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ــام         ــني العـ ــع لألمـ ــر الرابـ ــن التقريـ ــل    عـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــب األمـ مكتـ
  بوروندي يف
    

  مقدمة  -أوال   
، الــذي مــدد اجمللــس )٢٠٠٧ (١٧٩١هــذا التقريــر مقــدم عمــالً بقــرار جملــس األمــن    - ١

مبوجبه والية مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف بورونـدي وطلـب إيلّ مداومـة إطالعـه بانتظـام                   
ويقــدم هــذا التقريــر معلومــات مــستوفاة عــن التطــورات   .  احملــرز يف تنفيــذ القــرار علــى التقــدم

 ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٥رونــدي منــذ صــدور تقريــري الــسابق املــؤرخ والرئيــسية الــيت شــهدهتا ب
)S/2008/330( نوفمرب/ تشرين الثاين١٠، حىت.  
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  

  عملية السالم  -ألف   
ــة الــ    - ٢ ــدمشــهدت عملي ــها    ا ملحوظــاسالم تق ــالتقرير ولكن ــشمولة ب ــرة امل ــة الفت  يف بداي

احنرفت بعدها حنو حالة مجود عميق مع اقتراب موعد تنفيذ اتفاق وقف إطـالق النـار الـشامل                  
ــسمرب / كــانون األول٣١يف  ــو    . ٢٠٠٨دي ــر شــعب اهلوت ــد حــزب حتري  - وأعطــت عــودة وف

 القـس   ،مايو، بقيادة املتحدث باسـم احلـزب      / أيار ١٦مبورا يف   وقوات التحرير الوطنية إىل بوج    
ــا، زمخــ  ــداهابيمان ــول     ا جدي ــع يف أيل ــشامل املوق ــار ال ــاق وقــف إطــالق الن ــذ اتف ســبتمرب / لتنفي

مـايو  / أيـار  ١٩واجتمعت املديرية الـسياسية مـع اآلليـة املـشتركة للتحقـق والرصـد يف                . ٢٠٠٦
ــرة يف بوج ــورا يف وألول م ــام مب ــار٢٦ويف . ٢٠٠٨ع ــايو، أصــدر / أي ــة وحــزب  م ت احلكوم

وافــق الطرفــان فيــه علــى إهنــاء  ا مــشتركاإعالنــ قــوات التحريــر الوطنيــة -حتريــر شــعب اهلوتــو 
وعــززت عــودة رئــيس حــزب حتريــر شــعب   . أبريــل/ألعمــال العدائيــة الــيت نــشبت يف نيــسان ا
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مايو مـصداقية   / أيار ٣٠مبورا يف   ورواسا إىل بوج  أغاثان  قوات التحرير الوطنية السيد      - اهلوتو
  .عملية السالم

 قــوات -يونيــه، اعتمــد وفــدا احلكومــة وحــزب حتريــر شــعب اهلوتــو  / حزيــران٢ويف   - ٣
اآلليــة املــشتركة للتحقــق والرصــد خطــة تــشغيلية مــشتركة حتــدد اجلــدول  إىل التحريــر الوطنيــة 

ــاجهم     ــادة إدم ــاتلي احلــزب وإع ــسريح مق ــزمين لت ــة   . ال ــة وحكوم ووافقــت املفوضــية األوروبي
ويهـدف  . دعـم برنـامج تغذيـة اسـتثنائي ملقـاتلي احلـزب            يورو   ٤٢٠ ٠٠٠دمي   على تق  اسويسر

منـاطق جتمـع حمـددة لبـدء     نقـل املقـاتلني إىل   تشجيع على   البرنامج التغذية إىل احلد من اجلرمية و      
  .عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

 يف ،ر الوطنيـة  قـوات التحريـ  - حزب حترير شعب اهلوتو رواسا، رئيس   رئيس  الوحدد    - ٤
يونيــه وجههــا إىل رئــيس املديريــة الــسياسية، أولوياتــه علــى النحــو   / حزيــران٤رســالة مؤرخــة 

تــسوية التوصــل إىل ) ب(سجناء الــسياسني وســجناء احلــرب؛   إطــالق ســراح الــ  ) أ (:التــايل
ــر شــعب      ) ج( وإدمــاج عــسكري؛  ةسياســي ــام حــزب حتري ــديل الدســتور إلتاحــة اجملــال أم تع
إعـادة  ) د(لتحريـر الوطنيـة للتحـول إىل حـزب سياسـي حتـت مـسماه احلـايل؛            قـوات ا   - اهلوتو

  .“لحقيقة والصفح واملصاحلةلجلنة ”وإنشاء ) هـ(تدوين تاريخ بوروندي؛ 
عـن احلكومـة وحـزب    وضمت ممـثلني  يونيه، اجتمعت املديرية السياسية،   /ويف حزيران   - ٥

 يف ماغاليـسربغ،    ،ن أجـل بورونـدي    حترير شعب اهلوتو، مع جمموعة مـن املبعـوثني اخلاصـني مـ            
ــا بيــان وأصــدرت األطــراف وجمموعــة املبعــوثني اخلاصــني يف ذلــك االجتمــاع   . جنــوب أفريقي

بالبحـث عـن حلـول      التأكيـد علـى التزامهمـا       احلكومـة واحلـزب     ت فيـه    ماغاليسربغ الذي أعاد  
وقـرر  .  الـسالم حنو تنفيـذ عمليـة  املبذولة مشتركة وشاملة للعقبات اليت عرقلت اجلهود السابقة    

يف فرقة العمل اخلاصـة التابعـة لالحتـاد األفريقـي      إسهامها بقوات يف    برملان جنوب أفريقيا متديد     
  .٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٣١يونيه إىل / حزيران٣٠من بوروندي 

 عنـصر مـن عناصـر       ٢ ١٠٠يوليه حـواىل    / متوز ٢١وبعد عدة فترات تأخري، وصل يف         - ٦
وحــدة  قــوات التحريــر الوطنيــة إىل أول منطقــة جتمــع يف بلــدة   - حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو 

 بـشأن االخنفـاض الكـبري لنـسبة         اوأسـفت احلكومـة علنـ     . بوبـانزا يف مقاطعـة    اجملتمعيـة   روغازي  
 ٢١ ٠٠٠البــالغ عــددهم وعــدم وجــود قائمــة حتقــق بــشأن   ،املقــاتلنيبعــدد األســلحة مقارنــة 

نـشر الـسيد رواسـا،    بعـد أن  رز خـالف الحقـاً     وبـ  . الذين ادعى احلزب أهنم ينتمون لـه       ،مقاتل
يوليـه  / متـوز ٢٧قـوات التحريـر الوطنيـة، رسـالته املؤرخـة           - رئيس حزب حتريـر شـعب اهلوتـو       

ر مــن جنــوب أفريقيــا، الــوزير تــشارلز نكــاكوال، الــيت طلــب فيهــا ختــصيص  املوجهــة إىل امليــّس
  .كومية ألفراد حزبهحواىل نصف املناصب املدنية والعسكرية العليا يف املؤسسات احل
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وعلى الرغم ممـا سـلف، فـإن اآلليـة املـشتركة للتحقـق والرصـد حققـت بعـض التقـدم                        - ٧
ــسياسيني، ح    ــسجناء الــ ــسألة الــ ــعيد مــ ــى صــ ــة يف    علــ ــسجون الوطنيــ ــسح للــ ــز مــ يــــث أجنــ

ــا ســجين٦٨٧ حــدد ،أغــسطس/آب ٨ ــو   ا تابع ــر شــعب اهلوت ــر   -  حلــزب حتري ــوات التحري ق
لسجناء إىل اللجنة املشتركة بني وزارة العدل واحلزب للتأكـد          وأحيلت قضايا هؤالء ا   . الوطنية

  .من أهليتهم إلخالء السبيل
 نكـورنزيزا بالـسيد رواسـا،     البورونـدي، بييـز     أغسطس، اجتمـع الـرئيس      / آب ١٨ويف    - ٨

ــة، حبـــضور ا  - رئـــيس حـــزب حتريـــر شـــعب اهلوتـــو  ــقـــوات التحريـــر الوطنيـ ــدا ،رّسمليـ  وتعهـ
، يف  اجلمهوريـــةويف الوقـــت ذاتـــه، أصـــدر رئـــيس. يةاجتماعـــات مغلقـــة نـــصف شـــهر بعقـــد
أغــسطس، مرســومني أنــشأ مبوجبــهما جلنــة لدراســة حالــة املقــاتلني املزعــومني   / آب١٩ و ١٨

رانـدا وبوراماتـا،   جمّمعـي   قـوات التحريـر الوطنيـة يف     - املنشقني عن حزب حترير شعب اهلوتـو      
ودفـع ذلـك حبـزب      . تـابعني للحـزب   فـارين   هبـم رمسيـاً كمقـاتلني       واعتـرف   ،  ايف مقاطعة بوبانز  

حترير شعب اهلوتو، الـذي كـان قـد تـربأ مـن هـذه اجملموعـة، إىل اهتـام احلكومـة علنـاً بتقـويض                       
أغـسطس،  / آب٢٦ويف تلك األثناء، أرسـل الـسيد رواسـا، رئـيس احلـزب، يف         . عملية السالم 

قـوات الـدفاع     - يـة رسالة إىل رئيس اجلمهورية يتهم فيها اجمللس الوطين للدفاع عـن الدميقراط           
 بوضـع خطـط الغتيالـه شخـصياً واغتيـال قـادة كبـار آخـرين يف حـزب حتريـر                      ،عن الدميقراطية 
  .قوات التحرير الوطنية - شعب اهلوتو

أغـسطس بـني    / آب ٢٩وعلى الرغم من هذه التوترات، ُعــقد اجتمـاع يف نغـوزي يف                - ٩
ــو ورئــيس     ــر شــعب اهلوت ــة وحــضر االجتمــ رئــيس حــزب حتري ــااع اجلمهوري لو ر ومــسؤوّسملي

مـسؤولية القائـدين عـن    توضحت به   وخرج االجتماع بإعالن نغوزي الذي      . املديرية السياسية 
ومن هذه املسائل، برزت ثالث مسائل حيتمل عـدم توافقهـا مـع الدسـتور               . حل املسائل املعلقة  

ريــر االعتــراف حبــزب حت) أ(: وهــذه املــسائل هــي.  بــشأهنامــساعدة املديريــة الــسياسيةوتطلــب 
مـشاركة  ) ب(قوات التحرير الوطنيـة كحـزب سياسـي حتـت مـسماه احلـايل؛                - شعب اهلوتو 

 اســـتيعاب أعـــضاء احلـــزب داخـــل اجلهـــاز التنفيـــذي) ج(و ؛ ا برملانيـــااحلـــزب بوصـــفه مراقبـــ
  .للحكومة

ــو    / أيلــول١٧ويف   - ١٠ ــر شــعب اهلوت ــيس حــزب حتري ــر  -ســبتمرب، قــدم رئ  قــوات التحري
ديريـة الـسياسية ذكـر فيهـا أن حركتـه لـن متتثـل ملتطلبـات التـسريح قبـل           مـذكرة إىل امل الوطنيـة  

واقتــرح إعفــاء احلــزب مــن شــرط االمتثــال  . تــسجيلها كحــزب سياســي حتــت مــسماه احلــايل 
، حيث ميكن عندها إجـراء      ٢٠١٠عام  للدستور فيما يتعلق باسم احلزب إىل ما بعد انتخابات          

  .ه احلايلإصالح دستوري قد يتيح للحزب االحتفاظ بامس
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نزيزا ومـع   ومـع الـرئيس نكـور     بـصورة مـستقلة     وجاءت اجتماعات املديريـة الـسياسية         - ١١
 لتأكـد علـى اسـتمرار توقـف القائـدين           اسبتمرب أيض / أيلول ٢٦زب يف   احلالسيد رواسا، رئيس    

أكتــوبر، / تــشرين األول١٤ويف . عنــد مــسائل التوافــق الــسياسي ومــسائل اإلدمــاج العــسكري
د احلكــومي يف اآلليــة املــشتركة للتحقــق والرصــد أن قــوات الــدفاع الوطنيــة   ذكــر رئــيس الوفــ

قــوات  - ســتتدخل حلمايــة الــسكان يف حــال تواصــلت انتــهاكات حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو
أكتــوبر، تظــاهر عناصــر يــزعم أهنــم متعــاطفون مــع   / تــشرين األول٢٧ويف . التحريــر الوطنيــة

 ووجهـوا اللـوم للحكومـة النعـدام التقـدم يف      حزب حترير شعب اهلوتو يف عدد مـن املقاطعـات   
األمــن العــام مــن أن  يــر  علــى ذلــك، حــذر متحــدث حكــومي باســم وز  اورد. عمليــة الــسالم

احلكومة لن تتسامح مع حمدثي االضطرابات من هذا النوع واهتمت حزب حترير شعب اهلوتـو               
  .بانتهاك اتفاق إطالق النار الشامل

م اإلقليميـــة لرؤســـاء الـــدول يف ر مبـــادرة الـــسالّسوعقـــب اإلحاطـــة الـــيت قـــدمها ميـــ   - ١٢
أكتــوبر بــشأن توقــف تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــالق النــار الــشامل، نقــل وفــد  /تــشرين األول ٢٢

، إىل الـرئيس     املتحـدة  ترتانيـا مجهوريـة    عـن    الر وممـث  أوغنـدا وامليـسّ   خارجيـة   وزاري، ضم وزير    
رســائل مــن مبــادرة الــسالم نزيزا والــسيد رواســا، رئــيس حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو،  ونكــور

رام املوعـد النـهائي     وأفـادت الرسـائل بوجـوب احتـ       . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦اإلقليمية وذلك يف    
ديسمرب إلجناز تنفيذ اتفاق وقـف إطـالق النـار الـشامل، ووجـوب              /كانون األول  ٣١احملدد يف   

ن قـــوات التحريـــر الوطنيـــة ضـــم -اســـتيعاب احلكومـــة لعناصـــر حـــزب حتريـــر شـــعب اهلوتـــو 
املؤسسات الوطنية مبا يتوافق مع القانون، وضرورة أن يبذل حزب حترير شعب اهلوتو كـل مـا             
بوسعه إلرسال قواته إىل مناطق التجمع لتنفيذ عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،              

ــي      ــدلول العرق ــي احلــزب عــن امل ــه امســه  وضــرورة ختل ــذي ينطــوي علي ــشرين ١٠وحــىت . ال  ت
حــزب أن ويف تطـور مــثري للقلــق، أكــدت تقــارير  . إحــراز أي تقــدميالحــظ  ملنــوفمرب، /الثـاين 

مواقـع عـسكرية جديـدة،    اختـذت  حتريـر شـعب اهلوتـو وقـوات الـدفاع احلكوميـة علـى الـسواء         
  .عزز خماوف السكان يف املقاطعات الغربية من احتمال جتدد االشتباكات املسلحة مما
  

  احلالة األمنية  -باء   
ــة  - ١٣ ــة يف بورونـــدي شـــهدت احلالـ ــا  األمنيـ ــد   عمومـ ــرة قيـ بعـــض التحـــسن خـــالل الفتـ

االسـتعراض، بعــد أن توقفـت األعمــال العدائيـة الواســعة النطـاق بــني احلكومـة وقــوات حــزب      
ومع ذلك، فقد تواصلت يف مجيـع أرجـاء البلـد األنـشطة     . مايو/ أيار٢٦حترير شعب اهلوتو يف     

 قــوات التحريــر - حلــزب حتريــر شــعب اهلوتــواإلجراميــة الــيت يرتكبــها عناصــر يــزعم انتماؤهــا 
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. وعناصـر يف قـوات األمـن، إضـافة لعناصـر مـسلحة غـري معروفـة                سـابقون،   الوطنية، ومقاتلون   
  .قتلوهذه األنشطة بشن هجمات بالقنابل وأعمال سطو وهنب مسلح وكمائن متيزت و

ــس       - ١٤ ــا يتعلـــق بـ ــورات مقلقـــة فيمـ ــدثت تطـ ــدة  وحـ ــوظفي األمـــم املتحـ ففـــي . المة مـ
مكتــب األمــم مــن يوليــه، تعرضــت مركبتــان تابعتــان لألمــم املتحــدة تقــالن مــوظفني   /متــوز ٧

وحلقـت  . مبـورا واملتحدة املتكامـل يف بورونـدي هلجمـات بالقنابـل يف مـوقعني خمـتلفني يف بوج            
. بإحدى املركبتني املستهدفتني أضرار كبرية، دون أن تسجل حلسن احلظ أي إصـابات بـشرية              

كــانوا يعملــون يف عمليــة األمــم مــوظفني ســابقني دث مرتبطــة بتظلمــات ويبــدو أن هــذه احلــوا
 وأخربت وزارة اخلارجيـة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي              . املتحدة يف بوروندي  

أغـــسطس أن احلكومـــة أوعـــزت جلميـــع أجهزهتـــا املختـــصة إجـــراء حتقيقـــات   /أواخـــر آبيف 
وجـرى تنفيـذ    . نـع وقـوع هجمـات أخـرى       ومقاضاة مرتكيب هذه األعمـال واختـاذ إجـراءات مل         
  .بعض االعتقاالت األولية، وال يزال التحقيق جارياً

  
  التطورات السياسية  -جيم  

األزمـات الـسياسية   بـشأن  مايو، / أيار١٥كنت قد أطلعت اجمللس، يف تقريري املؤرخ    - ١٥
. املاضـية املتكررة اليت شلت أعمال جهـازي احلكومـة التنفيـذي والتـشريعي علـى مـدى الـسنة                   

عــن اجلمعيــة ولكــن هــذه احلالــة تغــريت كــثرياً خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، حيــث أقــصي 
  .ا منشقا برملاني٢٢الوطنية 

 ا برملانيــ٢٢يونيــه بعــدم دســتورية بقــاء الـــ / حزيــران٦وقــضت احملكمــة الدســتورية يف   - ١٦
ع عـن الدميقراطيـة داخـل       قـوات الـدفا    - املنشقني عن اجمللـس الـوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة           

واالستعاضــة عنــهم . الربملــان ألهنــم مل يعــودوا ميثلــون أي جمموعــة سياســية أو أحــزاب منتخبــة  
قــوات الــدفاع عــن الدميقراطيــة  - بربملــانيني مــوالني للمجلــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة
ستؤنفت األنـشطة   ونتيجة لذلك، ا  . أعادت للحزب احلاكم أغلبيته البسيطة يف اجلمعية الوطنية       

 إال أن املعارضـة الـسياسية       .التشريعية يف اجلمعية الوطنية واعتمد عدد غري مسبوق من القوانني         
وبعض املراقبني الدوليني شككوا حبكم احملكمة الدستورية وأثاروا أسئلة حول مدى اسـتقاللية             

ســبتمرب /ه وأيلــوليونيــ/ووجــه الربملــانيون املنــشقون رســائل إيلّ يف حزيــران . اجلهــاز التــشريعي
  . بقانونية حكم احملكمةاأعربوا فيها عن قلقهم بشأن سالمتهم وشككوا أيض

نزيزا مرســوماً يقــضي بإنــشاء اللجنــة  ويونيــه، أصــدر الــرئيس نكــور / حزيــران١٨ويف   - ١٧
ورحبـت اجلهـات الـسياسية الفاعلـة يف بورونـدي بإنـشاء             . املـستقلة الدائمـة   الوطنيـة   االنتخابية  
وأعربــت أحــزاب املعارضــة عــن قلقهــا . تخابيــة ولكنــها أســفت لغيــاب املــشاوراتاللجنــة االن



S/2008/745
 

6 08-61898 
 

. الشديد بشأن عملية االختيـار القادمـة ألعـضاء اللجنـة وطلبـت التـشاور معهـا يف هـذا الـشأن           
  .وجيب أن حيظى أعضاء اللجنة مبوافقة الربملان

 الـذين كـانوا     ٢٢ني الــ    يوليه، ألقي القبض علـى اثـنني مـن الربملـانيني الـسابق            /ويف متوز   - ١٨
قــوات الــدفاع عــن الدميقراطيــة بــدعوى  - ينتمــون للمجلــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة

أكتـوبر بتـهميت إهانـة      / تـشرين األول   ١ثالـث يف    برملـاين   وألقي القبض علـى     . هتديد أمن الدولة  
دين ووسـائط    على عـدة ممـثلني عـن اجملتمـع املـ           اوألقي القبض أيض  . أحد القضاة واالعتداء عليه   

ــالم و ــن آب   /اإلعــ ــرة مــ ــشرطة يف الفتــ ــز الــ ــتدعوا إىل مراكــ ــشرين  /أو اســ ــسطس إىل تــ أغــ
ــ. أكتـــوبر/األول نظمـــات اجملتمـــع املـــدين مـــذكرة يف منظمـــة مـــن م ٢٠٠ن وأصـــدر أكثـــر مـ

. ســبتمرب تنــدد بــالتخويف الـذي يتعــرض لــه أعــضاء اجملتمـع املــدين ووســائط اإلعــالم  /أيلـول  ٥
ــا ــش   كم ــم ب ــوا عــن قلقه ــة ســابقة ل  أعرب ــه محل ــا يعدون ــة يف   أن م ــات وضــعف احلكوم النتخاب
  .أمورها تسيري
أكتـــوبر، أصـــدرت وزارة الداخليـــة أمـــراً يـــنظم االجتماعـــات   / تـــشرين األول٦ويف   - ١٩

وتـضمن األمـر تنفيـذ تـدابري        . واملظاهرات اليت تنظمها األحزاب السياسية والرابطـات األخـرى        
فاحتجـت املعارضـة الـسياسية بـدعوى أن هـذا       . ١٩٩١نص عليها مرسوم يعود صدوره لعـام        

أكتوبر، طلـب احلـزب احلـاكم أن تتـشاور          / تشرين األول  ١٥ويف  . األمر يقيد حرية االجتماع   
سـبتمرب  /ويف الفتـرة مـن أيلـول      . األمـر هذا  وزارة الداخلية مع األحزاب السياسية بشأن أحكام        

ن املعارضـني الـسياسيني، مبـن فـيهم         نـوفمرب، ألقـي القـبض علـى عـدد مـ           /إىل بداية تشرين الثاين   
 وحركـة األمـن والدميقراطيـة    ، زيغاميبانغـا -أعضاء يف حزب االحتاد من أجل الـسالم والتنميـة     

وألقــي القــبض علــيهم بتــهم  ). الــيت غــريت امسهــا ليــصبح اآلن حركــة التــضامن والدميقراطيــة  (
ت هـذه االعتقـاالت   وأثـار . القذف حبق رئـيس الدولـة وعقـد اجتماعـات سياسـية غـري قانونيـة             

  .ردوداً قوية من اجملتمعني املدين والدويل
يونيـه إىل   /حزيـران  ٢لعامة، الـيت عقـدت يف الفتـرة مـن           الربملان الثانية ا  دورة  وأسفرت    - ٢٠
ــاد    / آب٢٩ ــائج مثمــرة باعتم ــ٢٠أغــسطس، عــن نت ــها ، ا قانون ــان مرتبطــان مباشــرة   من قانون

ــانون إنــشاء جملــس األمــن ا : بتوطيــد الــسالم ــانون اجمللــس الــوطين املعــين بالوحــدة   ق لــوطين وق
  .واملصاحلة

ن ي جديــدنيسياســيمت اعتمــاد حــزبني أغــسطس علــى التــوايل، /يوليــه، وآب/ويف متــوز  - ٢١
ــارزة    ــة ب ــة    : تقودمهــا أطــراف سياســية فاعل ــن أجــل الدميقراطي ــة م ــة البوروندي  - حــزب اجلبه

الـدكتور جـان مينـاين، والتحـالف مـن        نياكوري املنشق بقيادة رئيس اجلمعية الوطنيـة الـسابق،          
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قـوات   -  بقيادة كبرية أعضاء اجمللس الوطين للدفاع عـن الدميقراطيـة          ،أجل الدميقراطية والتقدم  
  . والنائبة الثانية السابقة للرئيس، أليس نزوموكوندااالدفاع عن الدميقراطية سابق

  
  اجلوانب اإلقليمية  -دال   

ق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات  يونيــه أصــبح ميثــا/ حزيــران٢١يف   - ٢٢
الكربى نافذاً بعد أن صدق عليه مثانية من أصل أحد عشر بلدا رئيسيا يف املـؤمتر الـدويل املعـين           

ــبحريات الكــربى  ــاق، تعهــدت بورونــدي واحلكومــات    . مبنطقــة ال ومبوجــب شــروط هــذا امليث
يات األساسـية املتعلقـة بـاألمن واحلكـم     األخرى يف املنطقة أن تعـاجل مـن منظـور إقليمـي التحـد            

  .والتنمية والعمليات اإلنسانية والقضايا االجتماعية
أغــسطس، منحــت بورونــدي، إثــر انــضمامها مــؤخرا إىل مجاعــة شــرق   / آب٢٩ويف   - ٢٣

أفريقيا، مركزا خاصا ضمن هذه اجلماعـة يتـيح اإللغـاء التـدرجيي للرسـوم اجلمركيـة املفروضـة                
ــا    . اعلــى بــضائعها وخــدماهت  ــابع جلماعــة شــرق أفريقي وعقــد فريــق العمــل الرفيــع املــستوى الت

للتفاوض بشأن بروتوكول السوق املشتركة جلماعـة شـرق أفريقيـا جولتـه الثالثـة للمفاوضـات                 
ومـن املتوقـع إبـرام الربوتوكـول حبلـول          . سـبتمرب / أيلـول  ٢٧ إىل   ٢٠يف بومجبورا يف الفترة مـن       

  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
ثار استئناف املعـارك العنيفـة يف اجلـزء الـشرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف                    أ  - ٢٤

أغــسطس قلقــا بــشأن احتمــال قيــام اجملموعــات املــسلحة الكونغوليــة بالتجنيــد بــني /أواخــر آب
وقـد أنـشأت احلكومـة جلنـة        . سكان بورونـدي، مبـا يف ذلـك املـسرحون مـن اجلنـود واملقـاتلني               

  . لةللتحقيق يف هذه املسأ
  

  األنشطة املتعلقة بلجنة بناء السالم  -هاء   
يونيـه، قـدمت احلكومـة تقريرهـا املرحلـي نـصف الـسنوي األول عـن                 / حزيران ٢٣يف    - ٢٥

وضم التقرير جمموعة من التوصـيات الـيت        . تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي      
ورحبـت جلنـة بنـاء الـسالم        . لةأخذت يف احلسبان شواغل مجيـع أصـحاب املـصلحة ذوي الـص            

بالتقرير وأصدرت جمموعـة مـن التوصـيات اجلديـدة مـع توضـيح حتـديات معينـة، منـها معاجلـة                      
تعثــر تنفيــذ االتفــاق الــشامل لوقــف إطــالق النــار، وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان، واســتفحال     

  .البطالة والفقر
ار بورونـدي وفـد برئاسـة       أكتـوبر، ز  / تشرين األول  ٢٤ إىل   ٢١ويف الفترة املمتدة من       - ٢٦

. ، الرئيس اجلديد لتشكيلة بورونـدي التابعـة للجنـة بنـاء الـسالم     )السويد(السفري أنديرس ليدن  
وناقش الوفد مع احلكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين اخلطوات التاليـة يف عمليـة بنـاء الـسالم                 
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أداء جلنة بنـاء الـسالم      وناقش الوفد أيضا احتمال     . يف البلد، وال سيما أساليب تعزيز شراكتهم      
لدور يف مساعدة البلد على توفري بيئة مؤاتيـة إلجـراء انتخابـات حـرة وعادلـة وسـلمية يف عـام                      

؛ وتعبئــة املــوارد الالزمــة لــدعم عمليــة الــسالم مبــا يف ذلــك ألي احتياجــات عاجلــة يف  ٢٠١٠
لتحــديات إطــار برنــامج التــسريح ونــزع الــسالح وإعــادة اإلدمــاج، واملــساعدة علــى مواجهــة ا

  .املتعلقة بإعادة إدماج العائدين والالجئني البورونديني من البلدان اجملاورة
  

  توطيد السالم وسعي منظومة األمم املتحدة إىل حتقيق التكامل  -ثالثا   
ــابع لألمــم املتحــدة يف بورونــدي علــى       - ٢٧ حتقــق املزيــد مــن التكامــل يف عمــل الفريــق الت

ي مبواصـلة دعـم تكامـل األدوار املوكلـة إىل ممثلـي التنفيـذي،               الصعيدين االسـتراتيجي والربنـاجم    
الذي يـشغل أيـضا منـصب املنـسق املقـيم، ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية، واملمثـل املقـيم لربنـامج               

  . األمم املتحدة اإلمنائي، واملسؤول املعني
ة حبقـوق   أدجمت منظومة األمم املتحدة يف بورونـدي املهـام الـسياسية واألمنيـة واملتـصل                - ٢٨

اإلنسان اليت صدر هبا تكليـف مـن جملـس األمـن مـع العمـل اإلنـساين وأنـشطة اإلنعـاش املبكـر                        
والتنمية اليت تقوم هبا خمتلف منظمات األمم املتحدة املوجودة يف بوروندي بالتركيز على تلـك               

ــسالم    ــائم ال ــيت توطــد دع ــشطة ال ــم املتحــدة     . األن ــام يف اســتراتيجية األم ــذه امله وتوضــحت ه
تكاملة لدعم بناء السالم وهي أحكام تفصيلية ملحقة بإطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة                 امل

اإلمنائية اليت استرشد هبا مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي وغريه من هيئات منظومـة               
 األمم املتحدة يف السنتني املاضيتني يف جهوده املبذولة لتوطيد دعـائم الـسالم، دعمـا ألولويـات            

وخالل الفترة اليت يشملها االستعراض، أتاح هـذا النـهج املتكامـل تعزيـز أثـر الـدعم                  . احلكومة
الفــردي واجلمــاعي للحكومــة يف بعــض اجملــاالت مثــل انعــدام األمــن الغــذائي، واحلــصول علــى 
األراضي، ال سيما بالنسبة إىل العائدين والبورونديني املطـرودين مـن مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،          

وقـــد أتاحـــت األمـــوال الـــواردة مـــن الـــصندوق . كـــني النـــساء واألطفـــال لتوطيـــد الـــسالمومت
االستئماين املتعـدد املـاحنني لبنـاء الـسالم متويـل هـذه األولويـات وغريهـا مـن األولويـات اهلامـة                       

  . لتوطيد السالم
ونـدي  تعزيزا للتكامل، باشر فريق اإلدارة املتكاملة التابع لألمم املتحـدة وحكومـة بور              - ٢٩

وأسـهمت  . أكتـوبر /عملية ختطيط استراتيجي أثناء اجتماع يف معتكـف عقـد يف تـشرين األول             
: ، مثـل  ٢٠١٤-٢٠١٠هذه العملية يف حتديـد األولويـات االسـتراتيجية لألمـم املتحـدة للفتـرة                

ــتراتيجيني؛      ) أ( ــسيق االسـ ــيط والتنـ ــل التخطـ ــن أجـ ــة مـ ــدرات الوطنيـ ــم القـ ــم ) ب(دعـ احلكـ
العدالـة االنتقاليـة    ) ج(لك العملية االنتخابية وما يرتبط هبا مـن مؤسـسات؛           الدميقراطي مبا يف ذ   

إنعــاش اجملتمعــات احملليــة، مــع التركيــز علــى الــسكان األشــد تــضررا  ) د(وحقــوق اإلنــسان؛ و 
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وقد ُشـكل يف هـذا االجتمـاع فريـق تـوجيهي مـشترك بـني احلكومـة واألمـم املتحـدة                 . باحلرب
، مـستفيدا مـن املزايـا النـسبية الـيت تتمتـع هبـا األمـم املتحـدة                   ليشرف على بقية عملية التخطـيط     

ويتجلى يف هـذه األولويـات األربـع التـزام األمـم            . ومن تعاوهنا مع الشركاء الرئيسيني اآلخرين     
ــة، فيمــا يتــصل بالتحــديات الرئيــسية يف طريــق توطيــد       املتحــدة بتقــدمي الــدعم بطريقــة متكامل

  . السالم
  

  احلكم الدميقراطي     
خالل الفترة اليت يشملها التقرير، مشلت جماالت احلكـم الـيت شـكلت بعـضا مـن أبـرز                     - ٣٠

وباشـر مكتـب األمـم    . التحديات سري عمل املؤسسات، وإنشاء بيئـة مؤاتيـة للحـوار، والفـساد     
املتحدة املتكامل يف بوروندي، وفقا لواليته، عددا من األنشطة للمساعدة علـى حتـسني احلـوار     

 قدرات احلكومة واجملتمع املدين يف مكافحة الفساد، ودعم سري عمـل الربملـان،              الوطين، وتعزيز 
  . والنهوض باإلصالح يف اإلدارة العامة ويف جمال الالمركزية

ويف مسعى لتعزيز احلوار فيما بني أصحاب املصلحة البورونديني، باشر مكتـب األمـم                - ٣١
لـسلة مـن حلقـات العمـل للحـوار يف مجيـع             يوليه، س / متوز ٧املتحدة املتكامل يف بوروندي، يف      

 مـشارك يف سـياق مـشروع صـندوق          ١ ٠٠٠ مقاطعة حبـضور حـوايل       ١٧املقاطعات وعددها   
ــر للحــوار      ــذي يهــدف إىل وضــع أط ــسالم ال ــاء ال ــز    . بن ــك، وملواصــلة تعزي وباإلضــافة إىل ذل

م علـى  املؤسسات الوطنية، سـاعد مكتـب األمـم املتحـدة الـوزارة املعنيـة بـسالمة شـؤون احلكـ                   
؛ وقـدم املـساعدة الفنيـة إىل وزارة         “ألويـة مكافحـة الفـساد     ”إنشاء أربعة مـن أصـل تـسعة مـن           

ــة؛ وســاعد         ــذ اإلصــالحات يف اإلدارة العام ــن أجــل تنفي ــة لوضــع اســتراتيجية م ــة املدني اخلدم
احلكومة على تقدمي ورقـة سياسـة عامـة بـشأن الالمركزيـة وخطـة عمـل مـدهتا ثـالث سـنوات                       

  . ؤولني الوطنيني واحملليني، وممثلي اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم، اعتمادهايتعني على املس
  

  وسائط اإلعالم    
يف مــسعى لبنــاء قــدرات وســائط اإلعــالم الوطنيــة واجمللــس الــوطين لالتــصاالت، وفــر     - ٣٢

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي تــدريبا للــصحافيني يف جمــال أخالقيــات املهنــة،    
ويف هذه األثنـاء، شـهدت      .  وسائط اإلعالم، والتحقيقات الصحفية، وتقنيات االتصال      وتنظيم

العالقة بني احلكومة ووسائط اإلعالم واجمللس الوطين لالتصاالت انتكاسة عقب اعتقـال حمـرر              
سـبتمرب بتهمـة نـشر معلومـات غـري صـحيحة تتعلـق بـأموال           / أيلـول  ١١وكالة أنبـاء نيتـربس يف       
ســبتمرب، اهتــم اجمللــس حمطــة / أيلــول٢٣ويف .  مــن أجــل رحلتــه إىل الــصنيتلقاهــا رئــيس الــبالد

اإلذاعة البورونديـة، اإلذاعـة األفريقيـة العامـة، رمسيـا، ببـث تـصرحيات كاذبـة تتعلـق مبـسؤولني                   



S/2008/745
 

10 08-61898 
 

أكتــوبر ببــث / تــشرين األول٥وفيمــا بعــد، اعترفــت حمطــة اإلذاعــة علنــا يف  . حكــوميني كبــار
  . تقارير خاطئة

  
  األمن، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجإصالح قطاع     

أحــرز تقــدم ملحــوظ يف جمــال تطــوير خطــة علــى الــصعيد القطــاعي إلصــالح قطــاع      - ٣٣
أغسطس ، وافق الـرئيس نكـورونزيزا علـى قـانون اعتمـده الربملـان أنـشئ         / آب ٣١ويف  . األمن

ــضم        ــذي يـ ــومي الـ ــن القـ ــس األمـ ــتور جملـ ــا للدسـ ــه وفقـ ــضوا١٧مبوجبـ ــش٥ويف .  عـ رين  تـ
نوفمرب، وقع الرئيس نكورونزيزا مرسوما يعني مبوجبه تـسعة مـن أصـل األعـضاء الـسبعة                 /الثاين

أمـا أعـضاء اجمللـس غـري املعيـنني فمـن            . عشر يف جملس األمن القـومي، منـهم أسـقفان وامرأتـان           
ام بينهم رئيس اجلمهورية، ونائبا الرئيس األول والثاين، ووزراء الداخلية واخلارجية واألمن العـ            

ومن املتوقع أن يساعد جملس األمن القـومي علـى وضـع خطـة وطنيـة شـاملة             . والدفاع والعدل 
إلصالح قطاع األمن من أجل تنسيق إصالح الـشرطة والـدفاع ودوائـر االسـتخبارات وجعـل                  

  . هذه اجلهات مسؤولة أمام الربملان
م يف ويف مـــا يتعلـــق بإصـــالحات القطاعـــات الفرعيـــة، كـــشف وزيـــر األمـــن العـــا          - ٣٤
 سـنوات، ترمـي إىل حتويـل الـشرطة          ١٠يونيه النقاب عن خطة إمنائية استراتيجية لـ        /حزيران ٣

وتتنبـأ اخلطـة بتحـسني      . ٢٠١٧الوطنية يف بوروندي إىل قوة شرطة عصرية ومهنية حبلول عام           
فـق  وقـد وا  . اهلياكل التنظيمية للشرطة الوطنية وقدراهتا التشغيلية، وكذلك تعزيز أصوهلا املادية         

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي، بنــاء علــى طلــب رمســي، أن يــساعد يف صــياغة  
ــة    ــدائرة االســتخبارات الوطني ــر   . خطــة إصــالحية اســتراتيجية ل ــد وزي ــك، أي وباإلضــافة إىل ذل

ــوطين، يف   ــدفاع ال ــدة للخطــة االســتراتيجية    / آب٢٢ال أغــسطس، االســتعراض يف منتــصف امل
  .٢٠١٠-٢٠٠٦فاع الوطين للفترة اخلاصة بتنمية قوات الد

يونيـه، أطلقـت دائـرة االسـتخبارات الوطنيـة، بالـشراكة مـع مكتـب                / حزيران ٢٣ويف    - ٣٥
األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، مشروع إنشاء صندوق لبنـاء الـسالم يـشدد علـى إضـفاء                  

ى اإلطــار الطــابع االحتــرايف علــى دوائــر االســتخبارات عــن طريــق التــدريب وإجــراء تنقــيح علــ 
  . القانوين ذي الصلة، بغية وضع دائرة االستخبارات حتت رقابة برملانية أكثر فعالية

أحرز تقدم ملحوظ يف جماالت عديدة أخرى ذات أولوية تتعلق بإصالح قطاع األمـن                - ٣٦
أغـسطس، بـدأ تـدريب      / آب ٤ويف  . عن طريق تنفيذ املشاريع املمولة من صندوق بناء الـسالم         

الوطين على حفظ الـسالم، والقواعـد املـسلكية، وحقـوق اإلنـسان، واجلنـسانية،       قوات الدفاع   
. ٢٠٠٩مـارس   /اإليـدز، ويتوقـع أن يـستكمل يف آذار        /ومكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية      

وارتفع عدد الثكنات اليت ستخضع للتجديد يف إطار مشروع صندوق بناء السالم الـذي يـوفر          
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 ثكنــة بفــضل دعــم مــن هولنــدا،  ١٧ إىل ١٤ع الــوطين مــن الــدعم إلجيــاد مقــار لقــوات الــدفا 
وسـوف يتـيح ذلـك قيـادة        . ٢٠٠٩فربايـر   /واهلدف اآلن هو إجناز هذا املـشروع حبلـول شـباط          

وعـالوة علـى    . وسيطرة أفضل على الوحدات العسكرية وأسلحتها وحيد من اتـصاهلا باملـدنيني           
ــد تــوطني    ــك، أعي ــن أصــل  ٦٢٥ذل ــا كانــ   ٧١٥ م ــشردة داخلي ــيم يف ثكنــات   أســرة م ت تق
  . عسكرية أثناء احلرب

وقــد ُزودت خمــافر شــرطة املقاطعــات مبركبــات جمهــزة بــأجهزة الالســلكي واملعــدات      - ٣٧
وقـد سـهل   . املكتبية، مما أدى إىل حتسني الدعم اللوجسيت وحضور الـشرطة يف املنـاطق الريفيـة              

اإلمنــائي للمــرأة إنــشاء مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي وصــندوق األمــم املتحــدة 
ودعـم مكتـب األمـم املتحـدة        . وحدات جنسانية متخصصة يف أربعـة مقـرات إقليميـة للـشرطة           

املتكامل يف بوروندي أيضا مكتب املفتشية العامة للشرطة عن طريق مشروع يرمـي إىل تعزيـز                
لحـؤول  قدرة مكتب املفتـشية العامـة للـشرطة علـى ضـمان الرقابـة الداخليـة وآليـات املـساءلة ل          

دون تفــشي الفــساد وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت يرتكبــها عناصــر مــن الــشرطة الوطنيــة     
وُزود مكتــب املفتــشية العامــة للــشرطة بعــدد مــن املركبــات واملعــدات واملــواد         . البورونديــة

  . املكتبية، كما خضع املوظفون فيه إىل تدريب على أساليب التحقيق وآليات الرقابة الداخلية
 ٢٥ ٠٠٠اجلـيش والـشرطة إىل      “ تقلـيص ” عمليـة جتميـد التوظيـف الراميـة إىل           ظلت  - ٣٨

وتعثرت العملية اليت كـان سيـسرح       . أبريل/ عنصر تباعا مشلولة منذ نيسان     ١٥ ٠٠٠ عنصر و 
 عنصر إضايف قسرا وحيصلون علـى املـساعدة إلعـادة إدمـاجهم، حلـني إحـراز               ٤ ٣٠٠مبوجبها  

ريـر التابعـة حلـزب حتريـر شـعب اهلوتـو يف قـوات الـدفاع                 تقدم يف إدماج القـوات الوطنيـة للتح       
  .واألمن الوطنية

  
  نزع السالح، والتسريح، وإعادة اإلدماج    

أُحرز، خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، بعـض التقـدم بـشأن نـزع الـسالح والتـسريح                      - ٣٩
ب بيــد أن هــذا صــادف عقبــات بــسب    . وإعــادة اإلدمــاج للمحــاربني الــسابقني وامليليــشيات    

ادعــاءات بإســاءة اســتخدام األمــوال داخــل إطــار الربنــامج الــوطين للتــسريح وإعــادة اإلحلــاق     
.  عنـصر يف حاجـة إىل املـشاركة يف العمليـة           ٢٧ ٣٠٠وإعادة اإلدماج، وال يزال هناك حـوايل        

قـوات  / عنصر مبلغ عنهم تابعني حلركـة حـزب حتريـر شـعب اهلوتـو              ٢١ ١٠٠ومن بني هؤالء    
حتـت  “ روغـازي ” عنـصرا احتـشدوا يف منطقـة التجمـع     ٢ ١٥٥من بينـهم  التحرير الوطنية، و  

 عنـصر تـابعني لـدائرة    ٤ ٣٠٠محاية فرقة العمل اخلاصة التابعة لالحتاد األفريقـي، باإلضـافة إىل      
زيـادة علـى ذلـك، فباإلضـافة إىل     . األمن الذين يتعني تـسرحيهم وإعـادة إحلـاقهم باحليـاة املدنيـة            

، اختذ قرار بأن تـدرج      ٢٠٠٨أغسطس  /  آب ١٩ و   ١٨ادرين يومي   املرسومني الرئاسيني الص  
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 شخـصا يـدعى أهنـم مـن املنـشقني           ٣ ٣٢١يف برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج         
قــوات التحريــر الوطنيــة ويعــسكرون حاليــا يف خميمــات مــن  /علــى حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو 

  .مقاطعة يوبانزا، حتت محاية قوات الدفاع الوطين
ســبتمرب، أكــدت بعثــة تقيــيم تابعــة لربنــامج التــسريح وإعــادة اإلدمــاج / أيلــول١٥ويف   - ٤٠

 كـــانون ٣١املتعـــدد األقطـــار التـــابع للبنـــك الـــدويل أن الربنـــامج اإلقليمـــي ســـوف ينتـــهي يف 
. ديسمرب، مما يسفر عن انتهاء آلية التمويل احلايل للربنـامج الـوطين البورونـدي للتـسريح            /األول

لـت بعـض األمـوال املتبقيـة متاحـة مـن أجـل التـسريح إذا مـا حـدث تقـدم يف                        ومع ذلك، ما زا   
عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج قبل املوعد النـهائي احملـدد يف هنايـة شـهر كـانون          

 ماليـني دوالر أمريكـي      ١٠وقد أكد البنـك الـدويل علـى ضـرورة تـوفري مبلـغ               . ديسمرب/األول
 البنك الـدويل    -ن خالل قرض من املؤسسة اإلمنائية الدولية         م ٢٠٠٩أبريل  /قبل حلول نيسان  

وفيمــا تواصــل احلكومــة . مــن أجــل قيــام آليــة جديــدة لــصندوق اســتئماين خيــصص لبورونــدي 
حوارها مع الشركاء حول هـذه اآلليـة اجلديـدة، كانـت تقـوم بإعـادة هيكلـة وكالتـها الوطنيـة                      

ويقـوم مكتـب األمـم املتحـدة        . عادة اإلدمـاج  وإعادة تقييم برناجمها الوطين اخلاص بالتسريح وإ      
املتكامــل يف بورونــدي، بالتعــاون مــع البنــك الــدويل وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بــدعم    

. احلكومة إلعداد استراتيجية وطنية جديدة من أجل نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج           
بني التــابعني حلــزب حتريــر شــعب ولــن تتنــاول هــذه االســتراتيجية تــسريح وإعــادة إدمــاج احملــار

قوات التحرير الوطنية فحسب، بل ستتناول أيـضا عمليـة مـستدامة قائمـة علـى اجملتمـع               / اهلوتو
احمللي إلعادة إدماج مجيع احملاربني املسرحني، كما سـتتناول بعـض الـروابط بـني نـزع الـسالح               

 أيـضا أن واليـة فرقـة        وجيـدر بالـذكر   . والتسريح وإعادة اإلدماج وعملية إصـالح قطـاع األمـن         
، كمـا   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١العمل اخلاصـة التابعـة لالحتـاد األفريقـي سـتنتهي يف             

ومـا مل يـتم متديـد مهمـة فرقـة العمـل             . ستنتهي عملية التيـسري الـيت تـضطلع هبـا جنـوب أفريقيـا             
ريـر شـعب    اخلاصة، لـن تكـون هنـاك قـوة حمايـدة لتـوفري احلمايـة للمحـاربني التـابعني حلـزب حت                     

، ممـا ميكـن أن يـؤثر        “روغازي”قوات التحرير الوطنية الذين جتمعوا يف منطقة التجميع         /اهلوتو
قـوات التحريـر الوطنيـة للمـشاركة يف         /تأثريا خطـريا علـى اسـتعداد حـزب حتريـر شـعب اهلوتـو              

  . عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
  

  األسلحة الصغرية    
ار األســلحة الــصغرية تــشكل قلقــا بالغــا للحكومــة، وللــسكان،  مــا زالــت قــضية انتــش  - ٤١

مايو، صدر مرسوم رئاسي يقـضي بإنـشاء جلنـة معنيـة بـرتع       / أيار ٢٦ويف  . وللشركاء الدوليني 
سالح املدنيني ومكافحة انتشار األسلحة الصغرية، ويقضي أيـضا بتمديـد واليـة اهليئـة الـسابقة          
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أغــسطس، قامــت اللجنــة باملــشاركة مــع /ر آبويف أواخــ. لتــشمل حظــرا عامــا علــى األســلحة
مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بـصياغة قـانون                     
منقح بـشأن األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، يف حماولـة ملواءمـة القـانون البورونـدي مـع                      

لحة اخلفيفــة غــري املــشروعة يف إعــالن نــريويب بــشأن مــشكلة انتــشار األســلحة الــصغرية واألســ 
ــبحريات الكــربى والقــرن األفريقــي    ــة ال ــا باســتعراض    . منطق ــصة حالي ــوزارات املخت ــوم ا ل وتق

  .القانون قبل عرضه على الربملان
وأُحرز تقدم يف تدمري األسلحة يف مواقع شـيدت مبـساعدة مـن مكتـب األمـم املتحـدة                   - ٤٢

ــدي  ــل يف بورون ــه   . املتكام ــا جمموع ــدمري م ــصغرية    ٢ ٠٩٤ومت ت ــن قطــع األســلحة ال ــة م  قطع
 قطعـة   ٦ ٠٠٠، وبذلك بلغ العدد اإلمجـايل حـوايل         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١واألسلحة اخلفيفة منذ    

ويف مجيع أحنـاء املقاطعـات، واصـلت الـشرطة          . من األسلحة اخلفيفة اليت مت تدمريها هذه السنة       
  . مليات تفتيش من بيت آلخر وبعمليات تطويق ملصادرة األسلحة غري املشروعةالقيام بع

ــاوا لعــام    - ٤٣ ــة أوت  بــشأن حظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل   ٢٠٠٤ووفقــا التفاقي
األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، تواصل فرق املركز البوروندي لتنـسيق اإلجـراءات     

ـــ  املتعلقــة باأللغــام العمــل يف   يف املائــة الباقيــة مــن املنــاطق الــيت تــشري   ٤ صــوب تطهــري نــسبة ال
  . التقديرات إىل خطورهتا يف مقاطعة بوبانزا

  
  حقوق اإلنسان    

ظلت حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان، الـيت تـصاعدت بدرجـة كـبرية يف            - ٤٤
ــاء الــش   /نيــسان ــاء انــدالع األعمــال العدائيــة، مرتفعــة أثن ــهأبريــل، أثن ويف الفتــرة . هور التاليــة ل

األخرية، لوحظ اجتاه متزايد يف مضايقة ممثلي اجملتمع املـدين والنقابـات وأحـزاب املعارضـة مـن                  
  .قبل السلطات البوروندية، كما لوحظت أعمال اعتقال واحتجاز بشكل تعسفي

 مـن  فلم يكن سوى جزء صـغري . وما زال اإلفالت من العقاب يعترب قضية مثرية للقلق       - ٤٥
 موضع حتقيـق وجـرت مالحقـات قـضائية لعـدد صـغري مـن                ةانتهاكات حقوق اإلنسان املسجل   

  . منتهكي حقوق اإلنسان وصدرت أحكام حبقهم
وفيمــا يتعلــق بعمليــات اإلعــدام بــإجراءات مــوجزة الــيت ارتكبــت يف حديقــة روفويــو     - ٤٦

ــنة    ــا يف ســ ــة موينغــ ــة مبقاطعــ ــسكرية يف  ٢٠٠٦الوطنيــ ــة عــ ــدرت حمكمــ ــ٢٣، أصــ شرين  تــ
أكتـوبر حكمــا غيابيــا بإعـدام املتــهم األساســي يف حــني صـدرت أحكــام بالــسجن علــى    /األول

ويف قـضية احلكـم باإلعـدام بـإجراءات         . وجرت تربئة تسعة متهمني آخرين    . أربعة عشر متهما  
 يف بلديـة كينامـا يف مقاطعـة بوجومبـورا           ٢٠٠٦أغـسطس   /موجزة على أربعـة متـهمني يف آب       
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نوفمرب وقامـت احملكمـة بتأجيـل القـضية         / تشرين الثاين  ١٣تماع يف   ماري، عقدت جلسات اس   
 شخصا علـى أيـدي وحـدة        ٢٢ويف قضية التعذيب املزعوم لـ      . ٢٠٠٩يناير  /حىت كانون الثاين  

، مثـل رجـال     ٢٠٠٧الشركة خباصة يف بلدية روتيغاما، مقاطعة مورامفيا، الذي جرى يف سنة            
نـوفمرب، ومـن    /أكتـوبر وتـشرين الثـاين     / تـشرين األول   الشرطة الثالثة املتـهمون أمـام احملكمـة يف        

ومل تطـرأ   . املنتظر أن ُتـستأنف جلـسات االسـتماع بعـد املـداوالت بـشأن االلتماسـات األوليـة                 
ويف قـضية القتـل العمـد       . ٢٠٠٤تطورات جديدة فيما يتعلـق مبذحبـة غاتومبـا املرتكبـة يف سـنة               

، أصـدرت   ٢٠٠١مليـة يف بورونـدي، سـنة        لكاسي مـانالن، املمثـل الـسابق ملنظمـة الـصحة العا           
  . يونيه بتربئة مجيع املتهمني/ حزيران١٢احملكمة العليا حكما يف 

أغسطس، اختذت احلكومة بشكل متزايد تدابري اعتـربت بأهنـا حتـّد            /ومنذ منتصف آب    - ٤٧
نقطـة  وفيما يتعلـق هبـذه ال  . من حرية االجتماع، على النحو املبني أعاله، وحتّد من حرية التعبري          

األخرية، ُشرع يف اختـاذ إجـراءا قانونيـة ضـد املنظمـات غـري احلكوميـة، وضـد هيئـات وسـائط                       
ــن آراء معارضــة      ــرب ع ــيت تع ــسياسية ال ــالم واألحــزاب ال ــتة    . اإلع ــسجون س ــا بال ويوجــد حالي

ومنـذ شـهر    . أشخاص على األقل بتهمة التشهري ضد الدولـة أو ضـد مـسؤويل احلـزب احلـاكم                
  . لو اجملتمع املدين يعلنون احتجاجاهتم ضد هذه اإلجراءاتأغسطس ما زال ممث/آب
ورمبــا جيــري حبــث الربوتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق       - ٤٨

املدنيــة والــسياسية أثنــاء الــدورة الربملانيــة احلاليــة، عقــب طلــب قدمــه الــرئيس إلعــادة النظــر يف  
  . الذي سبق اعتماده يف الدورة السابقةالقانون اخلاص بالتصديق على الربوتوكول،

وقــد شــارك مكتــب األمــم املتحــدة . وال يــزال العنــف اجلنــسي قــضية تــثري بــالغ القلــق   - ٤٩
املتكامل يف بوروندي يف تنظيم مؤمتر رفيع املستوى بشأن االستراتيجيات الراميـة إىل مكافحـة               

ــرة مــن    ــران١٩إىل ١٧العنــف اجلنــسي عقــد يف الفت ــه يف غ/ حزي ــة الكونغــو  يوني ومــا، مجهوري
عالوة على ذلك، قدم مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي ومنظمة األمـم             . الدميقراطية

. املتحدة للطفولة الدعم للحكومة يف صياغة تفاصيل مـشروع قـانون بـشان العنـف ضـد املـرأة                  
 أجل مكافحـة    وواصل املكتب املذكور أيضا االشتراك يف رصد تنفيذ االستراتيجية الوطنية من          

العنــف اجلنــسي واالعتــداء علــى النــساء واألطفــال، وأوصــى بتنــسيق األنــشطة والتــدابري علــى    
  .املستوى احمللي

واضطلع مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي بأنشطة عديدة هتـدف إىل زيـادة                 - ٥٠
واجملتمـع املـدين    الوعي حبقوق اإلنسان فيما بني ممثلي احلكومة وقوات األمن ووسائط اإلعـالم             

ويضطلع املكتب املذكور، بالتعاون الوثيق مع احلكومة، بأنشطة يف إطار االحتفـال            . والسكان
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بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي سوف خيتتم بإقامة مناسبة وطنيـة يـوم     
  .ديسمرب/ كانون األول١٠
حبقـوق اإلنـسان، مـا زال هنـاك مـشروع      وفيما يتعلق بإنشاء جلنة وطنية مستقلة معينة      - ٥١

وعقـب االسـتعراض،   . مـايو /قانون قيد االستعراض أمام جلنة مشتركة بـني الـوزارات منـذ أيـار       
ويواصـل  . سوف حتيل اللجنة مشروع القانون إىل اجلمعيـة الوطنيـة وجملـس الـشيوخ العتمـاده               

  .ةمكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي تقدمي الدعم هلذه العملي
سـبتمرب،  /، الذي اعتمـده يف أيلـول      ٩/١٩ومدد جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره         - ٥٢

والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بورونـدي حلـني إنـشاء جلنـة وطنيـة مـستقلة           
الـذي  ) A/HRC/9/41(ويف الدورة نفـسها، قـدم اخلـبري املـستقل تقريـره             . معنية حبقوق اإلنسان  

ويف التقريـر   . يوليـه / متـوز  ١٢يونيـه إىل    / حزيـران  ٢٩زيارته إىل بوروندي يف الفترة مـن        يتناول  
الذي أعده اخلبري املستقل، ذكر أن حالة حقوق اإلنـسان العامـة قـد تـدهورت، وأصـدر عـددا          

  .من التوصيات إىل احلكومة وإىل اجملتمع الدويل
ــدورة     - ٥٣ ــاء انعقــاد ال ــة االســتعراض  وســوف ُينظــر يف موضــوع بورونــدي أثن ــة آللي  الثالث

وقـدم  . ٢٠٠٨ديـسمرب  / كانون األول ٤ و   ٢الدوري الشامل يف جملس حقوق اإلنسان يومي        
مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي املـساعدة إىل خمتلـف األطـراف املـؤثرة يف إعـداد                      

من وســوف يتــض. هــذه احملاولــة، الــيت ســيجري أثناءهــا اســتعراض تقريــر مقــدم مــن احلكومــة   
التقريــر اخلتــامي، املنتظــر أن يعتمــده جملــس حقــوق اإلنــسان بعــد انتــهاء عمليــة االســتعراض،     

  .جمموعة من التوصيات
  إصالح قطاع العدالة    

تـأخر تقــدمي املـشروع املــنقح لقـانون اإلجــراءات اجلنائيـة إىل اجلمعيــة الوطنيـة وجملــس        - ٥٤
وقـد أدرج   . ة وفقا ملـا يـنص عليـه الدسـتور         الشيوخ إىل حني ترمجته إىل اللغة الوطنية الكروندي       

ومـن  . ٢٠٠٧فربايـر  /املشروع املنقح للقانون اجلنائي على جدول األعمال الربملاين منـذ شـباط     
  .أكتوبر/ تشرين األول٦املقرر أن ُيبحث أثناء الدورة الربملانية الثالثة، اليت بدأت يف 

وسـوف جتهـز مبعـدات يف إطـار         وجيري حاليا تشييد سبع عشرة حمكمة جزئية جديدة           - ٥٥
ورغـم بعـض التـأخري، ينبغـي        . غمشروع العدالة الذي ُيموله صندوق بناء الـسالم ولكـسمبور         

  .أن يتم إجناز املشروع قبل هناية السنة
وما زال اكتظاظ السجون ميثـل شـاغال مـن الـشواغل ذات األولويـة العاليـة وقـد أدى                      - ٥٦

وقـام مكتـب األمـم      . الل الفترة املشمولة بـالتقرير    إىل عدة اضطرابات يف سجون املقاطعات خ      
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املتحدة املتكامل يف بوروندي، بالتعاون مـع وزارة العـدل، بتنظـيم سلـسلة مـن سـبع جلـسات                    
. حماكمة متنقلة للمساعدة على تسريع إجراءات احملاكم وإنقاص عدد احملتجـزين قبـل احملاكمـة              

 شخـصا مـن   ١٢٠ون الـسجون، بتـدريب      وقام املكتـب أيـضا، بالتعـاون مـع املـدير العـام لـشؤ              
العاملني املدنيني ومن الشرطة املعنيني بشؤون السجون علـى القواعـد الـدنيا النموذجيـة ملعاملـة             

  .السجناء وغريها من الصكوك الدولية بشأن حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل آداب املهنة
ـــ       - ٥٧ ــل يف بورون ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــب األمـ ــذ مكتـ ــك، نفـ ــافة إىل ذلـ ــادرات إضـ دي مبـ

فــأوال، جــرى تــدريب   . اســتراتيجية هتــدف إىل تعزيــز قــدرات قــضاة التحقيــق البورونــديني      
 قاضــية، يف مجيــع أحنــاء البلــد بــشأن تطبيــق الــصكوك    ٥١قاضــيا للتحقيــق، مــن بينــهم   ٢٥٤

. الدوليــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف اإلجــراءات القانونيــة اجلنائيــة مبقتــضى القــانون البورونــدي
وثالثـا،  .  قـاض للتحقيـق يف جمـال آداب املهنـة القـضائية          ١ ٠٠٠، جـرى تـدريب حـوايل        وثانيا

نظمت دورة تدريبية مدهتا شـهر واحـد لتـدريب املـدربني علـى إدارة احملـاكم وآداهبـا حـضرها                
 شخـصا مـن     ١٢٠ قاضيا من قضاة التحقيق، وهؤالء سيقومون بـدورهم بتـدريب حـوايل              ١٢

  .٢٠٠٨سنة السلطات القضائية قبل انتهاء 
ويف جمال قضاء األحداث، نظم مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي جمموعـة                  - ٥٨

 عـضوا مـن     ٩٧٠وكـان مـن بـني املـشاركني         . من حلقـات العمـل للتوعيـة يف مقاطعـة نغـوزي           
زيــادة علــى ذلــك، أذيعــت بــرامج وإعالنــات إذاعيــة يف املنطقــة   . جلــان حمليــة حلمايــة األطفــال 

ويف وقــت الحــق، جــرى . ء علــى الــشواغل اخلاصــة املتعلقــة بقــضاء األحــداثلتــسليط األضــوا
  . شخصا من احملتجزين األحداث١١إطالق سراح 

  
 العدالة االنتقالية    

أعربت يف تقريري السابق عن القلق إزاء عدم إحـراز أي تقـدم يف اجتـاه إنـشاء آليـات                - ٥٩
ر تقــدما يف اإلعــداد للمــشاورات الوطنيــة وشــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقري. العدالــة االنتقاليــة

أغـسطس أنـشأ مـشروع صـندوق بنـاء الـسالم       /ويف آب. بشأن إنشاء آليـات العدالـة االنتقاليـة      
احلكومــة، مــن  الــيت تتكــون مــن أعــضاء  ،ذه املــشاورات الوطنيــة جلنــة املتابعــة التقنيــة دعمــا هلــ

ــدوليني، واألمــم املتحــدة    ــشركاء ال ــة  وأعــضا،واجملتمــع املــدين، وال ــة الثالثي ــة التوجيهي . ء اللجن
لة ملـشروع املـشاورات الوطنيـة       واعتمدت جلنة املتابعة التقنية أول خطة عمل ربع سـنوية مفـصّ           

 .ها مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندياليت أعّد

بالتعـاون مـع املركــز    عقــد املكتـب،  أكتـوبر، / تـشرين األول ١٠ إىل ٨الفتـرة مـن   ويف   - ٦٠
 حلقة عمل تدريبية متعمقـة ألعـضاء اللجنـة التوجيهيـة الثالثيـة وجلنـة                ،لة االنتقالية الدويل للعدا 

 قــام املكتــب بتيــسري ،وباإلضــافة إىل ذلــك. املتابعــة التقنيــة املــسؤولني عــن املــشاورات الوطنيــة 



S/2008/745  
 

08-61898 17 
 

ومــن . االجتماعــات املنتظمــة حملفــل اجملتمــع املــدين مــن أجــل رصــد عمليــة املــشاورات الوطنيــة 
  .٢٠٠٩بدأ املشاورات الوطنية يف مطلع عام املقرر أن ت

  
  محاية الطفل    

ومـع ذلـك،    . شهدت حالة محاية الطفل حتسنا تدرجييا خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير             - ٦١
تواصــل اإلبــالغ عــن انتــهاكات جــسيمة حلقــوق الطفــل، مبــا يف ذلــك حــاالت كــثرية للعنــف   

كمــة إال عــدد قليــل فقــط مــن مــرتكيب      ومل ُيقــدم إىل احملا. اجلنــسي املرتكــب ضــد الفتيــات   
وواصــل املكتــب .  اإلبــالغ عنــها وصــدرت يف حقهــم أحكــام قــضائيةىاالنتــهاكات الــيت جــر

واليونيسيف االضطالع بأنشطة بناء القـدرات وشـاركا يف فرقـة العمـل القطريـة املعنيـة برصـد                   
 .االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل واإلبالغ عنها

سيف عن كثب حالة األطفـال املـرتبطني باجلماعـات املـسلحة يف             رصد املكتب واليوني    - ٦٢
حـزب   بأهنم منـشقني عـن    ى طفال من املرتبطني مبن ُيدع     ٢٢٠وعقب حتديد وعزل    . بوروندي

جــرت إعــادة مل مشلــهم بعــائالهتم وجمتمعــاهتم  قــوات التحريــر الوطنيــة، -حتريــر شــعب اهلوتــو 
رواسـا،  رئيس  الـ أكتوبر، رفـض    /يف تشرين األول  و. يوليه/يونيه ومتوز /احمللية يف شهري حزيران   

، إطـالق سـراح األطفـال املـرتبطني          قـوات التحريـر الوطنيـة      -رئيس حزب حترير شعب اهلوتو      
طـالق سـراح   إويواصـل املكتـب واليونيـسيف الـدعوة إىل          . ذ مطالبه الـسياسية   حبركته ما مل تنفّ   

ــع األطفــال املــرتبطني حبــ   ــو  مجي ــر شــعب اهلوت ــة  قــوات ا-زب حتري ــر الوطني ــورا ودون لتحري  ف
 .شروط

ل ن يـشكِّ وال يزال احتجاز األطفال يف نفـس مرافـق الـسجن الـيت حيتجـز فيهـا الراشـد              - ٦٣
 املكتــب واليونيــسيف بالتعــاون مــع شــركاء حمفــل قــضاء األحــداث، أعــّدوقــد . مــصدرا للقلــق

الدوليـة،  نيـة و  الوط احلكوميـة    ري واملنظمـات غـ    ،ومكتب املدعي العام  , الذي يضم وزارة العدل   
ــانون         ــائي وق ــانون اجلن ــا يف الق ــضاء األحــداث إلدراجه ــة لق ــايري القانوني ــشأن املع ــدخالت ب م

  . اإلجراءات اجلنائية املنقحني
  

 الشؤون اجلنسانية    

واصـل املكتـب أنـشطته يف جمـايل الرصـد        ،  )٢٠٠٠ (١٣٢٥  جملـس األمـن    وفقا لقـرار    - ٦٤
حتياجاهتـا اخلاصـة، فـضال عـن تعزيـز مـشاركة املـرأة         والتدريب بشأن محاية املرأة، وحقوقها وا     

هلـا صـندوق بنـاء      وأوضـح اسـتعراض منتـصف املـدة للمـشاريع الـيت ميوِّ            . يف أنشطة بناء الـسالم    
ــا يف تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين   ونتيجـــة هلـــذا . الـــسالم أن هـــذه املـــشاريع قـــد حققـــت جناحـ
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، وال ســيما  بــصورة خاصــةاملــرأةاالســتعراض، تقــرر تكثيــف أنــشطة بنــاء الــسالم املوجهــة إىل 
 .  بناء القدراتأنشطة

م املكتب دعما إىل ممثالت املرأة املنتخبات على مستوى اجملتمعات احمللية ومـستوى             قّد  - ٦٥
املناطق واملستوى الوطين وذلـك مـن خـالل التـدريب يف جمـال تقنيـات كـسب التأييـد وإنـشاء                      

عقــدت اجملموعــة الربملانيــة النــسائية   أكتــوبر،/ تــشرين األول٢٩ويف . جمموعــة برملانيــة نــسائية 
خالهلـا بالقيـام بـدور أكـرب يف التـصدي لتحـديات توطيـد               عـضواهتا   مجعيتها العامة اليت التزمت     

 يف جملـسي الربملـان علــى   الـسالم وصـياغة خطـة عمـل بــشأن املـسائل التـشريعية الـيت هتــم املـرأة        
 .سواء حد

 تقـدمي التـدريب لكبـار ضـباط قـوات الـدفاع             يونيـه، بـدأ املكتـب يف      / حزيران ٢٠يف  و  - ٦٦
ويف إطـار مـشروع صـندوق بنـاء         . رأةالوطين بشأن املساواة بني اجلنسني ومنـع العنـف ضـد املـ            

ن تعزيـز دور املـرأة يف عمليـة املـصاحلة، قـام املكتـب أيـضا بتقيـيم الـصعوبات الـيت                       أالسالم بـش  
 -حـزب حتريـر شـعب اهلوتـو     اقها عـن   امرأة من املنتميات إىل اجلماعة املدعى انشق   ٦٥تواجه  

تــدابري اختــاذ مقاطعــة بوبــانزا، وأوصــى بو رانــدا وبوراماتــا، مــوقعيالوطنيــة يف قــوات التحريــر 
  .حمددة للدعم

  
 احلالة اإلنسانية  - ارابع  

 أثـرا سـلبيا علـى    لـف ال تزال الزيـادات الكـبرية يف أسـعار الـسلع األساسـية والبـذور خت         - ٦٧
 العوامــل املناخيــة واالفتقــار إىل البــذور، الــيت مــا زالــت تــؤثر علــى   أدتوقــد  .األمــن الغــذائي

 .احلالة اليت تتسم أصال باهلشاشةإىل تفاقم احملاصيل، 

سبتمرب حلقة عمل بشأن إصالح الـشؤون اإلنـسانية بغيـة تعزيـز             / أيلول ٢٤قدت يف   ُع  - ٦٨
اجملموعـات الفئويـة يف   عتمـاد هنـج   اإىل أدى ذلـك   و،تأهب الفريق القطـري للـشؤون اإلنـسانية      

  .بوروندي بصورة رمسية
لقد أحرز تقـدم يف جمـايل عـودة الالجـئني وتعـايف اجملتمعـات احملليـة، ويعـزى ذلـك إىل                        - ٦٩

وتعمل وكاالت األمـم املتحـدة علـى        . التمويل املقدم من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ      
دين واألشـخاص املبعـدين مـن مجهوريـة         تقدمي جمموعة معونة شاملة ومنسقة إىل الالجئني العائـ        

 عـاد حـوايل     ،يونيـه /ومنذ حزيران .  فضال عن الضعفاء من السكان املستضيفني      ،زانيا املتحدة ـتن
 من الالجئني السابقني الذين فروا مـن        ١٩ ٨٤٨ويشمل هذا   .  الجئ إىل بوروندي   ٥٧ ٠٠٠

ة كــــبرية يف  البورونــــديني بــــصوروارتفــــع معــــدل عــــودة الالجــــئني. ١٩٧٢البلــــد يف عــــام 
فـضال عـن بدايـة    املتحـدة  زانيا ـتنـ مجهوريـة  ، ويعزى ذلك إىل إغالق املخيمـات يف     ٢٠٠٨ عام
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مني خمـيّ سـوى  بـق  يومل .  لفترات طويلةوءعملية العودة املنظمة لالجئني الذين ظلوا يف حالة جل   
 ٥٠ ٠٠٠، يستـضيفان حـوايل       املتحدة زانياـتنمجهورية  لالجئني البورونديني يف    مفتوحني  فقط  

علنـت  أغـسطس  أ/ ويف آب.ات القـرن املاضـي   نالجئ مـن الـذين فـروا مـن بورونـدي يف تـسعي             
مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بالتعـاون مـع املفوضـية األوروبيـة عـن دعمهمـا ملـنح                      

زانيا ـتنــمجهوريــة  مــن الالجــئني البورونــديني الــذين يرغبــون يف البقــاء يف ٧٦ ٠٠٠ـ اجلنــسية لــ
 بورونــديا مــن ٦ ٤٢٧بعــاد إوحــيت اآلن، جــرى .  الجــئ١٧٢ ٠٠٠لغ عــددهم البــااملتحــدة 

 مـن   ايضا دعمـ  أولئك املبعدون أ  وتلقى  . بشكل غري قانوين  املتحدة  زانيا  ـتنمجهورية  املقيمني يف   
  .الالجئني العائدينمع اليونيسيف وجتري إعادة توطينهم جنبا إىل جنب 

 مقرونـة بتـدفق الالجـئني البورونـديني املبعـدين           ،دت الزيادة يف معدل عودة الالجـئني      أ  - ٧٠
ــة مــن  ــمجهوري ــرة     اإىل املتحــدة، زانيا ـتن ــاج خــالل الفت ــادة اإلدم ــشطة إع ــاد احلاجــة إىل أن زدي

 التحــديات الــيت تواجــه إعــادة أهــمل وال يــزال احلــصول علــى األراضــي ميثِّــ. املــشمولة بــالتقرير
ــؤثرعلى املقاطعــات الرئيــسية  ،اإلدمــاج ــا،   العائــدين، تــستقبل الــيت ممــا ي وعلــى رأســها ماكامب

 ي يف املائة مـن الجئـ      ٨٠ إمكانية احلصول على األراضي ألكثر من        حومل تت . وموينغا وروينغي 
عادت توزيـع   أ ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل أن السلطات قد           ،لدى عودهتم  ١٩٧٢عام  

تشكِّل خطـرا أمنيـا     ذه احلالة   وه .أو جرى احتالهلا منذ سبعينات القرن املاضي      أَسرهم  أراضي  
 األراضـي احلـاليني والعائـدين الـذين يطـالبون حبقـوقهم             ينشوب نزاعات بـني شـاغل     وأدت إىل   

وتوفر مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني          . على األراضي اليت كانوا حيوزوهنا يف املاضي      
  . هلؤالء العائديناواحلكومة مأوى مؤقت

ــة ل   - ٧١ زاعات ـ النــ،ألراضــي واألصــول األخــرى، التابعــة للحكومــة  تــسجل اللجنــة الوطني
ــد وت     ــع أحنــاء البل ــة باألراضــي واملمتلكــات يف مجي ــى  املتعلق ــة  عمــل عل ــول ودي ويف . إجيــاد حل

ــوبر، /تـــشرين األول ٢٩ ــام   أكتـ ــّجلت، منـــذ إنـــشائها يف عـ ــا سـ ــة أهنـ ، ٢٠٠٦أعلنـــت اللجنـ
 قـضية مـن     ٢ ٢١١عـل الفـصل يف      مت بالف يف جمال النـزاع على األراضي، وأنه       قضية   ١٠ ٤٥١

مـن  مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني الـدعم إىل اللجنـة              ويقدم املكتب و  . هذه القضايا 
وعــالوة علــى ذلــك، عقــدت . بنــاء الــسالمل بنــاء القــدرات يف إطــار مــشروع صــندوق خــالل

، مـشاورات   التابعة للحكومة واملعنية بإصـالح قطـاع األراضـي       ،اللجنة املشتركة بني الوزارات   
ت هــذه  وتوّجــ .فيهــا اجلهــات الفاعلــة احملليــة والوطنيــة    اشــتركت أغــسطس /وطنيــة يف آب

أنظمـــة  اســـتكمال ت الـــيت مشلــ ،ســتراتيجية احلكومـــة إلصـــالح األراضــي  ااملــشاورات بنـــشر  
 ووضـع   ة األراضـي،  األراضي والتشريع املتعلق هبا، وحتديث خـدمات إدارهتـا، والمركزيـة إدار           

  . وتنسيق تنفيذ سياسات األراضي، أرضانميلكو شخاص الذين الحلول مستدامة لأل
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  احلالة االقتصادية   - خامسا 
ر أن يبلــغ معــدل منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل احلقيقـــــــــي يف بورونــدي مــا نــسبته   ُيقــّد  - ٧٢
قـل مـن    أ ولكنـه يظـل      ٢٠٠٧وهو يزيد عـن معـدل النمـو لعـام            ،٢٠٠٨عام   يف   يف املائة  ٤,٥

 يف املائـة يف شـهر       ٢٨,٦رتفع معدل التضخم إىل نـسبة       او.  يف املائة  ٦,٦املتوقعة البالغة   النسبة  
ن يـؤثر الركـود     أومـن املتوقـع     . رتفـاع أسـعار الوقـود والـسلع األساسـية         نظـرا ال  يونيـه   /حزيران

ســبتمرب، أعلــن /يلــولأ ٢٦ويف . االقتــصادي العــاملي علــى الطلــب علــى الــصادرات البورونديــة
  .ثر أزمة الغذاءأ ماليني دوالر للمساعدة يف التخفيف من ١٠ عن صرف مبلغ البنك الدويل

ن عمليـة اإلصـالح     أيونيـه   /صـندوق النقـد الـدويل يف حزيـران        مـن   الحظـت بعثـة     وقد    - ٧٣
عمليات اإلصـالح النقـدي     ، يف حني أحرز تقدم يف       اهليكلي يف بوروندي ال تزال تتسم بالبطء      

ن بوروندي ميكنـها الوفـاء بـشروط احلـصول علـى            أ جانبه إىل    منأشار البنك الدويل    و. واملايل
كـانون  فقـرية املثقلـة بالـديون حبلـول         ختفيف عبء الـديون يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان ال             

لمــساعدة ل وافــق البنــك الــدويل علــى اســتراتيجية  ،غــسطسأ/ آب٤ويف . ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
  .دوالراليني  م٣٠٩ ـ مببلغ يقدر ب٢٠١٢-٢٠٠٩القطرية للفترة 

توضـع حاليـا     الذي   ،ستراتيجية احلد من الفقر   االسنوي األول لورقة    أشار االستعراض     - ٧٤
 التـسريح   جمـال خريات يف عملية إصالح قطاع النب، ويف        أ، إىل ت   على حنو عاجل   صيغته النهائية 

صـندوق   ومـة عـت احلكو  وقّ،يوليـه /متـوز  ٧ويف . قتـصاد الكلـي   برنامج حتقيق االستقرار يف اال    و
وكـان ذلـك    . سـتراتيجية احلـد مـن الفقـر       االنقد الدويل على برنـامج جديـد لـدعم تنفيـذ ورقـة              

 بلــغ ،جديــدة للبنــك الــدويلمــشاريع يونيــه علــى ثالثــة /مــايو وحزيــران/عقــب املوافقــة يف أيــار
ــاه والكهربــاء، ومكافحــة فــريوس    ، مليــون دوالر٨٠جمموعهــا   بــشأن اهلياكــل األساســية للمي
  . وإعادة التأهيل الزراعي،اإليدز/ناعة البشريةنقص امل

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي      و  - ٧٥ ــشأ برن ــة، أن ــاء علــى طلــب احلكومــة وشــركاء التنمي بن
كومــة علــى تنــسيق مــساعدات  تعزيــز قــدرات احلل هيوليــ/صــندوقا مــشتركا للتربعــات يف متــوز 

  .ائمة للجنة الوطنية لتنسيق املعونةاملاحنني، مبا يف ذلك  الدعم التقين املقدم إىل األمانة الد
  

 مالحظات  - سادسا 
 أن إال الــسالم لتوطيــد رئيــسية جمــاالت يف بالثنــاء جــديرة خطــوات بورونــدي تخطــ  - ٧٦
 النـار  إطـالق  وقـف  اتفاق تنفيذ تعثّر عن ساساأل يف ئةشان خطرية حتديات يواجه يزال ال البلد

 علـى  املفروضـة  القيـود  وزيادة ،الفاعلة السياسية تاجلها بني فيما الدائم الثقة فقدانو ،الشامل
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 حلقـوق  املستمرة واالنتهاكات العقاب، من اإلفالت مكافحة يف التقدمبطء  و العامة، احلريات
 .الفقر معدالت ارتفاع إىل باإلضافة األمن، وانعدام ،اإلنسان

 التحريـر  قوات/وتواهل شعب حترير وحركة احلكومة بني العدائية األعمال انتهاء واعترب  - ٧٧
 ذلـك،  ومـع  .الترحيـب  لقيا نيتطور بوجومبورا إىل احلركةزعماء    وعودة مايو/أيار يف الوطنية

 النـار  إطـالق  لوقـف  الـشامل  تفـاق اال تنفيـذ  أعاقـت  الـيت  اخلالفات على بعد انالطرف تغلبي مل
 علـى  لوطنيـة ا التحرير قوات/اهلوتو شعب حترير حركة إحلاحف .٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول يف املربم

 ميكـن  مـا  مـع  احلـايل،  املـأزق  أسباب أحد هواحلايل   امسها حيمل سياسي كحزب هبا االعتراف
 الـسالم  عمليـة  يعترض الذي املأزق جذور و .واالستقرار السالم على خطر من عليه يترتب أن

يـتمكن الطرفـان     ويؤسـفين أال  .  آخذة يف التزايـد    املواجهات جتدد واحتماالت تعمقال يف آخذة
 الــسياسية امــإرادهت اســتجماع مــن اخلــارجي، والــدعم الداخليــة اجلهــود مــن الــرغم علــى بعــد،

 علـى  واحلركـة  احلكومـة  أحث لذا .ابلدمه لصاحل املستقبل حنو تطلعالو امخالفاهت على للتغلب
 اآلن حــىت أعاقــت مــسائل بــشأن الــضرورية الــصعبة التــسويات إىل للتوصــل جهــداً يــدخرا أال

 للرسـائل  االسـتجابة  إىل اجلـانبني  كـال  أدعـو  كمـا  .النـار  إطـالق  لوقـف  لـشامل ا االتفـاق  تنفيذ
 .اإلقليمي السالم مبادرة قادة وجهها اليت األخرية

 عمليـة  أو احملادثـات  وتـرية  ءلـبط  رهينـة  باحلركـة  نياملـرتبط  األطفـال  جعل عدم وينبغي  - ٧٨
  .شروط وبدون الفور على سراحهم إطالق على احلركة قادة أحثو .التسريح

ــاين عــن أعــرب أن وأود  - ٧٩ ــادرة ،األفريقــي لالحتــاد امتن ــسالم ومب ــة ال ــة ،اإلقليمي  وعملي
 توطيـد  جهـود  دعـم  يف مـشاركتهم  اسـتمرار  علـى  الـسياسية  واملديريـة  ،للتيـسري  أفريقيا جنوب
 اتفـاق  إلبـرام  ضـرورية  الدويل واجملتمع املنطقة صعيد على تبذل زالت ما اليت اجلهودف .السالم

عمليـة التيـسري وفرقـة العمـل اخلاصـة التابعـة             واليـة  أن مـع  ،ولتنفيـذه  النار إطالق لوقف ملشا
ــي   ــاد األفريقـ ــتنتهيلالحتـ ــانون ٣١ يف سـ ــسمرب/األول كـ ــاو .٢٠٠٨ ديـ ــ مـ ــشاركة تزالـ  املـ

 الـسالم  مبـادرة  رئـيس  ونائـب  رئيس صفتهماب كيكوييت، والرئيس موسيفين للرئيس الشخصية
ــة ــى اإلقليمي ــوايل، عل ــشاركة وكــذلك الت ــرئيس م ــشارلز   موتالنــث ال ــع ت ــا إىل جنــب م ، جنب

 علـى  املـشارفة  وسـرعة  املـأزق  استمرار ضوء يف األمهية حامسةنكاكوال، املسؤول عن التيسري،     
 األفريقـي  االحتـاد  قـادة  بقـوة  أشـجع  هلـذا  .ديـسمرب /األول كـانون  ٣١ يف النـهائي  املوعـد  بلوغ

 أجــل مــن الــسالم عمليــة إحيــاء إىل الراميــة جهــودهم مواصــلة علــى اإلقليميــة الــسالم ومبــادرة
 .٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كانون ٣١ حبلول النار إطالق فلوق الشامل االتفاق تنفيذ استكمال

 اإلقليميـة الـسالم    مبـادرة  مـشاركة  كونتوسـ  .ملـدعمه  اسـتعدادها عـن    املتحـدة  األمم عربوت
 .هذه اهلشة السالم عملية ناضمل العمل ملواصلة ةضروري التاريخ هذا بعد التيسريجهود و
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 حكومـة  ذاتـه،  الوقـت  يف ،أدعـو و .الربملـان  يف التـشريعي  النـشاط  اسـتئناف  يشجعينو  - ٨٠
 يف عليهــا املنــصوص باملبــادئ بالتزامهــا وفــاءال إىل الفاعلــة الوطنيــة اجلهــات ومجيــع بورونــدي
 املتحــدة األمــم مكتــبإن و . بينــهاتفــرق الـيت  املــسائل لتــسوية حــالً احلــوار، واختيــار الدسـتور 
 مــن كجــزء ســلمياً تهوتــسويملنــع الــرتاع  الوطنيــة قدراتــه تعزيــزيواصــل  بورونــدي يف املتكامــل
 .تيسريه وأ واراحل هذا لدعم استعدادها البعثة تبديو السالم، لبناء واليته

 الـسياسية  املعارضـة  مـن  أفـراد  احتجـاز  حـاالت  عـدد  ازديـاد  بـشأن  القلـق  عن وأعرب  - ٨١
 حريــة يف احلــق احتــرام علــى الــسلطات وأحــث .اإلعــالم ووســائط املــدين اجملتمــع عــن وممــثلني
 الغـرض،  وهلـذا  .اإلنـسان  حلقـوق  العـاملي  واإلعالن الدستور يف عليه املنصوص والتجمع التعبري
 بـسبب  األشخاص احتجاز عن جمحت وأن ،ةالسلمي بالتجمعات تسمح أن إىل السلطات أدعو
راجعــة القــضائية وامل القانونيــة األصــول مراعــاة تكفــل أنو ،آرائهــم أو معتقــداهتم عــن همتعــبري

 .احملتجزين جلميعاملنصفة 

 علـى  أثـين  فـإنين  كبري، قلق مصدر تشكل زالت ما اإلنسان حقوق انتهاكات أن ومع  - ٨٢
 متـهماً  ١٥ إدانـة  وتعـد  .العقـاب  مـن  اإلفـالت  كافحـة مل مـؤخراً  احلكومة اختذهتا اليت اخلطوات
 يف بالـشروع  احلكومـة  قـرار  يـشجعين  كمـا  .الصحيح االجتاه يف مشجعة خطوة نغاموي مبجزرة
 وأحــث .٢٠٠٦ عــام يف كينامــا يف وقعــت الــيت القتــل عمليــات يف املتــورطني أولئــك مقاضــاة
 اخلطـورة،  يف مماثلـة  إنسان قوقحل انتهاكات عن املسؤولني لئكوأ مجيع مقاضاة على احلكومة

  .٢٠٠٤ عام يف ارتكبت اليت غاتومبا جمزرة يف املتورطون همفي نمب

 للمـشاورات  التحـضريية  العمليـات  يف الفتـرة  هـذه  أثنـاء  أحـرز  الـذي  بالتقـدم  وأرحب  - ٨٣
 هـو  املناسـب  الوقـت  يف اتاآلليـ  هـذه  وإنـشاء  .االنتقاليـة  للعدالـة  اتآلي بإنشاء املتعلقة الوطنية

  .وطنية ملصاحلة األساس إلرساء األمهية حاسم أمر

 أحــث لــذا ،للقلــق مــثرياً أمــراً بورونــدي يف اجلنــسي العنــف معــدل ارتفــاع يــزال وال  - ٨٤
ــة ــى احلكوم ــأل أال عل ــسألة هــذه ملعاجلــة جهــداً َوت ــها بوســائل امل ــشريع وضــع من ــد اتت  ةجدي
 يقـدم  مـا  مبستوى االرتقاءو اجلنسي العنف ارتكاب حاالت يف العقاب من اإلفالت ومكافحة

  .اجلنسي العنف يالضحا واجتماعي قانوين دعم من

 عمومـاً  الـسكان  لكـن  بورونـدي،  يف العامـة  األمنيـة  احلالـة  علـى  التحـسن  بعـض  وطرأ  - ٨٥
 الـيت  اهلجمـات  أشـجب  الـصدد،  هـذا  ويف .واسـع  نطاق على جلرميةا انتشار يواجهون زالوا ما

 الــيت الــضمانات إزاء طمئنــانباال وشــعرت .يوليــه/متــوز يف املتحــدة األمــم مــوظفي علــى شــنت
 ومنــع العدالــة إىل اهلجمــات تلــك عــن املــسؤولني بتقــدمي املعلنــة نيتــها وإزاء احلكومــة متــهاقد

 .وقوعها تكرار



S/2008/745  
 

08-61898 23 
 

ــرو  - ٨٦ ــشاركة توفـ ــة مـ ــاء جلنـ ــسالم بنـ ــدي يف الـ ــ بورونـ ــيمال دعمالـ ــز قـ ــسالم لتعزيـ  الـ
 الـصدد،  هـذا  ويف .البلـد  ىلإ الدويل االهتمام توجيه استمرار ضمان يف وساعدت ،واالستقرار

 ،الـسالم  بنـاء  جلنـة  دعـم  يف بورونـدي  يف املتكامـل  املتحدة األمم مكتب دور على لتأكيدا أود
علـى   متكاملـة  طريقـة ب احلكومـة  مـساعدة  يف املتحـدة  األمـم  ومنظومة البعثة دور على وكذلك
  .احلايل وضعال يف إحلاحاً أكثر غدت اليت السالم بناء أولوياتمعاجلة 

 واليـة  مـن  رئيسية جوانب لتنفيذ هامة وسيلة هي السالم بناء متويل مشاريع أن وثبت  - ٨٧
 أعــضاء مــع املكتــب، بإســهام أشــيد أن وأود التطــور هبــذا وأرحــب .الــسالم لتوطيــد املكتــب
 تتـوىل،  أن علـى  احلكومـة  وأحـث  .املـشاريع  هـذه  تنفيـذ  يف ،املتحـدة  األمـم  منظومة يف آخرين
ــدعم ــة مــن كــل ب ــاء جلن ــسالم بن ــدي يف املتكامــل املتحــدة األمــم ومكتــب ال  وشــركاء بورون
،  املـشاريع  هـذه  عـض ب حققتها اليت ةاألولي نتائجال إلدامة املوارد من املزيد تعبئة آخرين، دوليني
 .يبدو ما على

 إجـراء  يف احلكومـة  مـساعدة  املعنـيني،  الـشركاء  مجيع مع بالتعاون ،املكتب سيواصلو  - ٨٨
 ومثـة  .اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نـزع  عمليـة  وإجنـاز  النطـاق  واسعة أمنية إصالحات
 حتقيـق  يف تـساهم  اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  لـرتع  جديدة استراتيجية لوضع ضرورة

ــة التحــضريى القــصري مــع املــد علــى االســتقرار ــة مــستدامة لعملي  إدمــاج عــادةإل األجــل طويل
 سرعة،بـ  ينـشئوا  أن لـى ع آخـرين  وشـركاء  الدويل والبنك احلكومة وأشجع .سابقنيال ملقاتلنيا
 آليـة  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  بورونـدي  يف املتكامل املتحدة األمم مكتب من بدعمو

 الـدويل  البنـك  إغـالق  باعقـ أ يف اإلدمـاج  وإعـادة  التسريح لتمويل خمصصة لبوروندي جديدة
 ورغــم  .ديــسمرب/األول كــانون  ٣١ يف اإلدمــاج وإعــادة  للتــسريح األقطــار  املتعــددلربناجمــه 
 الـدويل،  البنـك شركاء الدوليون، ويف طليعتـهم      ال تخذي أن كذلك يتعني اجلهود، هذه استمرار
 امللحــة االحتياجـات  لتلبيـة  املخصـصة  املـوارد  يف ثغـرة  أي نـشوء  عـدم  لـضمان  الالزمـة  التـدابري 

ـــزع والالزمــة ــسالح لن ــسريح ال ــب، املــدى يف اإلدمــاج وإعــادة والت  حــدوث حــال يفو القري
 واليــة  متديــد  علــى  األفريقــي  االحتــاد  بقــوة  أشــجع  أن أود كمــا  .الــسالم  عمليــة  يف انفــراج 
ــة ــ فرق ــيت اخلاصــة، هعمل ــدور اضــطلعت ال ــسي ب ــة يف رئي ــر حركــة طمأن ــو شــعب حتري  /اهلوت
 والتـسريح  الـسالح  نــزع  عمليـة  يف امشاركته أثناء باحلماية نعمتس ابأهن الوطنية التحرير قوات
 .اإلدماج وإعادة

 تعـيني  إىل وأتطلـع  ستقلة،املـ  دائمـة ال وطنيةال نتخابيةاال لجنةل احلكومة بإنشاء حبوأر  - ٨٩
 .القادمـة  االنتخـاب  عمليـة  قبيـل  الثقـة  بنـاء  حنو أوىل هامة خطوة تعد شاملة عملية يف أعضائها

 إجـراء  إىل تفـضي  بيئة لتهيئة الالزمة التدابري مجيع تتخذ أن باحلكومة أهيب ذلك، غضون ويف
 .ساعدةامل تقدميل ةمستعد املتحدة واألمم .وسلمية ونزيهة حرة تانتخابا
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 جملـس  أوصي التقرير، هذا يف احملددة املنجزة غري واملهام التحديات استمرار ضوء ويف  - ٩٠
 كـانون  ٣١ يف احلاليـة  واليتـه  انتـهاء  عـد ب أخرى شهراً ١٢ لفترة املكتب والية ميدد بأن األمن
 سـيعد  ٢٠٠٩ يونيـه /حزيـران  حبلـول  لواليتـه  اسـتعراض  إجـراء  أن غري .٢٠٠٨ ديسمرب/األول
  .الواقع أرض على الناشئ الوضع ضوء يف للمجلس هاماً أمراً

 تقيـيم  بعثـة  إيفـاد  أعتـزم  ،٢٠٠٩ يونيـه /حزيران يف للوالية املقترح لالستعراض ودعماً  - ٩١
 وقـع امل يف صلحةامل أصحاب مجيع مع لتتشاور ٢٠٠٩ عام أوائل يف بوروندي إىل متكاملة فين

 والتحـديات  احملـرز  التقـدم  مراعـاة  مع املستقبل، يف املكتب توجه طرائق بشأن توصيات وتضع
 مــايو/أيــار يف سيــصدر الــذي تقريــرييف  التوصــيات هــذه ســتقدمو. الوقــت ذلــك يف املتبقيــة
 حفـظ  عمليـات  إدارة مـن  البعثة سؤوليةمل احملتمل نقلال وظروف توقيتوحيتوي على    ،٢٠٠٩

 برنـامج  مـن  الـالزم  الدعم ىتلق ةرياألخهذه   لظت أن على السياسية، الشؤون إدارة إىل سالمال
 لـى ع أساسـية  بـصورة  التركيز ضوء يف ذلكو السالم،بناء   دعم ومكتب اإلمنائي املتحدة األمم
 .وتوطيده السالم وبناء لتيسرية لاإلقليمي هوداجل دعمب املتعلقة املكتب والية

ــواردة التوصــية علــى األمــن لــسجم وافــق وإذا  - ٩٢ ــة أعــاله ال ــد الوالي  ســيتابع ، بــشأن متدي
 يف فعــال سياســي بــدور االضــطالع الــسالم، عمليــة يف آخــرين شــركاء مــع بالتعــاون املكتــب،

واهلـام   األخـري  اجلـزء  هـذا  إلجناز األفريقي واالحتاد التيسري وعملية ةاإلقليمي السالم مبادرة دعم
  .ديبورون يف السالم عملية من

ــرارا و  - ٩٣ ــذ قـ ــار)٢٠٠٧( ١٧٩١ و )٢٠٠٦( ١٧١٩ األمـــن جملـــسإذا أخـ  ، يف االعتبـ
 احلاليــة التعــاونترتيبــات  تعزيــز ينبغــي اإلقلــيم، يف الرتاعــات خمتلــف بــني التــرابط إىل وبــالنظر
ــة ــني القائم ــم مكتــب ب ــل املتحــدة األم ــدي يف املتكام ــة بورون ــة وبعث ــم منظم  يف املتحــدة األم
  .الدميقراطية والكونغ مجهورية

 ،واصـلوا  الـذين  املكتـب،  مـوظفي  جلميـع  تقـديري  خـالص  عن أعرب أن أود وأخرياً،  - ٩٤
قـضية   أجـل  مـن  كلل دون العمل حممود، يوسف السيد لبوروندي، التنفيذي ممثليمن   بتوجيه
 تقـديري  عـن  باملثـل  أعـرب  كمـا  .عـسرية  ظـروف  ظل يف اًأحيانعملوا  و بوروندي، يف السالم
 طـة خل اًدعمـ  أعمـاهلم  لتوحيـد  بالثنـاء  جـديرة  جهـود  مـن  بذلوه ملا املتحدة األمم ظفيمو جلميع
ــد ــسالم توطي ــامج انتعاشــها املبكــر بورونــدي يف ال هــات اجل علــى أثــين أن أود وأخــرياً، . وبرن

 الثابــت اللتــزامهم األطــراف ومتعــددي ثنــائيني وشــركاء حكوميــة غــري نظمــاتاملهتمــة مــن م
  .بوروندي إىلدمة املق السخية ومسامهاهتم

  


