ةالوضع العام فيمـا يتعلـق حبمايـ       بالتقرير ةن خالل الفترة املشمول   حتّس - ٧٣

 حلقــوق الطفــل، فــضال عــن العديــد مــن  ةانتــهاكات جــسيمتواصــل ورود أنبــاء عــن حــدوث  
ــسي  ــسيف و وواصــل املكتــب  .حــاالت العنــف اجلن ــشطةاالضــطالعاليوني ــاء القــدرات  بأن   بن

بعـة  اتووكـاالت   املكتـب   م  ضبـالغ، الـيت تـ      للرصـد واإل   يةرالقط فرقة العمل     طريق عن والرصد
 . وطنية ودوليةةمنظمات غري حكوميمم املتحدة وألل

طفــال يتــام واأل األ مــن٨٠٠ ٠٠٠اعتمــدت احلكومــة خطــة عمــل وطنيــة ملــساعدة   و - ٧٤
 ة، من خالل شركائها، تقدمي املساعدة املاليـة والتقنيـ         اليونيسيف  وتتوىل .الضعفاء يف بوروندي  

طفـال   أل ى، املـساعدة  جهـات أخـر   و اليونيـسيف،     تقـدم  وعـالوة علـى ذلـك،     . ةنـشط لبعض األ 
 اً واقتــصادياًطفــال اجتماعيــألادمــاج إعــادة إتــسهيل وســر  األمل مشــلعــادة إدف هبــ الــشوارع

 .سرهمأ يف
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 والـدعم النفـسي   ة مـن ترتانيـا احلمايـ   ردوا طُـ  بورونـدي  طفل ٢٠٠كثر من   وقد تلقى أ   - ٧٥
 العامليـة املكتب ومنظمـة الـصحة    بني  مربمطار اتفاقإ والطبية يف  ةواالجتماعي واملساعدة املادي  

 .واليونيسيف وحكومة بورونديومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
 

 قضايا املرأة  
  يف جمــالرصــد والتــدريبلل  املكتــب أنــشطته، واصــل)٢٠٠٠ (١٣٢٥وفقــا للقــرار  - ٧٦
 بنــاء ةنــشطأ يف أةع مــشاركة املــرشجي وحقوقهــا واحتياجاهتــا اخلاصــة، وكــذلك تــأة املــرةمحايــ

 اجلنـسانية  الـشؤون الفريق املواضيعي املعـين ب    أعّد   يناير،/يف كانون الثاين  و. يند بورو السالم يف 
مـم املتحـدة،    ميـع وكـاالت األ    جبمنـسِّقي الـشؤون اجلنـسانية       تألف مـن    يي  ذ، ال التابع للمكتب 

كمـا  .  السالم يف بوروندي   خطة بناء  الفوارق بني اجلنسني يف      ة تعميم مراعا  ةخطة عمل لكفال  
 لــة مــناملموَّ لعنــصر النــسائي يف مجيــع املــشاريع ا الفــوارق بــني اجلنــسني و ةا مراعــ تعمــيمتعــزز

مـن  و احملليـة،  ةيئوثيـق مـع اجملموعـات النـسا     يف تعاون   املكتب   كما يعمل . صندوق بناء السالم  
 .شبكة النساء من أجل السالم اهضمن
اجلنــسني ىل تعزيــز املــساواة بــني إ ة احلكومــة الراميــةنــشطأدعــم  املكتــب كمــا واصــل - ٧٧

  صـندوق بنـاء الـسالم      ل مـن  ممـوَّ ى مشروع   عيسو. ي اجلنس التحيزومكافحة العنف القائم على     
ىل إنعــاش اجملتمعــات احملليــة إ املــصاحلة و جمــايل يفأة تعزيــز دور املــريف جمــال مــؤخرا  تنفيــذهبــدأ
.  الطفـل  ة ومحايـ  ي اجلنـس  التحيـز  العنف القائم على     سأليتمب ىن تع ةنشاء وحدة شرطة متخصص   إ

  مـن كبـار ضـباط      ٥٠ لتوعية   ةثالث حلقات دراسي   مارس/ذارآ يفُنظمت  وحتقيقا هلذه الغاية،    
 .كز الشرطة الوطنيةاررؤساء ممن  ٨٠  والشرطة الوطنية

 
 ةنساني اإلالةاحل  

 علـى نطـاق واسـع، ال تـزال          العدائية عمالاأل ىل التشريد من جراء استئناف    إضافة  باإل - ٧٨
انعـدام   يضاأقلق  ال ا يبعث على  ومم. ركود مؤشرات التنمية  قر اهليكلي و  بوروندي تعاين من الف   

م البـذور ال تـزال تـؤثر علـى احملاصـيل، وهـي              اعـد ان و ةالعوامـل املناخيـ   ف. احملتمـل من الغـذائي    األ
ــمـــشكلة  ــداًادزدتـ ــاد بـــسبب ا تعقيـ ــبرية يف ةلزيـ ــعار الـــسلع األأ الكـ ــية والبـــذورسـ يف و. ساسـ

 ماليـني دوالر لتلبيـة      سـتة  العـاملي نـداء للحـصول علـى          ةغذيـ األ برنامج    أطلق مارس،/آذار ١٧
،  املتحــدةترتانيــامجهوريــة العائــدين مــن ني يبورونــدال نيالجــئمــن ال ٩٠ ٠٠٠احتياجــات حنــو 

 مجيـع  ه مـن مداداتـ إ يف شـديد   نقـص  حـصول ربنـامج   اليتوقـع   و. طفـال معظمهم من النـساء واأل    
 .٢٠٠٨عام  يف النصف الثاين من ة العاديةيئالسلع الغذا
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ــد  - ٧٩ ــودة الالجــئني و    أُوق ــدم يف ع ــة  إحــرز بعــض التق ــات احمللي ــاش اجملتمع ــت وأ. نع طلق
ا  دوالر ٣٤ ٢٩٢ ٥٨٦لحـصول علـى     ضـافيا ل  إنـداء   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني       

 الالجــئني البورونــديني الــذين يعيــشون يف ثــالث مــستوطنات قدميــة مــن  ٢١٨ ٠٠٠ملــساعدة 
ــةمع ــة مجه يف غــرب روف ــاوري ــشامو ، وهــي  املتحــدةترتاني ــا ومي ــانكولو وكاُتمب قدم ُتوســ. أولي

ــساعدة هلــؤالء الالجــئني  ــذين ،امل ــد ال ــروا مــن بورون ــام  يفي ف ــودة  ،١٩٧٢ ع ــق الع  عــن طري
 وجتنــيس ، رغبتــهم يف العــودة أبــدوان ممــ ٤٦ ٠٠٠ىل إيــصل لعــدد ىل بورونــدي إ ةالطوعيــ

حتقيـق  و املتحـدة    ترتانيـا مجهورية  يف  اء  بقال الذين يريدون    ١٧٢ ٠٠٠ األشخاص البالغ عددهم  
 مــارس/ذارآ ١٠ بورونــدي يف  إىلوصــلتوقــد .  االجتمــاعي واالقتــصادي الكامــلهمانــدماج

 . من املستوطناتاً الجئ٢٦٢م تضول قافلة أ
 وزيـر التـضامن الـوطين البورونـدي ووزيـر الـشؤون الداخليـة               سـافر  فرباير،/ويف شباط  - ٨٠

 ترتانيـا مجهوريـة   بورونـدي و فوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني يف         مالترتاين وممثلون عـن     
 ترتانيــا مجهوريــة  ىل خميمــات الالجــئني واملــستوطنات القدميــة يف    إبعثــة مــشتركة  يف  املتحــدة
ــترتاين  أو. املتحــدة ــوزير ال ــزم  أكــد ال ــه تعت ــدوتا غــالقإن حكومت كــول لالجــئني  لو و خميمــي ْن

منـذ تـشرين    و. هيونيـ / بعـد حزيـران    إىل مـا    ْمتـابيال،   خمـيم  هو و خيم الثالث فقط،  باملظ  افتحواال
  يف عـادوا  ٧ ٠٠٤ منـهم ا،   بورونـدي  ا الجئـ  ١٣ ٨٤٧، عـاد مـا جمموعـه        ٢٠٠٧نـوفمرب   /الثاين
ــدة مــن الالجــئني مــن لوكــول حتــسبا إل   وتعــود أ. ٢٠٠٨عــام   املخــيم  هــذاغــالقعــداد متزاي
نفس الفتــرة مــن بــدة كــبرية مقارنــة  عــدد العائــدين زيــازادونتيجــة لــذلك، . هيونيــ/حزيــران يف

 .ياملاض العام
ى دفـع   وروبيـة علـ   لمفوضـية األ  لتابع ل  ا ةنساني مكتب املعونة اإل    وافق فرباير،/ويف شباط  - ٨١
يف  مليــون يـــورو ملــساعدة عمليـــات األمـــم املتحــدة واملنظمـــات غــري احلكوميـــة الدوليـــة     ٢٦

الالجئني البورونـديني والكونغـوليني يف      دماج  إعادة  إ هبدف وبوروندي    املتحدة ترتانيامجهورية  
ــة أو إعــادة توطينــهم داخــل    ــة جمتمعــاهتم احمللي مــوال  األر هــذه وســتوفَّ. املتحــدةترتانيــامجهوري

مجهوريـة  شـخاص املطـرودين مـن       دة الالجئني البورونـديني واأل    اعإجل  أ من   ةنسانياملساعدة اإل 
 .همدماجإعادة إىل الوطن و املتحدة إترتانيا

 
 ة االقتصاديةالاحل  

 ةلغـ ابال ،٢٠٠٨ الوطنيـة لعـام      ةامليزانيـ  ٢٠٠٧ديسمرب  /ولاعتمد الربملان يف كانون األ     - ٨٢
ة يف املائـ  ١٢,٦بنـسبة  زيـادة  ميثـل   ذلـك و.  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة  ٤٣٣
 مليـــون دوالر مـــن دوالرات ٣٢,٧  قـــدره، مـــع وجـــود عجـــز٢٠٠٧ عـــام ةيزانيـــمب ةمقارنـــ
 . مليون دوالر١٤,٧  وقدره السابقةة يف امليزاني احلاصلالعجزب باملقارنة ،ات املتحدةالوالي
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ــاتج احمللــي يفنمــو احلقيقــوُيقــدر أن ال - ٨٣ ــغتباطــقــد  ٢٠٠٧ عــام  يفمجــايل اإلي الن  أ ليبل
 ذلـك   جنـم دقـ و.  متوقعة لتلك السنة  اليت كانت  ئةا يف امل  ٥,٥ نسبة  إىل صلييف املائة ومل     ٣,٦

 صـندوق    تنبـأ  ،٢٠٠٨لعـام   وبالنـسبة   . نتـاج الـنب بـسبب اجلفـاف       إما عن اخنفـاض يف      ىل حد   إ
ــو اقتـــصادي نـــسب بالنقـــد الـــدويل  ــة ومعـــدل تـــضخم   يف٦ تهنمـ ــةدون العـــشرة املائـ .  يف املائـ

ترتيـب  طـار   إخـري يف     الـسادس واأل   ه صندوق النقد الدويل استعراض    أمتّيناير،  /كانون الثاين  ويف
سـتعراض مـن    ال ا  هـذا  ن االنتـهاء مـن    مكَّـ و.  مـن الفقـر وحتقيـق النمـو        التسهيالت اخلاصة باحلد  

 .طار هذا الترتيبإمجايل املتوخى يف  مليون دوالر، وهو املبلغ اإل١١,٤صرف مبلغ 
  يفةغذيـ سـعار الوقـود واأل  أ  زيـادة كـبرية يف   ت سـامه   بالتقرير، ةوخالل الفترة املشمول   - ٨٤

  إعـالنَ  سـعار  الزيـادات يف األ    قابـل  ىل حـد كـبري    إ و . تكاليف املعيشة وضغوط التـضخم     ارتفاع
 يف مرتبــات مــوظفي اخلدمــة  يف املائــة ٣٤ قــدرها زيــادة ن عــينــاير/احلكومــة يف كــانون الثــاين 

نــوفمرب وكــانون /تــشرين الثــاين جــرت يف الــيت ةضــرابات النقابيــ اإلقــابعيف أ  وذلــك،ةاملدنيــ
 العـاملي   ة علـى الـصعيد    غذيـ أسـعار األ  زيد أثـر ارتفـاع      ين  أومن املتوقع   . ٢٠٠٧ديسمرب  /ولاأل

يف  ٩٠عتمـد    ي بديلـة، العمـل   ال فرص   تندر فيها في بيئة   ف.  يف بوروندي  ة السائدة من تفاقم احلال  
نــصف وحيتــاج . كفــي لــسد رمقهــم ال تلــيت علــى زراعــة الكفــاف ا حــصراًمــن الــسكاناملائــة 

 عـدم كفايـة   مـن خـر  آلالنـصف ا يعـاين  بينمـا   مـن الـسوق   هماستكمال غـذائ  إىل   السكان تقريباً 
 .ةيئالوجبات الغذا

 
 مالحظات عامة -خامسا  

إن االنزالق السريع إىل الرتاع املسلح الذي وقع مؤخرا لنذير مبدى هـشاشة احلالـة يف                 - ٨٥
واملواجهات املسلحة اجلارية بني القوات احلكومية وحماريب قـوات التحريـر الوطنيـة             . بوروندي

. سائر يف األرواح الربيئــة الــيت راحــت ضــحية هــذا االقتتــال فــال شــيء يــربر اخلــ . مدانــة بــشدة
العنف اجلديدة قـد    فإن دوامة   مل يعد تنفيذ االتفاق الشامل لوقف إطالق النار إىل مساره،            وما

ُتبدد كل املكاسب اليت حتققت بشق األنفس لـشعب بورونـدي منـذ توقيـع اتفـاق أروشـا قبـل                
ــال وعــدم االســتقرا  . مثــان ســنوات  ــضا   وجتــدد القت ــثريان أي ــسائد يف بورونــدي ي ــسياسي ال ر ال

خماوف جدية خطرية لدى أصحاب املـصلحة الـوطنيني والـدوليني بـشأن إمكانيـة طفـح الكيـل               
وتترتـب علـى مـا تقـوم بـه اجملموعـات املـسلحة مـن أنـشطة                  . وانتقال العدوى إىل بلدان اجلوار    

 .عرب احلدود انعكاسات يف منطقة البحريات الكربى برمتها
وتتقاســم احلكومــة وقيــادة التحريــر الوطنيــة املــسؤولية الرئيــسية عــن وضــع حــد هنــائي   - ٨٦
وإين أدعـو   . يزيد على عقد من الصراع العنيف يف بوروندي، ولديهما إمكانية القيام بذلك            ملا

ــة       ــشروع يف احلــوار كمــدخل الســتئناف عملي ــورا وال ــة ف الطــرفني إىل وقــف األعمــال العدائي
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زامات اليت تعهـدت هبـا قـوات التحريـر الوطنيـة لقـادة املبـادرة اإلقليميـة يف                   ووفقا لاللت . السالم
مايو، فمن واجبها أال تعود إىل بوروندي على حنو ما أعلنت فحـسب، بـل أن تـشترك                  /أيار ٦

أيضا اشتراكا فعليا ودون شروط مسبقة يف أعمال اآلليـة املـشتركة للتحقـق والرصـد واملديريـة           
وة إىل إعطاء تنفيذ االتفاق الشامل لوقف إطالق النـار األولويـة الـيت              واحلكومة مدع . السياسية

يــستحقها وأال تــألو جهــدا مــن أجــل التوصــل إىل حلــول يقبلــها الطرفــان بــشأن املــسائل الــيت    
وأهيب بالطرفني كليهما بقوة لكي يتقيدا تقيدا صارما بأحكـام برنـامج     . أعاقت تنفيذ االتفاق  

 .العمل الذي أيده كالمها
وقد شارك اجملتمع الدويل بقوة يف دعم اجلهود اليت تبذهلا بوروندي مـن أجـل الـسالم                   - ٨٧

وال تـزال هـذه املـشاركة الفعالـة         . عن طريق طائفة متنوعة من اآلليات املؤازرة لبعضها الـبعض         
واملبـادرة اإلقليميـة للـسالم وفريـق التيـسري، التـابع جلنـوب أفريقيـا مهـا الـضامنان            . أمرا جوهريا 

والتـدخل  . ذالنه من جهود وأؤيـده تأييـدا كـامال        بوإنين أقدر ما ت   . لية السالم يف بوروندي   لعم
الشخصي للرئيس موسيفيين والرئيس كيكوييت، بصفتهما على التوايل رئيس املبـادرة اإلقليميـة             
للسالم ونائب رئيسها، ال يزال أمـرا أساسـيا ملـساعدة الطـرفني علـى جتـاوز العقبـات الرئيـسية                     

وإين أُثـين علـى املبـادرات الناشـئة عـن اجتماعهمـا يف كمبـاال يف                 .  قُدما بعملية الـسالم    واملضي
 .أبريل، وأحثهما على مواصلة العمل يف تعاون وثيق/ نيسان٣٠
ــسياسية      - ٨٨ ــاد الـ ــة األبعـ ــه يف معاجلـ ــم تـــضطلع بـ ــسياسية أيـــضا دور حاسـ ــة الـ وللمديريـ

 ومــن الــالزم تعزيزمهــا واســتعراض طرائــق  . االقتــصادية لتنفيــذ برنــامج العمــل -واالجتماعيــة 
وكان إنشاء فريـق املبعـوثني   . عملها لكفالة مشاركتها الدائمة إىل جانب الطرفني وفيما بينهما        

فربايـر املاضـي تطـورا حممـودا، لكفالـة اتبـاع هنـج دويل         /اخلاصني إىل بوروندي يف شـهر شـباط       
الــــدعم لفريــــق التيــــسري موحــــد ومتــــسق يف مــــسايرة عمليــــة الــــسالم، وتقــــدمي املــــشورة و 

 .السياسية واملديرية
ويف حالة وقوع مزيد من التأخري يف تنفيذ برنامج العمل، يتعني علـى جملـس األمـن أن        - ٨٩

ينظر يف اختاذ تدابري إضافية بالتـشاور الوثيـق مـع املبـادرة اإلقليميـة للـسالم، واالحتـاد األفريقـي                     
ــة  ــ. وســوامها مــن اآلليــات اإلقليمي  مــن القــرار ٤رازي، وعمــال بأحكــام الفقــرة  وكتــدابري احت

، طلبت إىل مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي وبعثة منظمـة األمـم               )٢٠٠٦ (١٧١٩
املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أن يضطلعا بالتخطيط للطوارئ حتـسبا لزيـادة تـدهور               

توصــيات حمــددة يف هــذا الــصدد، وإنــين اعتــزم العــودة إىل جملــس األمــن ب. احلالــة يف بورونــدي
 .اقتضت ذلك التطورات املستجدة يف امليدان لو
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 وتوقيــع االتفــاق الــشامل  ٢٠٠٥ورمبــا تكــون االنتخابــات الوطنيــة الناجحــة يف عــام    - ٩٠
لوقف إطالق النار مع قـوات التحريـر الوطنيـة وانـسحاب عمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي                     

اع بـأن بورونـدي تـسري فعـال يف طريـق العـودة إىل احلالـة                  عوامل أعطت االنطب   ٢٠٠٦يف عام   
ومع ذلك، وعلى حنو ما أشرت إليه يف مجيع تقاريري السابقة، ما زالت احلالة هـشة                . الطبيعية

وال يـزال مـن الـالزم جماهبـة       . جدا وال تزال البالد تواجه حتـديات مجـة يف جمـال توطيـد الـسالم               
.  االقتـصادي  -ن والـتعمري، ويف امليـدان االجتمـاعي         حتديات كربى يف جماالت احلوكمة واألمـ      

ــان        ــة مــن االحتق ــة إىل حال ــصاحل احلزبي ــسياسية يف جتــاوز امل ــة ال ــاق اجلهــات الفاعل وأدى إخف
 .السياسي واجلمود شلت عمل الربملان وسواه من املؤسسات الرئيسية

ي مـن خلـق الـزخم      نوفمرب املاض /ومل تتمكن احلكومة املوسعة املشكلة يف تشرين الثاين        - ٩١
السياسي اإلجيايب املتوقع والالزم للدفع قُدما بربنامج إصالح احلكم وجلـب االنتعـاش والتنميـة               

وقــد قلــصت األزمــات الــسياسية الداخليــة املتكــررة مــا حققــه اجلهــازان التنفيــذي  . لبورونــدي
صدد، كافـة   ولتتذكر، يف هـذا الـ     . والتشريعي على مدى السنة املاضية من نتائج تقليصا شديدا        

ومـن الــالزم  . األحـزاب الـسياسية املمثلــة يف الربملـان التزاماهتــا جتـاه ناخبيهـا وجتــاه البلـد ككــل      
للقيادات السياسية البوروندية أن تبذل من جديد جهدا ملحا إلقامة حـوار حقيقـي فيمـا بينـها      

 .من أجل جتاوز خالفاهتا والتركيز على الربنامج التشريعي الذي طال تأخريه
ومهما كانت الظروف، فإن التهديد والترهيب ضـد اجلهـات الفاعلـة الـسياسية عمـل                 - ٩٢

ويف هـــذا الـــصدد، فـــإن التـــزام احلكومـــة املعلـــن حبمايـــة كافـــة املـــواطنني  . يـــستحق الـــشجب
البورونديني، بغض النظر عن انتماءاهتم السياسية، التزام حممود جيب الوفاء بـه علـى حنـو يتـسم      

 .باملصداقية واإلنصاف
وال يزال يساورين بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان املتكررة الواسـعة النطـاق               - ٩٣

والتـزام الـرئيس نكـورونزيز مـؤخرا بتقـدمي كافـة         . اليت ترتكبها عناصر األجهزة األمنية الوطنيـة      
ومـن احملمـود    . أفراد األمن الضالعني يف تلـك االنتـهاكات إىل سـاحة العـدل يعـد أمـرا مـشجعا                  

ضا جتديد السلطات اللتزامها مبكافحة اإلفالت مـن العقـاب وتـشجيع احلكومـة علـى ترمجـة                  أي
وكخطــوة أوىل، يــتعني عليهــا أن تنــشر . تلــك االلتزامــات إىل مزيــد مــن اإلجــراءات امللموســة 

التقريــر املتعلــق مبجــزرة غاتومبــا وأن تــستحث اجلهــود مــن أجــل تقــدمي املتــهمني بالــضلوع يف   
وممـا يـستحق األولويـة القـصوى، وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب                  .  العدالـة  جمزرة مويينغا إىل  

بالنسبة للمذنبني بارتكاب العنف اجلنسي وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان الـصارخة ضـد              
ويف الوقـت نفـسه، أود أن أشـيد باحلكومـة وشـركائها لنجاحهمـا يف فـصل                  . النساء واألطفال 

وإين أشجع على مواصـلة     . عن قوات التحرير الوطنية    طفال من مواقع ملنشقني مزعومني       ٢٣٨
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بذل اجلهود من أجل كفالة إخالء سبيل كافة األطفال املتضررين الذين قـد يكونـون مـرتبطني                 
 .مبجموعات مسلحة

ويقدم عمل جلنة بناء السالم يف بوروندي دعما قيّما للجهود املبذولة من أجـل تعزيـز                 - ٩٤
ــع يف كــانون األول  وقــد شــكل . االســتقرار يف بورونــدي  ــة الرصــد والتتب ديــسمرب / اعتمــاد آلي

وإين أشـجع اللجنـة علـى أن    . خطوة أخرى يف سـبيل تعزيـز العالقـات بـني بورونـدي واللجنـة              
ُتبقي على مـشاركتها البنـاءة يف بورونـدي وأن تـساعد علـى حتريـك اجملتمـع الـدويل مـن أجـل                        

 .واجههاتقدمي املوارد الضرورية لسد الثغرات اجلسيمة اليت ن
وعالوة على تنفيذ االتفاق الشامل لوقف إطالق النار واخلـروج مـن املـأزق الـسياسي                 - ٩٥

احلايل، يلزم القيام على وجه االستعجال مبعاجلة املسببات األخرى النعدام األمن يف بورونـدي              
قني ورغم إحراز تقـدم يف جمـال نـزع سـالح احملـاربني الـساب              . والعوامل اليت ميكن أن حتفز عليه     

ــة    ــزال غــري كافي ــة طابعهــا الفقــر املــدقع  . وتــسرحيهم، فــإن جهــود إعــادة اإلدمــاج ال ت ويف بيئ
وتصاعد معـدالت البطالـة واالرتفـاع احلـاد يف أسـعار الوقـود والغـذاء، مثـة احتمـال بـأن يرتـد                        

ويــساورين القلــق . احملــاربون الــسابقون إىل جــرائم العنــف أو االنــضمام إىل العناصــر املــسلحة   
خاص إزاء ما سيترتب على أزمة الغذاء العاملية مـن آثـار ميكـن أن تزعـزع االسـتقرار يف                    بوجه  

وإين أحث احلكومة وشـركائها الـدوليني علـى التعجيـل بـاجلهود الراميـة إىل وضـع                  . بوروندي
 .استراتيجيات وقائية للتخفيف من آثار هذه األزمة العاملية

ــا داخل    - ٩٦ ــيت تواجهه ــصعوبات ال ــإن ال ــة للمــشاورات    كــذلك، ف ــه الثالثي ــة التوجي ــا جلن ي
الوطنيــة بــشأن آليــات العدالــة االنتقاليــة، ال ســيما عــدم تقيــد األعــضاء البورونــديني باالتفــاق    

ومــن الــالزم اختــاذ إجــراءات . اإلطــاري الــذي حيكــم عمــل اللجنــة، تــشكل مــصدر قلــق بــالغ 
ين أعتـزم أن أعـود قريبـا        وإ. تصحيحية تسمح للجنة بتنفيذ واليتها علـى حنـو يتـسم باملـصداقية            

ــرار    ، يـــشمل، يف ضـــوء )٢٠٠٥ (١٦٠٦إىل جملـــس األمـــن بتقريـــر منفـــصل عـــن تنفيـــذ القـ
ــة     ــة االنتقاليــ التطــــورات، توصــــيات بــــشأن دور األمــــم املتحــــدة مــــستقبال يف دعــــم العدالــ

 .بوروندي يف
ــشرين        - ٩٧ ــذ تـ ــضطلع، منـ ــدي يـ ــل يف بورونـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــب األمـ ــئ مكتـ ــا فتـ ومـ

ــاين ــ/الث ــة     ٢٠٠٧وفمرب ن ــسياسية دعمــا لعملي ــة ال ــدور سياســي وفــين نــشط يف إطــار املديري ، ب
وعلى حنو ما أشار إليه هذا التقرير، فقد انكب املكتب أيضا هبمة على تنفيذ مـشاريع                . السالم

وأملـي معقـود علـى أن جتلـب هـذه املـشاريع يف الوقـت املناسـب منـافع              . صندوق بنـاء الـسالم    
بالتايل بعض اآلثار السلبية املترتبة على االنتكاسـات اخلطـرية وحـاالت         السالم املرجوة وختفف    
 .العجز املزمنة املبينة أعاله
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ــام     - ٩٨ ــة املبينــــة يف تقريــــر األمــــني العــ وال يــــزال التقــــدم حنــــو حتقيــــق النقــــاط املرجعيــ
(S/2006/429/Add.1)       يواجه العراقيل، وهذا يرجع بدرجة كبرية إىل التـردي الـشديد يف احلالـة  

ومن مث، ال يزال الدور املنوط مبكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي               . السياسية واألمنية 
 .دعما للجهود الرامية إىل هتيئة بيئة تفضي إىل السالم الدائم والتنمية املستدامة دورا حامسا

وأود أن أُعــرب عــن امتنــاين الــصادق لكافــة مــوظفي املكتــب الــذي مــا فتئــوا، بقيــادة   - ٩٩
يوسف حممود، ممثلي التنفيذي لبوروندي، يعملون دون كلل ويف ظل ظروف غالبا مـا تكـون                

كما أعرب عن تقديري ملـوظفي األمـم        . شديدة الصعوبة، من أجل قضية السالم يف بوروندي       
املتحـدة كافــة وللمنظمـات غــري احلكوميــة والـشركاء الثنــائيني واملتعـددي األطــراف اللتــزامهم     

 .دي وتربعاهتم السخية لصاحلهاالثابت جتاه بورون
 


