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التقريـــر اخلـــامس لألمـــني العـــام عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل        
 بوروندي يف

 مقدمـة  -أوال   
ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــال بق ــذي مــدد  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٨يقــدم هــذا التقري اجمللــس ال

مـايو  / أن أقدم حبلـول أيـار      مبوجبه والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي وطلب إيلّ         
 بعثـة التقيـيم الـتقين الـيت أجريـت يف      نتـائج  عن تنفيذ والية املكتب، مبـا يف ذلـك    تقريرا ٢٠٠٩
 التقرير معلومات عـن آخـر التطـورات الرئيـسية           يتضمن،  وبناء على ذلك  . ٢٠٠٩مارس  /آذار

 ٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨ بورونـــدي منـــذ تقريـــري الـــسابق املـــؤرخ  الـــيت شـــهدهتا
)S/2008/745 (عثة التقييم التقينويوجز استنتاجات ب. 

  
 التطورات الرئيسية  -ثانيا   
 عملية السالم  -ألف   

ففـي مـؤمتر قمـة    .  عملية السالميفشهدت الفترة املشمولة باالستعراض إجنازات هامة     - ٢
ــده  ــرب   عقـ ــبحريات الكـ ــة الـ ــات منطقـ ــاء دول وحكومـ ــورا يف رؤسـ ــانون ٤ى يف بوجومبـ  كـ
قــوات التحريــر الوطنيــة ورؤســاء الــدول ، وقعــت حكومــة بورونــدي و٢٠٠٨ديــسمرب /األول

ــا وافقــ واحلاضــر ــى    تن إعالن ــة عل ــر الوطني ــوات التحري ــه ق ــشاور في ــضائه الت ــع أع ــول ا  م حبل
ودعـا اإلعـالن    .  للقانون البورونـدي   امتثاالسم احلركة   اديسمرب بشأن تغيري    /كانون األول  ٣١

، وإىل ادة إدماجهــ وإعــااأيــضا إىل بــدء عمليــة نــزع ســالح قــوات التحريــر الوطنيــة وتــسرحيه   
 وظيفـة  ٣٣نكورونزيزا بتخـصيص    بوروندي   والتزم رئيس    قيادهتا يف الساحة السياسية،   إدماج  

كمــا جــدد الــرئيس التزامــه بــاإلفراج عــن . احلركــةمــن وظــائف اخلدمــة املدنيــة لكبــار أعــضاء 
علــى عــدة إجــراءات  عــن اختــاذ مــؤمتر القمــةوأســفر . قــوات التحريــر الوطنيــةلســجناء تــابعني 

 . من الركودأشهر مما أعاد تنشيط عملية السالم بعد ،جبهات
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وطلبــت الرئاســة إىل رئــيس قــوات التحريــر الوطنيــة، أغــاثون روازا، أن يقــدم حبلــول     - ٣
لوظـائف  شغل ا نظر يف ترشـيحهم لـ      حركته الـذين سـيُ     بأعضاءديسمرب قائمة   /كانون األول  ٢٤

 تلـك   رتـب  أوال بـشأن     ابغي أن تستـشريه    أن احلكومة ين   شددت على   احلركة بيد أن . املقترحة
 سـجينا تابعـا لقـوات التحريـر         ٢٤٧ويف هذه األثناء، أذنت احلكومـة بـاإلفراج عـن           . الوظائف
يناير، كانت اآللية املـشتركة للتحقـق والرصـد قـد أشـرفت             / كانون الثاين  ١٥ وحبلول   ،الوطنية
علـى أن وزارة العـدل    احلركـة تـصر    لكـن .  مـن هـؤالء الـسجناء      ١١٨ اإلفراج عن     عملية على

فربايـر،  /ويف شـباط   .٢٠٠٨أكتـوبر   / سـجينا يف تـشرين األول      ٤٢٢وافقت على اإلفـراج عـن       
تقـارير عـن إحـراز      منـذ ذلـك الوقـت       مل ترد   وقيد االستعراض   القائمة   أفادت وزارة العدل بأن   

 . أي تقدم

 احلركـة دة  قيـا  ، عقـدت  ومتشيا مع االلتزامات املنـصوص عليهـا يف إعـالن مـؤمتر القمـة               - ٤
 مـن أجـل     حمافظـات يف مخـس    أعـضائها   يناير سلـسلة مـن االجتماعـات مـع          / كانون الثاين  ٤يف  

 عـن قبوهلـا ملبـدأ    أعضائهاوأعربت الغالبية العظمى من    . احلركة اسمالتشاور معهم بشأن تغيري     
ــيري امسهـــ  ــة  اتغـ ــشروط القانونيـ ــاال للـ ــددة  امتثـ ــي احملـ ــزب سياسـ ــاد حـ ــانون ٩ويف . العتمـ  كـ

حـزب  ’’ مـن    امسهـا غـريت   قـد    يفيـد بـأن احلركـة        بـارزا يناير، أصدر السيد روازا إعالنـا       /الثاين
عنـصر  وبإزالـة    .‘‘قـوات التحريـر الوطنيـة     ’’إىل  ‘‘ قوات التحرير الوطنية   - حترير شعب اهلوتو  
 إحـراز تقـدم     حالـت دون  إحدى نقاط اخلالف الرئيسية الـيت       أُزيلت  ،  العرقية اإلحالة إىل اهلوية  

قوات التحرير الوطنيـة إىل     ويناير، توصلت احلكومة    /يف مطلع كانون الثاين   و .السالميف عملية   
 علــى اســتخدام نــسب الــسالح إثــر اتفاقهمــاحــل مــسألة أخــرى مــن املــسائل الرئيــسية العالقــة 

  أعــضاء أساســا للمناقــشات بــشأن نــزع ســالح ٢٠٠٥-٢٠٠٤فتــرة اليف املعتمــدة للمقــاتلني 
 .هم وإدماجاحلركة

 شـــارل ،ينـــاير، عقـــد امليـــسر اجلنـــوب أفريقـــي/ كـــانون الثـــاين١٧و  ١٦ومي يـــويف   - ٥
نكاكوال، اجتماعا ملدة يومني بني احلزبني وفريق املبعـوثني اخلاصـني لبورونـدي يف بوجومبـورا      

ورحـب املبعوثـون   . من أجل استعراض التقدم احملرز يف عملية السالم ومناقـشة املـسائل العالقـة    
لكنـهم  ،  ديسمرب/ كانون األول  ٤املعقود يف   قمة  ال منذ مؤمتر    أُحرزتاخلاصون باخلطوات اليت    

 املــسؤولية الرئيــسية عــن جتــاوز  تــتحمالنوقــوات التحريــر الوطنيــة   علــى أن احلكومــةشــددوا
وأفـاد امليـسر بـأن فريـق     .  تنفيذ اتفاق وقـف إطـالق النـار الـشامل    اليت ال تزال تعترض العقبات  

لعمل اخلاصة التابعة لالحتاد األفريقـي سيواصـل تـوفري األمـن إىل             فرقة ا ب اخلاصاحلماية املباشرة   
 التيــسري مكتــب وأن واليــيت ٢٠٠٩قــوات التحريــر الوطنيــة إىل آخــر عــام   القيــادات العليــا يف

. ٢٠٠٩مــارس / آذار٣١ إىل غايــة انمددوفرقــة العمــل اخلاصــة التابعــة لالحتــاد األفريقــي ســتُ  
 لكــل مــنبــورا الــذي يعكــس التزامــات حمــددة زمنيــا  وج االجتمــاع باعتمــاد إعــالن بوجوموُتــ
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ــشأن    ــة ب ــر الوطني ــوات التحري ــة وق ــسريح وإعــادة    ) أ(: احلكوم ــسالح والت ــزع ال ــة ن ــدء عملي ب
قـوات  ل الـسجناء التـابعني       بـاقي  اإلفـراج عـن   ) ب (ينـاير؛ و  / كـانون الثـاين    ٣٠اإلدماج حبلـول    

قـوات    األطفـال املـرتبطني مبقـاتلي      فصل) ج (يناير؛ و / كانون الثاين  ٢١التحرير الوطنية حبلول    
ــول    ــسرحيهم حبل ــة وت ــر الوطني ــاين ٣٠التحري ــانون الث ــاير؛ و/ ك ــدمي طلــب إىل وزارة  ) د (ين تق

 . عتماد قوات التحرير الوطنية يف الساحة السياسيةال التماساالداخلية 

لـب   قـوات التحريـر الوطنيـة إىل وزارة الداخليـة ط        تقدم،  يناير/ كانون الثاين  ٣٠يف  و  - ٦
 بـأن    فيهـا  رويف وقت الحق، أصدرت احلكومـة عـدة بيانـات تـذكّ           . التسجيل كحزب سياسي  

ــسياسية           ــها ال ــني أجنحت ــصل ب ــال الف ــد اكتم ــتم إال بع ــن ي ــة ل ــر الوطني ــوات التحري ــسجيل ق ت
ــدها   /ويف منتــصف آذار. والعــسكرية ــرئيس نكــورونزيزا  مــع مــارس، عقــب اجتماعــات عق ال

 ،زب ونـزع سـالحهم  احلـ  امليـسر إىل بـدء جتميـع مقـاتلي           ، دعـا  رئيس قـوات التحريـر الوطنيـة      و
 يف مرحلـة   ، عنـصرا  ٣ ٤٧٥ حيث قـام     ، ذلك التجميع الرمسي لقوات التحرير الوطنية      وبدأ إثر 
 . مارس/آذار ١٦روبريا يف يف ع ي طوعا وُنقلوا إىل منطقة التجممبرتع سالحهأوىل، 

يـر الوطنيـة يف قـوات األمـن     ويف حني تواصلت املفاوضـات بـشأن إدمـاج قـوات التحر        - ٧
ــة         ــر الوطنيـ ــوات التحريـ ــها قـ ــت عنـ ــيت ختلـ ــلحة الـ ــدد األسـ ــل عـ ــدفاع، ظـ ــدوداوالـ ويف . حمـ

أبريل، أعادت احلكومة فتح مركز التسريح يف جيتيغا مـن أجـل اسـتيعاب أول فـوج                 /نيسان ٢
وكان فصل األطفـال    .  عن مقاتلي قوات التحرير الوطنية     جرى فصلهم  طفال   ١١٢مكون من   

 .  الشاملوقف إطالق النار لبنة أساسية يف تنفيذ اتفاق ميثل

لمديريــة الــسياسية يف بريتوريــا، حــضره  لأبريــل، عقــد امليــسر اجتماعــا  / نيــسان٨ويف   - ٨
آخــر، اتفقـــت  بـــارز ويف تطــور  . وممثلـــون حكوميــون روازا رئــيس قــوات التحريـــر الوطنيــة    
التحريــر الوطنيــة يف قــوات  عنــصر مــن عناصــر قــوات ٣ ٥٠٠األحــزاب الوطنيــة علــى إدمــاج 

، مــن  عنــصر١١ ٠٠٠عامل  عنــصر وســُي٥ ٠٠٠ يف حــني ســيجري تــسريح ،األمــن والــدفاع
 ملـساعدهتم علـى     إعانـات مـنح هلـم     ، وتُ قوات مرتبطني بال  بالغني بوصفهم    امرأة، ١ ٠٠٠بينهم  

 روح قــرار جملــس متــشيا مــعخاصــة للنــساء مــساعدات وُمنحــت . العــودة إىل جمتمعــاهتم احملليــة
وبناء علـى التقـدم الـذي أحرزتـه اللجـان الرفيعـة املـستوى املـشتركة                 ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  

بـاقي  عـن  أن تعجـل بـاإلفراج   بني احلكومة وقوات التحرير الوطنية، التزمـت احلكومـة جمـددا بـ     
ــابعني لالــسجناء   مبــلء اإلســراعومت التوصــل إىل اتفــاق مــن أجــل  . قــوات التحريــر الوطنيــة الت

. ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٤  املؤرخ عالنإلظائف اخلدمة املدنية وفقا ل    وظيفة من و   ٣٣
ــة بوصــفه    علــىكمــا مت االتفــاق ــر الوطني ــا سياســيا ااعتمــاد قــوات التحري  تــسليم مبجــرد حزب

 . أسلحتها إىل فرقة العمل اخلاصة التابعة لالحتاد األفريقي
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ــسه، اقُتــ      - ٩ ــسياسية نف ــة ال ــاع املديري ــر ويف اجتم ــشاء ش ــسالم يف   رح إن ــن أجــل ال اكة م
 مـن أجـل رصـد اسـتكمال عمليـة الـسالم             التيـسري مكتـب   تكون مبثابة هيكل خيلُـف      بوروندي  

ــة    ــة اســتدامة املكاســب احملقق ــساعدة يف كفال ــضم هــذا . وامل ــة  يف عــضويته اهليكــلوسي  املديري
ــبحريات الكــربى، وفريــق املبعــوثني ا     ــة املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة ال خلاصــني الــسياسية وأمان

وسيواصـل امليـسر واجملتمـع الـدويل     . لبوروندي ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي       
ــاع       ــدي يف اجتمـ ــه يف بورونـ ــل وتكوينـ ــذا اهليكـ ــة هـ ــشة واليـ ــد   مناقـ ــرر أن يعقـ ــن املقـ يف مـ

  . مايو/أيار ٢٧
 نيـة  رئيس قوات التحريـر الوط     قامواختذت خطوة بالغة األمهية يف عملية السالم عندما           - ١٠
ــة التــسريح يف  واالنــضمام إىل ســالحه بــرتع  يف جــرى عــام احتفــال قائمــة املــسجلني يف عملي
 مقاتلو قوات التحرير الوطنيـة يف منـاطق مـا قبـل             قامأبريل،  / نيسان ٢١يف  و .أبريل/نيسان ١٨

.  تبقى لديهم مـن أسـلحة إىل فرقـة العمـل اخلاصـة التابعـة لالحتـاد األفريقـي                   بتسليم ما ع  يالتجم
ــوم نفــسه، صــدّ ويف  ــبقالي ــة،      مكت ــر الوطني ــوات التحري ــزع ســالح ق ــى ن ــا عل ــسري رمسي  التي

زب الـسياسي الثـاين واألربعـني       بوصـفها احلـ    واعتمدت وزارة الداخلية قـوات التحريـر الوطنيـة        
 .بوروندي يف

 إدمـاجهم إىل  املقـرر  عناصـر قـوات التحريـر الوطنيـة     تقلـ أبريل، ُن/ نيسان ٢٢وحبلول    - ١١
وحـدة  ب لاللتحـاق  عنصرا مت اختيارهم ٣٩٠ وكان من بينهم. شرطةللة ومرافق  مرافق عسكري 

 قـوات التحريـر الوطنيـة عقـب مغـادرة فريـق احلمايـة        لقـادة احلماية املشتركة اليت ستوفر األمـن    
 .لالحتاد األفريقيالتابعة فرقة العمل اخلاصة اص باملباشرة اخل

قــوات التحريــر الوطنيــة   عناصــر ح وســعيا إىل تقــدمي دعــم فعــال لعمليــة نــزع ســال        - ١٢
ــامج البنــك الــدويل املتعــدد األقطــار للتــسريح      ــام برن وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم عقــب اختت

 بتوجيــه ودعــم  جهــات فاعلــة متعــددةقامــتديــسمرب، / كــانون األول٣١وإعــادة اإلدمــاج يف 
تحقـق حتـت    التجميـع ونـزع الـسالح وال      ) أ(:  هي  ثالثة أجزاء  مؤلفة من  ة جديد إنشاء تشكيلة 

 التيـسري واالحتـاد األفريقـي واحلكومـة         مكتـب قيادة اآللية املشتركة للتحقق والرصد، بدعم من        
التـسريح وإعـادة اإلدمـاج بقيـادة فريـق          ) ب (ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف بورونـدي، و       

م من البنـك     بدع ،جنة الوطنية للتسريح وإعادة اإلدماج و إعادة اإلحلاق       التنسيق التقين التابع للّ   
دمـاج املقـاتلني الـسابقني اجتماعيـا        إاستراتيجية طويلة األجـل مـن أجـل إعـادة           ) ج (الدويل؛ و 

 حتــت قيــادة احلكومــة بــدعم مــن برنــامج األمــم جيــري وضــعها، يف جمتمعــاهتم احملليــةواقتــصاديا 
 .املتحدة اإلمنائي وشركاء دوليني آخرين
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لبنات األساسية للعمل الذي ستضطلع بـه        ال يف وضع  وكاالت األمم املتحدة     وشرعت  - ١٣
  قــوات التحريــر الوطنيــةمــنملقــاتلني الــسابقني امنظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال إعــادة إدمــاج  

ولـه صـندوق    مي وذلـك مـن خـالل بـدء مـشروع جتـرييب              ، يف األجل الطويل   اجتماعيا واقتصاديا 
جـل إعـادة إدمـاج الفئـات        ويـشمل املـشروع تقـدمي الـدعم مـن أ          . أبريـل /بناء السالم يف نيـسان    

 وتعزيـز قـدرات الدولـة يف جمـال وضـع وتنـسيق برنـامج                ،املتضررة من الرتاع يف عدة حمافظات     
 . وطين إلعادة اإلدماج

  
 التطورات السياسية  -باء   

حـوار سياسـي    إقامـة   بشأن استمرار احلاجة إىل      السابقأبلغت جملس األمن يف تقريري        - ١٤
 قــوات الــدفاع عــن  - جلــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة لمل  احلــاكمزباحلــشــامل بــني 
 أنـشطة   بعرقلـة ملعارضة الـسياسية، وبـشأن حـاالت قامـت فيهـا الـسلطات احملليـة                االدميقراطية و 

ستمر يــويف حــني . األحــزاب الــسياسية املعارضــة بوســائل منــها فــض االجتماعــات والتخويــف
ــارير ورود  ــة، حتــسّ  عــن تق ــال العرقل ــشيء سياسية نت األجــواء الــ أعم ــرة  بعــض ال  خــالل الفت

ــالتقرير بعــد التوصــل إىل   ــةاملــشمولة ب ــة   حلــول توافقي ــة الوطني ــة االنتخابي  بــشأن تكــوين اللجن
املعارضــة الــسياسية واجملتمــع  وقــد جــاء ذلــك عقــب نــداءات متكــررة مــن .  وإنــشائهااملــستقلة

 إقامـة حـوار شـامل       الدويل، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، مـن أجـل             
  .واحترام سيادة القانون ومبادئ الدميقراطية

 اجمللـس الـوطين     واستمر القائمون على اإلدارة احملليـة ممـن ينتمـون إىل احلـزب احلـاكم،                - ١٥
، يف  )حـزب الـدفاع عـن الدميقراطيـة        (قوات الدفاع عـن الدميقراطيـة      - للدفاع عن الدميقراطية  

وزير لـ  ان أمـر  أ، رغـم     يف عقـد اجتماعاهتـا     اسية املعارضـة  على حرية األحـزاب الـسي     فرض قيود   
 / أُلغـي يف تـشرين الثـاين       أنشطة األحزاب الـسياسية واجلمعيـات     يذهب بعيدا يف تقييد     الداخلية  
، عارضـــةاملأحـــزاب رمـــوز أو مـــصادرة ووردت تقـــارير أيـــضا عـــن تـــدمري  . ٢٠٠٨نـــوفمرب 

حـزب   عـدد مـن منـشآت      م النـار يف   إضـرا أعمـال   ارُتكبـت   ،  الوقت نفـسه  ويف  .  مثال األعالمك
  . ئهأثار احتجاجات من أعضاالذي  األمرالدفاع عن الدميقراطية، 

عـدد مـن األطـراف عـن القلـق إزاء األنـشطة             أعـرب   طوال الفترة املشمولة بـالتقرير،      و  - ١٦
ن القــصد مــن تلــك  أبــدعوى شباب مــن أعــضاء احلــزب احلــاكم،  الــيت يقــوم هبــا الــ الرياضــية 

وزيـر الداخليـة مـن املـسؤولني        طلـب   ،  واسـتجابة لـذلك   . يـع الـسكان احمللـيني      ترو األنشطة هـو  
النائـب األول لـرئيس   أعـرب  فربايـر،  /يف شـباط و. لفئـات  اتلـك  أنـشطة   مراقبة ني احمللي ينياإلدار

 معتـربا الـدفاع عـن الدميقراطيـة       شباب حزب   قوم هبا   ي األنشطة اليت    تلكاجلمهورية عن تأييده ل   
القائمني علـى اإلدارة     دعا   غري أنه .  تعزيز اإلحساس باالنتماء للمجتمع     يف ون بذلك سامهم ي أهن
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التالعـب هبـا   ن كثـب للحيلولـة دون   عـ  األنـشطة   مراقبـة تلـك   ىل  إالقـانون   أجهزة إنفـاذ     و ةاحمللي
الـدفاع  حني مـن مقـاتلي حـزب    عن تـسجيل املـسرّ  تقارير  وردت  كما  . سياسيةخلدمة أهداف   
حـزب  (قبل حزب اجلبهة البورونديـة مـن أجـل الدميقراطيـة            جدد من   كأعضاء  عن الدميقراطية   

 يف  همد منـ  يـ عدوردت أنبـاء عـن مقتـل ال       و. قاطعـات املعـارض يف خمتلـف امل     ) اجلبهة البورونديـة  
  .تسجيلهماألسابيع اليت تلت 

ــرئيس نكــورونزيزا مرســوم  / كــانون األول١٢ويف   - ١٧ ــداديــسمرب، أصــدر ال  حيــدد ا جدي
ــة  ــة  والي ــة االنتخابي الــذي صــدر يف  ســابقه حمــل هــذا املرســوم  ل وطريقــة تنظيمهــا، وحيــ اللجن
 التـدابري الـيت تزيـد كـثريا مـن     سلـسلة مـن   علـى  اجلديـد  ويـنص املرسـوم    . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ينـاير إىل عقـد   / كـانون الثـاين  ٢٠يف دعـا الـرئيس     و.  اللجنـة  علـى التنفيذيـة   الـسلطة   صالحيات  
ؤيـد  ي ومل. اخلمـسة الـذين اخـتريوا لعـضوية اللجنـة         ئمـة   لموافقة علـى قا   لدورة برملانية استثنائية    

 يف اختيــار إشــراك اجلميــعتــشاور وعــدم العــدم حبجــة رئيس، قائمــة الــجملــسي النــواب أي مــن 
 بـشأن جراء مـشاورات    إىل إ املعارضة السياسية ومنظمات اجملتمع املدين      ودعت  . اللجنةأعضاء  

نتخابـات عـام    ال اسـتعدادا قـانوين لالنتخابـات     ، وإعادة النظر يف اإلطـار ال      اللجنةاختيار أعضاء   
يف إجــراء مــشاورات مـــع   هلــذه النــداءات وشـــرع   الــرئيس نكـــورونزيزا  فاســتجاب  . ٢٠١٠

، ووافــق بأمســاء أعــضاء اللجنــةقائمــة جديــدة علــى إثرهــا  قــدم ،األحــزاب الــسياسية الرئيــسية
  .فرباير/ شباط١٣يف على القائمة الربملان 

ع الرئيس نكـورونزيزا مرسـوما إلعـادة تـشكيل جملـس            يناير، وقّ / كانون الثاين  ٢٩ويف    - ١٨
وجـرى مبوجـب املرسـوم تعـيني أربعـة وزراء جـدد ونقـل بعـض الـوزراء إىل حقائـب                      . الوزراء

 اجلبهـة مـن     -وكـان رد فعـل سـاهوانيا        . وزارية جديدة وترفيع نواب وزراء إىل منصب وزيـر        
 اللـذان يـشاركان يف احلكومـة احلاليـة،      -طين  أجل الدميقراطية يف بورونـدي واحتـاد التقـدم الـو          

بأن أكدا أن التشكيلة الوزارية اجلديدة حسمت نزاعات سابقة حول االختصاص بني الـوزراء              
  . ونواب الوزراء

اللجنــة تعلــق بتنظــيم ي ا ثالثــامــارس، أصــدر الــرئيس نكــورونزيزا مرســوم / آذار٤ويف   - ١٩
 األحكـام الـيت   يعـدل  و،٢٠٠٨ديـسمرب  / األولكـانون تـها، حيـل حمـل مرسـوم     ووالياالنتخابيـة  

يعـيَّن  آخـر  مـارس مرسـوم   / آذار١٣يف وصـدر  . ملعارضـة الـسياسية  لـدى ا كانت مدعاة للقلـق   
  . الربملانمعليهاللجنة اخلمسة الذين وافق  أعضاء ارمسيمبوجبه 

األحــزاب الــسياسية جــددت ، املتعلقــة باللجنــة االنتخابيــةرغــم التطــورات املــشجعة و  - ٢٠
وعقـد   اتالتجمعـ يف تنظيم    تهاحريفرض قيود على     إزاء استمرار    هاعن قلق اإلعراب  ملعارضة  ا

. الـدفاع عـن الدميقراطيـة     االجتماعات من قبل القائمني على اإلدارة احملليـة املنـتمني إىل حـزب              
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 رخص هلــا، املــ٢٩ الـــوزيــر الداخليــة اجتماعــا مــع ممثلــي األحــزاب  عقــد مــارس، / آذار٥يف و
مؤمترا صـحفيا يف    بعد ذلك   عقد الوزير   و. القيودفرض  استمرار  ب الفرصة للتنديد    تلك فانتهزوا

حبـزب  علـى وجـه التحديـد       ندد  و. بأن احلملة االنتخابية مل تبدأ بعد     ذكّّر فيه   مارس،  / آذار ١٨
 الـسابقة   حلملـة االنتخابيـة   لتنظيمه ما ُيزعم أنه حدث يدخل ضمن ا       اجلبهة البوروندية املعارض    

نظـم  الـدفاع عـن الدميقراطيـة احلـاكم         حزب  ن  أىل  إشارت  أاملعارضة السياسية   غري أن   . ألواهنا
  .العديد من املناسبات العامة

. كيـانزا يف  عـادي   ال هالـدفاع عـن الدميقراطيـة مـؤمتر       عقد حـزب    مارس،  / آذار ٢٩يف  و  - ٢١
لـذي  جمللس حكمائـه ا   سمح  ت عن إدخال تعديالت على النظام األساسي للحزب          املؤمتر أسفرو

  . تعيني مرشح احلزب لالنتخابات الرئاسيةبيرأسه الرئيس نكورونزيزا 
  

  احلالة األمنية  -جيم   
سـيما يف املقاطعـات الـشمالية الغربيـة، بعـض            الواحلالة األمنية يف بوروندي،     شهدت    - ٢٢

ُعـدلت  لـذلك   و. تقـدم يف عمليـة الـسالم      حيـث أُحـرز     التحسن خالل الفترة قيد االسـتعراض،       
بوجومبــورا مقــاطعيت  يف ةالثالثــاملرحلــة  إىل ةالرابعــاملرحلــة ألمــم املتحــدة مــن ة األمنيــة لاملرحلــ

 أن بيـد . يف إطـار املرحلـة األمنيـة الثالثـة    برمتـه قـد دخـل    البلـد  يكـون  الريفية وبوبانزا، وبـذلك     
 نوعناصـر مـن قـوات التحريـر الوطنيـة، ومقـاتل           من ُيزعم أهنـم     كبها  يرتاألنشطة اإلجرامية اليت    

 يف مجيـع    منتـشرة لـت   ظن،  ون جمهولـ  ون، وأفراد من قوات األمن، وكذلك أفراد مـسلح        وسابق
القتـل واالختطـاف واالغتـصاب والنـهب        مـن تلـك األنـشطة اإلجراميـة عمليـات           و. أحناء البلد 

حـوادث عنـف   انـدالع   و،كمـائن نـصب   و، اليدويـة هجمـات بالقنابـل  شـن   و ،والسطو املسلح 
  . األراضيبسبب نزاعات على 

 تورطــت فيهــا، ا عنيفــ، وكــان بعــضها عــدد مــن احلــوادثوقــعوباإلضــافة إىل ذلــك،   - ٢٣
 ني غــري مــؤهلمتــبني أهنــأو ممــن ، همتــسرحيممــن ينتظــرون عناصــر مــن قــوات التحريــر الوطنيــة  

ذلـك أهنـم    ن  اعُتـرب بـدال مـ      نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، و           لالستفادة مـن برنـامج    
 أعـضاء وقـد قُتـل أحـد    . اسـتحقاقاهتم ألمر الذي حيد مـن مـستوى   ا، “كبار مرتبطون بقوات ”

أبريـل  /ما زالت ُتبذل يف هنايـة نيـسان  اجلهود وكانت .  احلوادثيف تلكقوات التحرير الوطنية    
  .احلد من توقعات الذين مل يبت يف حاالهتمالتسريح وتسريع عمليات ل

 أغلبـها كانـت سـلمية رغـم         وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جـرت عـدة مظـاهرات،           - ٢٤
أهنا كانت غري مأذون هبـا، قـام هبـا أفـراد يزعمـون أهنـم كـانوا يعملـون سـابقا يف عمليـة األمـم                      

وأبلغت السلطات احمللية باألمر هبـدف منـع تكـرار حـوادث العنـف الـيت          . املتحدة يف بوروندي  
  . وقعت خالل مظاهرات سابقة من هذا النوع
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  اجلوانب اإلقليمية  - دال  
ــع   - ٢٥ ــة االقتـــصادية لبلـــ   اجتمـ ــة الـــبحريات الكـــربى يف   جملـــس وزراء اجلماعـ دان منطقـ
مــصرف التنميــة فــتح عــادة إواتفــق الــوزراء علــى . مبــوراوديــسمرب يف بوج/كــانون األول ١٢

بني اجلماعة االقتـصادية     تعاونبتمتني عالقات ال  وأوصوا أيضا   . لدول منطقة البحريات الكربى   
 .واملــــؤمتر الــــدويل املعــــين مبنطقــــة الــــبحريات الكــــربى لكــــربى لبلــــدان منطقــــة الــــبحريات ا

مـن دوالرات الواليـات   ديسمرب، أعلنت رواندا ختـصيص مليـون دوالر         /كانون األول  ٢٢ ويف
ينــاير، /يف كــانون الثــاينو. فريقيــاأشــرق يف مجاعــة لــسداد رســوم عــضوية بورونــدي  املتحــدة 

ــدي    ــة بورون ــت حكوم ــدها أعلن ــضمسأن بل ــادإىل  ين ــة  اجلمركــي االحت ــا أشــرق جلماع فريقي
  . يوليه/متوز يف
  

  لجنة بناء السالمب املتصلةاألنشطة   -ثالثا   
للجنـة  تشكيلة بوروندي التابعة     بصفته رئيس    ،السويد من   السفري أنديرس ليدن  حضر    - ٢٦

بورونــــدي يف بوجومبــــورا يف املعنــــيني ب املبعــــوثني اخلاصــــني فريــــقبنــــاء الــــسالم، اجتمــــاع 
الـسفارات   و،مـع احلكومـة   مـشاورات   السفري ليـدن خـالل زيارتـه      أجرى  و. يناير/الثاين كانون
مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل        و ،جلنة بناء السالم، واالحتاد األورويب    يف   ذات العضوية املقيمة  

. ٢٠٠٨أكتـوبر  / يف تـشرين األول لـسابقة تقدم منـذ زيارتـه ا  ما أُحرز من بشأن  يف بوروندي،   
وتوطيـده بالعمـل يف جمـاالت       دعم عملية بنـاء الـسالم       بم جلنة بناء السالم     وأكد من جديد التزا   

  .الدعوة وتعبئة املوارد وتنسيق الدعم الدويل
 تقريرهـا املرحلـي الثـاين الـذي تعـده كـل سـنتني             فرباير، قدمت احلكومة    / شباط ٤يف  و  - ٢٧

قريــر، ذلــك الت جلنــة بنــاء الــسالمواستعرضــت . عــن تنفيــذ اإلطــار االســتراتيجي لبنــاء الــسالم 
: عـن التزامهـا مبـا يلـي       اللجنـة   وأعربت  . األنشطةتوصيات حمددة جلميع قطاعات     أدرجت به   و

إلجـراء  اتيـة   وهتيئـة بيئـة م    الراميـة إىل    لجهـود الوطنيـة     ل وتقدمي الـدعم     ؛دعم تنفيذ عملية السالم   
حــشد الــدعم مــن أجــل و ؛ ورصــد تلــك اجلهــود٢٠١٠حــرة ونزيهــة وســلمية عــام انتخابــات 

علـى   وتـشجيع الـشركاء      ؛ميع املقاتلني املـسرحني   جلمستدام   اجتماعي واقتصادي قيق إدماج   حت
 والعمل مع حكومة بوروندي السـتعراض واسـتكمال آليـة           ؛اتتنسيق املساعد مستوى  حتسني  

اإلطــار االســتراتيجي عمليــات املواءمــة بــني يكفــل علــى وجــه اخلــصوص  الرصــد والتتبــع، مبــا 
  .استراتيجية احلد من الفقراخلاصة بورقة ومضامني ال
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  أنشطة توطيد السالم  -رابعا   
  احلكم الدميقراطي  - ألف  

احلـوار  إجنـاح   يف الفترة احلالية عـددا مـن األنـشطة للمـساعدة يف             نفذ املكتب املتكامل      - ٢٨
ــة اإلصــالح      ــع عجل ــان، ودف ــل الربمل ــم عم ــوطين، ودع ــة   اتال ــم عملي ــة، ودع  يف اإلدارة العام

  . فحة الفساد ومكا،الالمركزية
 صـندوق  ميولـه  الذي “احلوارأطر ”مشروع املرحلة الثانية من    املتكامل   املكتب   دعمو  - ٢٩

 هذه املرحلة على مساعدة األحـزاب الـسياسية واجملتمـع املـدين والقطـاع               توركز. بناء السالم 
ــاره أداة  لاخلــاص لوضــع خطــط عمــل    ــز احلــوار باعتب ــد الــسالم للحكــم وتعزي توصــل و. توطي

علـى مجلـة    إىل توافـق يف اآلراء علـى التركيـز           لألحـزاب الـسياسية   ُنظمـت   ركون يف دورة    املشا
 ، القـضايا الوطنيـة    بـشأن  وتشجيع احلوار الـدائم      ،تعزيز نظام األحزاب السياسية   أمور من بينها    

قرار هذه األحـزاب الـسياسية   األخرى  النتائج اهلامة   من  و. وحتسني اإلطار القانوين لالنتخابات   
هـذا املنتـدى   ومن املتوقع أن تنشئ احلكومـة   . ا إنشاء منتدى دائم للحوار فيما بينه       هلا رخصامل

  . ٢٠٠٩يف النصف الثاين من عام رمسيا 
فريق عمـل مـشترك بـني    اعتماد ودعم املكتب املتكامل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٣٠

ــة الــوزارات  ــادئ  تو. مــارس/ آذار٣١صــالح يف اإلاســتراتيجية خاصــة بورق ــة املب ــاول الورق تن
املــشترك بــني برنــامج األمــم كمــة ومنتــدى احلصــالح اإلدارة العامــة الــيت حــددها إلالتوجيهيــة 

ــصادية    ــة االقت ــائي واللجن ــاألاملتحــدة اإلمن ــة أساســ كمــا ســتوفر  . فريقي ــه  اهــذه الورق ــبين علي  ت
  .صالح اإلدارة العامةإلرمسيا لتضع برناجما احلكومة 

التركيـز علـى   مـع  التـدريب  ، وفـر لـه املكتـب املتكامـل      فعاليـة الربملـان  من أجل تعزيز  و  - ٣١
صـياغة ورقـة تتعلـق بالـسياسة الوطنيـة الـشاملة يف             أيـضا   املتكامـل   املكتـب   ودعم  . ه إدارت تقوية
 الـرئيس   ا عمـل حـضره    يف حلقـة  مـارس   / آذار ٢٦ على الورقـة يـوم    دق  والالمركزية، وص جمال  

 بعـد اعتمـاد   و. ن وحكـام املقاطعـات ومنظمـات اجملتمـع املـدين          ونكورونزيزا والوزراء والربملـاني   
املكتـب  ودعـم   . ثالث سنوات احلكومة لتلك السياسة، سيجري تنفيذها وفق خطة عمل متتد ل         

لقـات عمـل لتوعيـة املـسؤولني احلكـوميني وضـباط الـشرطة والقـضاة وممثلـي                  املتكامل أيـضا ح   
لـصندوق بنـاء    شروع  يف إطـار مـ    ساد، وذلـك    وطين ملكافحـة الفـ    اإلطـار الـ    بـشأن اجملتمع املدين   

  .ركز على تعزيز آليات مكافحة الفسادالسالم ي
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   واألسلحة الصغرية،إصالح قطاع األمن  - باء  
 دائـرة االسـتخبارات الوطنيـة    ،خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير  ساعد املكتب املتكامل،      - ٣٢
.  الفرعيــةيــةالقطاع  االســتراتيجيةتــها وإعــداد خطةخالقيــملدونتــها األالنهائيــة وضــع الــصيغة يف 

وقـام، إىل جانـب      اإلشراف املدين على قطاع األمـن،        بشأنلربملان  ل التدريب   كما وفر املكتب  
  .  ثكنة عسكرية أُعيد تأهيلها إىل احلكومة١٤بتسليم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

 العنف القائم علـى نـوع    ألةمبسالوعي  إلذكاء  كتب املتكامل توفري التدريب     املواصل  و  - ٣٣
غــريه مــن الــشركاء يف الــدورات الــيت نظمهــا  وســاهم ،وحــدات الــشرطة املتخصــصةلاجلــنس 

 املكتـب   وفـر كمـا   . تحضري لالنتخابات يف إطار ال   ةلبوروندياالدوليني لتدريب الشرطة الوطنية     
الـشرطة  وك  علـى حنـو يعـاجل سـوء سـل          األخالقيات واألدبيـات املهنيـة،       بشأنالتدريب  املتكامل  
، فــضال عــن املركبــات ةاللوجــستيوقُــدمت املعــدات . اتالتحقيقــإجــراء  وأســاليب اوجتاوزاهتــ

هــدف إىل يصندوق بنــاء الــسالم يف إطــار برنــامج لــ ،االتــصاالتمعــدات واملعــدات املكتبيــة و
  . احمللييف اجملتمعتعزيز تواجدها الشرطة الوطنية وموارد إدارة عملية حتسني 
دعـم  ألمـن العـام،   علـى ا كـبري  خطـر   مصدر  يظل  نزع سالح املدنيني    خر  وحيث إن تأ    - ٣٤

بــدعم مــن وقــد شــرعت اللجنــة، . نياملــدني املعنيــة بــرتع ســالح املكتــب إنــشاء اللجنــة الوطنيــة
هـا  ربناجمتواصـلية تتعلـق ب  اسـتراتيجية  يف تنفيذ   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     املتكامل  املكتب  

ويف الوقــت نفــسه، واصــلت الــشرطة  . دنيني يف بلديــة بوجومبــورانــزع ســالح املــ الرامــي إىل 
منـذ  و. مـصادرة األسـلحة غـري املـشروعة       مـن أجـل     تفتـيش   التطويـق و  الالوطنية إجراء عمليـات     

حتـت  أتلفـت  سـلحة الـصغرية و  سـالح مـن األ  قطعـة   ٧ ٦٠٠حـوايل  ُجمـع  ، ٢٠٠٨بداية عـام    
  .ألمم املتحدة واحلكومةلشترك اإلشراف امل

ثالثـة  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تأهيـل          املكتـب املتكامـل و    ، بـدأ    ٢٠٠٩عام  يف  و  - ٣٥
عم املبذولـة لـد   اجلهـود   وتواصـلت   . مبـورا ولـشرطة يف بلديـة بوج     تابعـة ل  ألسـلحة   لمستودعات  

وضـع عالمـات علـى األسـلحة وتعقبـها      تنمية قدراهتا املتعلقـة ب    الوطنية يف قوات األمن والدفاع    
  .وإتالفها هاوختزين

  
  حقوق اإلنسان  - جيم  

خـالل  بصفة عامـة  حالة حقوق اإلنسان الذي شهدته احملدود  على الرغم من التحسن       - ٣٦
ــالتقرير،   ــشمولة ب ــرة امل ــشديد، وخاصــة  مــن مــصادر ا اإلفــالت مــن العقــاب  ظــل الفت ــق ال لقل

  . اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنسيتعلق باجلرائم  فيما
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 كـانون   يف الفترة املمتـدة مـن      للتشويه والقتل    ربصالمصابني ب  مخسة أشخاص وتعرض    - ٣٧
ــسمرب /األول ــارس /آذار إىل ٢٠٠٨دي ــع  ٢٠٠٩م ــا يرف ــوا   إ، مم ــذين قتل ــن ىل عــشرة عــدد ال م

السلطات القبض علـى اثـين عـشر مـن          وقد ألقت   . ٢٠٠٨أغسطس  /آباملصابني بالربص منذ    
  . يف عمليات القتل هذهيف تورطهماملشتبه 
، أبلغت اجمللـس بعـدد مـن القـضايا الـيت احُتجِـز فيهـا أشـخاص يف                 السابقريري  يف تق و  - ٣٨

ويف هـذا الـسياق، جـرت        . احلـزب احلـاكم    سؤويلمبـ  وأحتياطي بتـهم التـشهري بالدولـة        احبس  
ــة ــة    تربئــ ــيم حركــ ــيندوهيج زعــ ــسيس ســ ــسجلة، يف    ألكــ ــري املــ ــة غــ ــضامن والدميقراطيــ  التــ
 - الــصحفي جــان وجــرت أيــضا تربئــة .دولــة رئــيس ال االفتــراء علــىمــارس مــن هتــم/آذار ١١

مارس من مجيع هتـم التـشهري اجلنـائي فيمـا يتـصل مبقالـة نـشرها                / آذار ١٨كلود كافومباكو يف    
 .عن نفقات سفر الرئيس

ــرة و  - ٣٩ ــني يف الفت ــاين ١٥ب ــاير و/ كــانون الث ــدي   / شــباط١٦ ين ــن بورون ــرِد م ــر، طُ فرباي
 اإلبـالغ ل غـري شـرعي، وهـذا مـا أدى إىل      يزعم إقامتـهم بـشك     أجانب ١ ٤٠٦يقل عن    ال ما

قــر الــوزراء أ، ٢٠٠٩أبريــل /ويف نيــسان . انتــهاكات حقــوق اإلنــسانمــن  عــددعــن حــدوث
 عمليـات الطـرد، وأبلغـوا أنـه جيـري           أثنـاء  خمالفـات    ارتكبت هبأناملكلّفون بالعملية أمام الربملان     

 . عند استئناف العملياتاختاذ تدابري لكفالة االلتزام بالقوانني واملراسيم ذات الصلة

 غـري   مكافحـة الفـساد  نائـب رئـيس منظمـة    أبريل قُِتل إرنست مانريومفا / نيسان ٨ويف    - ٤٠
وال يزال التحقيق جاريـا ورّحـب        .مرصد مكافحة الفساد واالختالسات االقتصادية    ة  ياحلكوم

ملتحــدة  يف الواليــات ااالحتــادياملــسؤولون القــضائيون بالــدعم الــذي يقدمــه مكتــب التحقيــق  
   ).اإلنتربول(والشرطة الدولية ) يب آي فإ(

وأسدى مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف بورونـدي، إىل جانـب الـشركاء اآلخـرين،                  - ٤١
وتـضّمن هـذا التنقـيح عـددا مـن الـسوابق            .لقـانون اجلنـائي   اتنقـيح   قيـام الربملـان ب    املشورة بشأن   

تعذيب وكذلك أعمال اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم     املهمة من قبيل إلغاء عقوبة اإلعدام، وجترمي ال       
لقـانون اجلنـائي املعتمـد، الـذي     ل الصيغة النهائيـة ومع ذلك فإن    .احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية   

تزامـات  ممـا ميثـل خمالفـة الل      أبريـل، ال تـزال جتـّرم املثليـة اجلنـسية            / نيـسان  ٢٢رئيس يف   الأصدره  
 .قوق املدنية والسياسيةبوروندي يف إطار العهد الدويل اخلاص باحل

ويف ختام الزيارة احلادية عشرة اليت قام هبا اخلبري املستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان        - ٤٢
ما التزمـت   ، أثىن اخلبري على احلكومة على       ٢٠٠٩يناير  /يف بوروندي إىل البلد يف كانون الثاين      

شكيل تـ ب، ٢٠٠٨ديـسمرب  /ل مبناسبة االستعراض الدوري الشامل لبوروندي يف كـانون األو       به
ويف غـضون    .“جلنة وطنية مـستقلة حلقـوق اإلنـسان امتثـاال ملبـادئ بـاريس ذات واليـة قويـة                  ”



S/2009/270
 

12 09-34446 
 

 جهوده الراميـة لـدعم تـشكيل اللجنـة، حلقـة عمـل               إطار ذلك، نظم مكتب األمم املتحدة، يف     
اركة  ألعــضاء الربملــان وغريهــم مــن أصــحاب املــصلحة الــوطنيني، مبــش  ينــاير/الثــاينيف كــانون 

إال أن مـشروع القـرار املتعلـق بتـشكيل           .مدعّوين من مؤسسات مماثلة يف بلدان أفريقية أخـرى        
، ال يتفق مع مبـادئ بـاريس،        ٢٠٠٨نوفمرب  /اللجنة، الذي أقره جملس الوزراء يف تشرين الثاين       

 .ومل ُيعرض بعد على الربملان ملناقشته

 حقــوق اإلنــسان   قــانونيف جمــالوواصــل مكتــب األمــم املتحــدة دوراتــه التدريبيــة        - ٤٣
ونظـم املكتـب أيـضا عـددا مـن املناسـبات             .والقانون اإلنساين الدويل لضباط اجلـيش والـشرطة       

ــسان      ــق حبقــوق اإلن ــام بقــضايا حمــددة تتعل ــوعي الع ــز ال ــى اســتمرار   .املخصــصة لتعزي وردا عل
بل الـيت   العنف اجلنـسي واجلنـساين، ُعقـدت حلقـة عمـل الستكـشاف الـس              املتعلقـة بـ   التحديات  

ونظـم املكتـب أيـضا       .يف سـياق بورونـدي    ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ تنفيذ قرار جملس األمـن       هباميكن  
 شـارك فيـه    املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي واجلنـساين،          املـشاغل  وبثّا إذاعيا مباشـراً عـن     حوارا إذاعيا   

  . وخرباء األمم املتحدةيون والشرطة الوطنية والزعماء الدينونالوزراء والربملاني
  

 العدالة االنتقالية  -دال   
مـع   العالقـة يف جمال العدالة االنتقالية، سلطت الضوء يف تقاريري السابقة على القضايا         - ٤٤

سـيما إنـشاء حمكمـة خاصـة         ، وال بإنـشاء آليـات العدالـة االنتقاليـة        املتعلقـة  و حكومة بورونـدي  
 ١٦٠٦ األمـن  وجلنة للحقيقة واملـصاحلة، كجـزء مـن العمليـة الـيت بـدأت مبوجـب قـرار جملـس                

ــشاء هــاتني       ).٢٠٠٥( ــة بإن ــسية املتعلق ــادئ الرئي ــشأن املب ــة اتفاقــات ب ــتم التوصــل إىل أي ومل ي
ــادم      ــاق قاعــدة التق ــتني، ومــن أبرزهــا، عــدم انطب ــىاآللي ــادة    عل ــة اإلب ــق جبرمي ــو فيمــا يتعل  العف

قيقــة اجلماعيــة، واجلــرائم ضــد اإلنــسانية وجــرائم احلــرب؛ والعالقــة بــني اللجنــة املقترحــة للح   
  .واملصاحلة واحملكمة اخلاصة املقترحة؛ واستقاللية مدعي عام احملكمة اخلاصة

ونظرا هلذا التباين يف اآلراء، جرى التوصـل إىل اتفـاق مؤقـت بـني حكومـة بورونـدي                     - ٤٥
 مسح بإنشاء جلنة توجيهية ثالثيـة للمـضي قـدما           ٢٠٠٧نوفمرب  /واألمم املتحدة يف تشرين الثاين    

وتواصل األمم املتحدة، مـن خـالل      .لوطنية بشأن إنشاء آليات العدالة االنتقالية     يف املشاورات ا  
دعم التحـضريات   قوق اإلنسان،   األمم املتحدة حل  املكتب املتكامل والربنامج اإلمنائي ومفوضية      

 . هذه املشاورات الوطنيةاملتعلقة بعقد

ستعداد لـدعم احلكومـة     أهبة اال األمم املتحدة على    تقف  ويف انتظار نتائج املشاورات،       - ٤٦
 القــضايا العالقــة مــنيف إنــشاء اآلليــات املقترحــة، إذا أرادت احلكومــة إعــادة النظــر يف موقفهــا  

 .سيما فيما يتعلق بإنشاء حمكمة خاصة املذكورة أعاله، وال
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وشــهد بــدء املــشاورات الوطنيــة املزيــد مــن التأجيــل لعــدد مــن األســباب، تــشمل             - ٤٧
يق التـوازن يف التـشكيلة العرقيـة واجلنـسانية للمـوظفني مـن أجـل دعـم تنفيـذ                  الصعوبات يف حتق  

ومـن املقـرر اآلن أن تبـدأ         .وتواصلت أنشطة التوعيـة مـع خمتلـف أصـحاب املـصلحة            .املشروع
 .٢٠٠٩يونيه /املشاورات الوطنية يف حزيران

  
 العدالة - هاء  

مـشروعني بـشأن    جنـز املكتـب     أيف قطاع العدالة، وبتمويل مـن صـندوق بنـاء الـسالم،               - ٤٨
وجـــرى تدشـــني مـــا جمموعـــه  . حمكمـــة صـــلح١٧تنفيـــذ األحكـــام القـــضائية وبنـــاء وجتديـــد 

 مــشروع رائــد لتحــسني إدارة احملــاكم  وأطلــق. منــها١٦حمكمــة صــلح، مّولــت احلكومــة  ٣٣
ــدرة           ــز الق ــات لتعزي ــنح مركب ــها م ــات، بطــرق من ــع مقاطع ــامني يف أرب ــدعني الع ــب امل ومكات

 .اللوجستية

، مــن أجــل االســتراتيجيوقــدم املكتــب أيــضا، إىل جانــب الــشركاء اآلخــرين، الــدعم   - ٤٩
 املتعلقــة املــسائلإعــداد اســتراتيجية وطنيــة لقــضاء األحــداث ونظّــم دورة لتــدريب املــدرِّبني يف  

ــشرطة واملرشــدين االجتمــاعيني    ــضا إىل   .بقــضاء األحــداث، للقــضاة وال ــدِّمت املــساعدة أي وقُ
خطـة عمـل بـشأن تقـدمي     وضع  نشاء خدمات مساعدة قانونية، سامهت يف       استعراض متعمق إل  

واستمر تدريب وبناء قدرات القـضاة وغريهـم         .أضعف الفئات خدمات املساعدة القانونية إىل     
 دورة تدريبيـة علـى إدارة احملـاكم         إجـراء ومشل هـذا     . يف جماالت أخرى   من املوظفني القضائيني  

 .من مـع بـدء مبـادرة لتـدوين قـانون عـن آداب املهنـة للقـضاة                 على آداب املهنة للقضاة، بالتزا    و
ويــدعم املكتــب والــشركاء اآلخــرون أيــضا وزارة العــدل يف إجــراء تقيــيم شــامل الحتياجــات   

 .قطاع العدل
  

  الطفل محاية - واو  
ومـع ذلـك فقـد       .حتسنت حالة محايـة الطفـل تـدرجييا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                 - ٥٠

عــن وقــوع انتــهاكات خطــرية حلقــوق الطفــل، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي    تواصــل اإلبــالغ 
املرافـق نفـسها     األطفـال يف     واحتجـاز ،  )الـربص (املهق  بـ وقتل األطفـال املـصابني       األطفال، ضد

ــار   ــه الكب ــيت حيتجــز في ــسيف    .ال ــاء  اضــطالعهماوواصــل املكتــب املتكامــل واليوني ــشطة بن  بأن
ة املعنيــة برصــد االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق الطفــل القــدرات وشــاركا يف فرقــة العمــل القطريــ

 .واإلبالغ عنها

ورصد املكتب واليونيسيف عن كثب حالة األطفال املرتبطني باجلماعات املـسلحة يف              - ٥١
ــرتبطني        ــال امل ــد أو شــرط عــن األطف ــورا ودون قي ــراج ف ــدي واســتمرا يف دعوهتمــا لإلف بورون
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 املـرتبطني    األطفـال   طفـال مـن    ١١٢ فصلجرى  ،  لأبري/ نيسان ٢ويف   .بقوات التحرير الوطنية  
بقوات التحرير الوطنية، من بينهم طفلتان، ونقلوا إىل مركز تسريح جيتيغا الـذي أعيـد تأهيلـه                 

 طفــال آخــر مــرتبطني باجلنــاح العــسكري  ٢٢٨ فــصلجــرى أبريــل، / نيــسان١٠ويف  .حــديثا
يتعلــق  وفيمــا . مركــز جيتيغــاالتجمــع وُنِقلــوا إىلمــا قبــل قــوات التحريــر الوطنيــة يف منــاطق  ل

باألطفال املـرتبطني باملنـشقني املزعـومني عـن قـوات التحريـر الوطنيـة يف رانـدا وبوراماتـا، فقـد             
 . إىل مركز تسريح جيتيغا يف هناية الفترة املشمولة بالتقريرنقلهم منهم ينتظرون ٦٩كان 

  
 وسائط اإلعالم - زاي  

يني يف آداب املهنة واحلريـات الـصحفية وكتابـة          قدم املكتب املتكامل التدريب للصحف      - ٥٢
مارس اقتـرح ممثلـون عـن وسـائط اإلعـالم إجـراء تعـديالت علـى         /ويف آذار  .تقارير التحقيقات 

 وسـتوفر  .من املكتب املتكامل واجمللس الوطين لالتصاالت     بدعم  ،  ٢٠٠٣قانون الصحافة لعام    
ويف غـضون    .ذي يـنظم وسـائط اإلعـالم       الـ  التغيريات املقترحة مرونـة أكثـر يف اإلطـار القـانوين          

ذلك، حتسن التعاون بني وسائط اإلعـالم واجمللـس الـوطين لالتـصاالت خـالل الفتـرة املـشمولة            
ــالتقرير ــارس/ويف آذار .ب ــدتم ــة    ، عق ــصحافة البوروندي ــة ومرصــد ال ــصحافة البوروندي  دار ال

 وسـائط اإلعـالم      بـني  ات تعزيـز الـشراك    منـه كان الغـرض    اجتماعا  واجمللس الوطين لالتصاالت    
 .٢٠١٠ واهليئات احلكومية ومناقشة دور وسائط اإلعالم خالل العملية االنتخابية عام

  
 الشؤون اجلنسانية -حاء   

  جمـال   واصـل املكتـب املتكامـل أنـشطته يف         ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥وفقا لقرار جملس األمن       - ٥٣
 فـضال عـن تعزيـز مـشاركة         الرصد والتدريب بشأن محاية املرأة وحقوقها واحتياجاهتـا احملـددة،         

وفيما يتعلق مبكافحة العنف اجلنسي واجلنساين، شـارك املكتـب املتكامـل      .املرأة يف بناء السالم   
 الـدفاع   وقـوات تعزيز قـدرات اهليئـات احلكوميـة        إىل  يف إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية هتدف        

 .واألمن يف تناول محاية املرأة وحقوقها
  

 اإلنسانية احلالة - طاء  
ســـيما يف املقاطعـــات الواقعـــة مشـــال  ال يـــزال انعـــدام األمـــن الغـــذائي يـــثري القلـــق وال  - ٥٤

 إنتــاج انقطــاعاجلفــاف وتكــرار مــن بورونــدي حيــث أدت الــصدمات املناخيــة إىل موجــات   
سّببت حـاالت   تـ ،  ٢٠٠٨ديـسمرب   /ويف كـانون األول    . خالل الفترة املشمولة بـالتقرير     األغذية

 مـن أربـاب األسـر املعيـشية إىل املقاطعـات اجملـاورة              ١ ٣٨٥ ةجـر نقص حادة يف األغذيـة يف ه      
 هلــذه احلــاالت مــن نقــص األغذيــة، أشــرف الــرئيس  واســتجابة .وكــذلك إىل روانــدا وأوغنــدا

ــانون        ــة يف ك ــساعدة الغذائي ــع امل ــى توزي ــرئيس عل ــب األول لل ــايننكــورونزيزا والنائ ــاير /الث ين
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ائي ورفـاه الـسكان، يقـوم املكتـب املتكامـل           وبغيـة حتـسني األمـن الغـذ       . ٢٠٠٩فربايـر   /وشباط
 وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة يف وضـع بـرامج               من ركاءالشبتنسيق أعمال   

 .متعددة القطاعات

نـوفمرب وكـانون    /ففـي تـشرين الثـاين      .وأُحرز تقـدم كـبري يف عمليـات إعـادة الالجـئني             - ٥٥
ــسمرب /األول ــا املتحــدة  الجــئ مــن مج ١٠ ٢٠٠، عــاد ٢٠٠٨دي ــة ترتاني ويف اجملمــوع،  .هوري
ــدي يف  ٩٥ ٠٤٩ عــاد ــديا إىل بورون ــدين يف ســنة     ٢٠٠٨ بورون ــن العائ ، وهــو أكــرب عــدد م

وقـدمت مفوضـية األمـم      . ٢٠٠٢واحدة منذ أن بدأت عمليـة اإلعـادة الطوعيـة إىل الـوطن يف               
ويف الربـع    .بلـد  ورصدت حالتهم يف كافة أرجاء ال      لالجئنياملتحدة لشؤون الالجئني املساعدة     

، تباطــأت حركــة العــودة بــشكل كــبري نتيجــة لطلــب قدمتــه احلكومــة   ٢٠٠٩األول مــن عــام 
 .تم إعادة بقية الالجئني على مراحل للسماح للحكومة بتحسني قدرهتا على االستيعابت بأن

 التــضامن الــوطين يف يــرفيــه وز اجتمــاع ثالثــي شــاركيف علــن مــارس، أُ/ آذار٢٦ويف   - ٥٦
 . واملفوضــية، عــن اســتئناف عمليــات عــودة الالجــئني     ر الداخليــة الــترتاين يــووزبورونــدي، 

 . الجئ يف األشهر القادمة٦٠ ٠٠٠املتوقع أن يعود أكثر من  ومن

 حلـول ملـسألة إعـادة إدمـاج         وضعوأحرزت احلكومة البوروندية وشركاؤها تقدما يف         - ٥٧
ــدينوبالنـــسبة  .الالجـــئني ــيهم الـــذين احتُّلـــت للعائـ ــة لألراضـــي  ادتز، أراضـ ــة الوطنيـ  اللجنـ

 جهودهـا يف جنـويب بورونـدي حلـل املنازعـات مـن خـالل                 للحكومة واألصول األخرى التابعة  
ويف موازاة ذلك، بدأت احلكومة بـدعم مـن املفوضـية وغريهـا مـن وكـاالت                  .تقاسم األراضي 
كاملــة العمــل علــى تــوطني العائــدين الــذين ال أراضــي هلــم يف ثــالث قــرى مت باألمــم املتحــدة، 

وأُحرِز تقدم أيضا يف التخطيط إلنشاء ما يصل إىل إحدى عـشرة قريـة إضـافية                 . حديثا أُنشئت
  .جلمهورية ترتانيا املتحدة يف املقاطعات احملاذية ٢٠٠٩  عامخالل

  
  احلالة االقتصادية  - ياء  

ألداء لــاالســتعراض األول  صــندوق النقــد الــدويلأكمــل ينــاير، / كــانون الثــاين٢٦يف   - ٥٨
حلـد مـن الفقـر    رفـق ا ثالث سـنوات مل يدعمـه ترتيـب الـ     برنـامج   يف إطـار    القتصادي لبورونـدي    ا
حلــد مــن الفقــر اأداء بورونــدي يف إطــار مرفــق بــصــندوق النقــد الــدويل وأشــاد . حتقيـق النمــو و
املـصروفات يف إطـار   جممـوع  بـذلك   دوالر، ليـصل   ماليـني  ٩,٩، وأعلـن صـرف      حتقيق النمو و

ــامج إىل  صـــندوق النقـــد الـــدويل   أصـــدر مـــارس، / آذار١٠ويف . ن دوالر مليـــو١٩,٩الربنـ
ــدي  ــام   وبورون ــسنوي لع ــي ال ــر املرحل ــر   و عــن ٢٠٠٨التقري ــة اســتراتيجية احلــد مــن الفق . رق

جمـال مـن اجملـاالت الرئيـسية األربعـة          التقرير التقـدم احملـرز والتحـديات املتبقيـة يف كـل             والحظ  
  .ورقة استراتيجية احلد من الفقراحملددة يف 
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ــانون األول٢٩ويف   - ٥٩ ــام     / كـ ــة عـ ــان ميزانيـ ــر الربملـ ــسمرب، أقـ ــيت ،٢٠٠٩ديـ ــت  الـ بلغـ
علـى زيـادة حبـوايل      هذه امليزانيـة    تنطوي  و. من دوالرات الواليات املتحدة   دوالر  ماليني   ٧٠٣
ــة مــع  يف املائــة٤٠ ــة عــام  مقارن مببلــغ يقــدر بورونــدي وهــي تزيــد مــن عجــز  . ٢٠٠٨ميزاني
 اخلارجيـة وختفيـف عـبء    ةعـن طريـق املـساعد   متويلـه   وقع السلطات   ، تت  مليون دوالر  ١٦,٦ ـب

وســوء اإلدارة يف مرصــد مكافحــة الفــساد ”املــسّماة  غــري احلكوميــة ةملنظمــوأعربــت ا. الــدين
 ٢٠٠٩ يف املائـة مـن ميزانيـة عـام           ٥١استيائها لتخصيص ما ينيف عن      عن   “اجملال االقتصادي 

الزراعــة مــن قبيــل املــوارد بعيــدا عــن قطاعــات ممــا حيــّول ، تــصريف أعمــال احلكومــةتكــاليف ل
  .واخلدمات االجتماعية

بلـوغ  البنك الدويل أن بورونـدي اسـتوفت شـروط          يناير، أعلن   / كانون الثاين  ٣٠ويف    - ٦٠
ســتلغى نــسبة ونتيجــة لــذلك، . البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديونمبــادرة نقطــة اإلجنــاز يف إطــار 

أحـد  ويف  . الـدويل ستحقة للبنـك الـدويل وصـندوق النقـد          بورونـدي املـ   ديـون   يف املائة من     ٩٢
 ديـون   وعمـارس إلغـاء جممـ     / آذار ١١، أعلن نـادي بـاريس يف        باملوضوعصلة  ذات ال  اتتطورال

  .من دوالرات الواليات املتحدة مليون دوالر ١٣٤، البالغة دائين نادي باريسبوروندي جتاه 
سلـسلة مـن   ات الرعاية الصحية يف الـبالد      شنت نقاب املسائل االجتماعية،   وفيما يتعلق ب    - ٦١

وإعـادة النظـر    يف املرتبات    اتزيادمطالبة بإجراء   ،  نوفمرب/من تشرين الثاين  اعتبارا  اإلضرابات،  
فربايـر،  /وبغية تيسري املفاوضات مع النقابات، عينت احلكومـة وسـيطا يف شـباط            . أوضاعهميف  

كومـة وبعـض نقابـات الرعايـة الـصحية          أبريـل عـن توقيـع اتفـاق بـني احل          / نيـسان  ٧مما أسفر يف    
. بشأن الوضع اخلاص للعاملني يف جمال الرعاية الصحية ومرتباهتم وشروط اخلدمـة اخلاصـة هبـم     

ومل تـسفر  . بيد أن نقابات األطباء أعربت عن حتفظاهتا علـى االتفـاق الثـاين وواصـلت إضـراهبا              
  . امسةاملفاوضات املطولة بني احلكومة ونقابات األطباء عن نتيجة ح

  
  التقينبعثة التقييم   -خامسا  

بعثـة التقيـيم الـتقين      األمني العـام املـساعد لعمليـات حفـظ الـسالم، إدمونـد مـويل،                قاد    - ٦٢
وكـان ضـمن   . مـارس /آذار ١٢ إىل ٢بوروندي يف الفترة من   اليت زارت     التخصصات ةتعددامل

ــة   ــشاركني يف البعث ــامل ــن ن وممثل ــسالم، وإد  ع ــظ ال ــات حف ــسياسية،  إدارة عملي ــشؤون ال ارة ال
 وبرنـامج األمـم املتحـدة    ، ومكتب املفوض السامي حلقـوق اإلنـسان  ،ومكتب دعم بناء السالم   

برنـامج  كـل مـن      وممثلوشارك أيضا يف أعمال البعثة      . التنمية ومكتب تنسيق عمليات     ،اإلمنائي
مــم املتحــدة ومنظمــة األ ،شؤون الالجــئنياألمــم املتحــدة لــاألمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومفوضــية 

  .مراقب وشارك البنك الدويل بصفة. ، يف بورونديومنظمة الصحة العامليةللطفولة، 
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جمموعة واسعة مـن أصـحاب املـصلحة علـى الـصعيد            وتشاورت بعثة التقييم التقين مع        - ٦٣
 ، والداخليــة ، واألمــن العــام  ، يف ذلــك الــرئيس نكــورونزيزا، ووزراء اخلارجيــة   نالــوطين، مبــ 

 ا والتـضامن الـوطين، ورئيـس      ، واحلكـم الرشـيد    والقـضايا اجلنـسانية،   ق اإلنـسان     وحقو ،والعدل
ــام           ــدعي الع ــوطين، وامل ــدفاع ال ــوات ال ــان ق ــيس أرك ــشيوخ، ورئ ــس ال ــة وجمل ــة الوطني اجلمعي

 رئــيس والعــسكري، واملــدير العــام واملفــتش العــام للــشرطة الوطنيــة البورونديــة، ومستــشار        
ــتفريــق اجلمهوريــة، ورئــيس  ،  املعــين بــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  قينالتنــسيق ال

اللجنــة التوجيهيــة املــشتركة لبنــاء  يف ورئــيس نقابــة احملــامني يف بورونــدي، وأعــضاء احلكومــة   
ــة لــرتع ســالح املــدنيني،     ــة الوطني ــ، األحــزاب الــسياسيةوممثلــوالــسالم، وأعــضاء اللجن  و وممثل

باشــينغانتاهي جملــس أعــضاء بعــض  وكــذلك ،اجملتمــع املــدين يف بورونــدي واجلماعــات الدينيــة
  .الوسائل التقليدية حلل الرتاعاتميارسون شيوخ الالذي يضم لفيفاً من 

املمثـل اخلـاص لـرئيس االحتـاد األفريقـي، واألمـني التنفيـذي              بعثة أيضا مع    واجتمعت ال   - ٦٤
، وممثـل املفوضـية   للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى، واملمثـل املقـيم للبنـك الـدويل           

ــة، و ــائر األوروبي ــيس    س ــسلك الدبلوماســي، ورئ ــي ال ــق والرصــد،    ممثل ــشتركة للتحق ــة امل اآللي
ت البعثـة منطقـة التجمـع يف        وباإلضـافة إىل ذلـك، زار     . غـري حكوميـة   دوليـة   وأعضاء منظمات   

زع ألغراض عملية نـ   عناصر من قوات التحرير الوطنية      ، حيث جتّمع    يف مقاطعة بوبانزا  روبريا،  
يقـع أحـد املكاتـب امليدانيـة     نغـوزي، حيـث   امقاطعـة  يف اإلدمـاج، و السالح والتسريح وإعـادة    

  .كتب األمم املتحدة املتكامل يف بورونديالثالثة مل
  احلالة العامةتقييم   -ألف   

عمليـة الـسالم   مبا حتقق من جناحات مهمة على مسار   علماً ت بعثة التقييم التقين   أحاط  - ٦٥
لتنظـيم  األعمـال التحـضريية     على صعيد   تطورات مشجعة   ما حصل من    وها،   وبعد أثناء الزيارة 

ــات عــام   ــة     . ٢٠١٠انتخاب ــرغم مــن التقــدم احملــرز، رأت البعث ــى ال ــه عل ــد أن ــأن بي ــة ب يف احلال
بعـــض برحـــت تواجــه   مــا عمليــات توطيــد الـــسالم واألمــن    أن  و،بورونــدي ال تــزال هـــشة  

ــالنظر إىل املخــاطر ا  التحــديات، وال العمليــات التاليــة، الــيت ســبق وصــفها يف   بملرتبطــة ســيما ب
نــزع ســالح مقــاتلي قــوات التحريــر الوطنيــة وتــسرحيهم   ) أ: (ســابقة مــن هــذا التقريــر فــروع 
ضـرورة التـصدي   يف قـوات األمـن البورونديـة، إضـافة إىل          هم  ج بعـض  ادمـ إ، و همإدمـاج وإعادة  

مقـاتلني املـسرحني يف      الكـبرية ولل   األطول أجالً لتلك األعـداد    املدى  ملسألة إعادة اإلدماج على     
واألعمـال التحـضريية النتخابـات عـام     ) ب(وغريهـم؛  العائدين الالجئني  باإلضافة إىل   السابق،  
هـذه  وتـزداد   . بشأن إنـشاء آليـات العدالـة االنتقاليـة        اجلارية  وطنية  الشاورات  وامل) ج( ؛٢٠١٠
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يف بورونــدي، ملتزايــدة الــصعوبة ااحلالــة االجتماعيــة واالقتــصادية مــن جــراء التحــديات تفاقمــا 
  .بيئيالجهاد اإل وةأزمة الغذاء العاملييف ذلك  مبا
ميكــن أن والدســتور الــيت يتوخاهــا أن عــددا مــن املؤســسات الوطنيــة ت البعثــة الحظــو  - ٦٦

مكتب أمني املظامل، وجملس األمن القـومي، واجمللـس        من قبيل   ،  الرتاعاتنشوب  درء  تسهم يف   
أهنــا ليــست يف طــور  أو تنــشأ بعــد ة الوطنيــة واملــصاحلة، إمــا أهنــا مل  الوحــدمــن أجــل الــوطين 

وهــذا يــشمل أيــضا مؤســسات .  وفعاليتــهايتهاتعزيــز اســتقالللدعم الــقــد حتتــاج إىل التــشغيل و
ــة أخــــرى كانــــت  ــيما بإنــــشائهاتعهــــدت قــــد احلكومــ ــة ، وال ســ ــة املــــستقلة اللجنــ الوطنيــ

  .اإلنسان حلقوق
مـن املخـاطر    العديـد   أن  علـى   يف عمليـة الـسالم      ونـة األخـرية     احملـرز يف اآل   التقدم  ويدل    - ٦٧

بيـد أن البعثـة رأت      . احنـسرت التأخري يف تنفيذ اتفاق وقـف إطـالق النـار الـشامل قـد               باملرتبطة  
ــة أيــضا  احلفــاظ علــى يتــصل بعــددا مــن التحــديات فيمــا  حتمــل يف طياهتــا أن الفتــرة االنتخابي

 إىل احلـد األدىن، مـن الـالزم         قليـل مـن هـذه التحـديات       لتول. يف عملية الـسالم   احملققة  املكاسب  
واسـع،  علـى نطـاق   شاركة املـ مـن شـأهنا أن تـشجع علـى     ، مـصداقية تنظيم عمليـة ذات   ضمان  

  .واسعقبول نتائج االقتراع بشكل ، وتسهم يف ةالتحرير الوطنييف ذلك قوات  مبا
  

  للمكتب املستقبلي التوجه  -باء   
ــيت  يف ضــوء ا  - ٦٨ ــد ملخــاطر ال ــسهم يف عكــس  ق ــسار ت ــد   م ــة توطي ــدم احملــرز يف عملي التق

األمـم املتحـدة يف   مـشاركة  العديد من أصحاب املصلحة علـى ضـرورة اسـتمرار        شدد  السالم،  
، مهـام توطيـد الـسالم     الوقـت الـذي أجنـزت فيـه غالبيـة           أيـضا أنـه يف      وأقـرت البعثـة     . بوروندي

 قـوات التحريـر الوطنيـة وإعـادة     مبـا يف ذلـك تـسريح مقـاتلي    ت بعض التحـديات قائمـة،     زال ما
  .الدفاع واألمنضمن قوات كامل بعض عناصرها بشكل دماج إضافة إىل إ، همإدماج
تنفيـذ واليـة مكتـب      ل فيمـا يتعلـق بالنقـاط املرجعيـة       لتقدم احملـرز    وأجرت البعثة تقييما ل     - ٦٩

ألمـني العـام عـن      ع ل إىل التقريـر الـساب    ضـافة   اإلاحملـددة يف    ،  األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي    
وأحاطـــت علمـــا بقـــرار اجمللـــس ، )S/2006/429/Add.1 (عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي

توطيـــد الـــسالم واحلكـــم ) أ(: اجملـــاالت التاليـــةوتـــشمل النقـــاط املرجعيـــة ). ٢٠٠٦ (١٧١٩
ــدميقراطي؛  ــدنيني؛      و) ب(ال ــن، ونــزع ســالح امل ــاع األم ــوق اإلنــسان  ) ج(إصــالح قط وحق
 وإعـــــادة اإلعمـــــار والتنميـــــة االقتـــــصادية) ه(املعلومـــــات واالتـــــصاالت؛ و) د(والعدالـــــة؛ 
  .واالجتماعية
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ا املتعلقـة مبواصـلة     أولوياهتـ تلك النقاط املرجعية تقع ضـمن       أن  البعثة ب احلكومة  وأبلغت    - ٧٠
املقـدم يف   احلكومة على ضـرورة مواصـلة الـدعم         شددت  يف هذا الصدد،    و. دعم األمم املتحدة  

عـدد مـن املؤسـسات      إىل  نسان واحلكم الرشـيد، و    حقوق اإل يف جمايل    و ،العدالةقطاعي األمن و  
التـرويج لبنـاء    املـساعدة يف    تقدمي  مم املتحدة   األأيضا إىل   احلكومة  وطلبت  . الربملانمثل  ،  املهمة

سـيما يف املرحلـة       وال ،التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    توفري التربية املدنية و   ثقافة الدميقراطية و  
احلكومــة علــى ضــرورة تعزيــز تكامــل شــددت وباإلضــافة إىل ذلــك، . االنتخابــاتية إىل املفــض

  . املوارد من أجل التنمية يف بورونديوحشد، ني والتنسيق مع النظراء الوطني،األمم املتحدة
ــدولي والنظــراء الوطنيــ وأكــد   - ٧١ ــشركاء ال ــم املتحــدة    ن ون وال ــدمي األم ــة ضــرورة تق للبعث

حكومــة  زال يــتعني أن تقــدم ه مــانــبيــد أ. ٢٠١٠عــام تنظــيم انتخابــات لاملــساعدة االنتخابيــة 
مل تتـــضح بعـــد معـــامل طـــابع ، وعليـــه. بورونـــدي طلبـــا للحـــصول علـــى املـــساعدة االنتخابيـــة

ه مــن بأنــالبعثــة  احلكومــة وممثلــوأخطــر .  ومــداها وتوقيتــهامــم املتحــدةألممكنــة لمــشاركة  أي
الـــيت أدى جلنـــة االنتخابـــات إىل املـــساعدة  تقـــدمي اتاألولويـــأن يكـــون علـــى رأس  املـــرجح

  .احملددةلالحتياجات عاما اليت ستجري تقييما و، أعضاؤها القسم يف اآلونة األخرية
    

  الوالية لتنفيذ أولويات  -جيم   
 يف بورونـدي،  مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف         يبـدأ  أنبـ  التقين التقييم بعثةت  أوص  - ٧٢

. تكامـل ال وتعميـق  القـدرات  شكيل تـ  إعـادة  يف والنظر هتركيز ليوحت يف املقبلة، األشهر غضون
  :للمكتب املستقبلي والتوجه الوالية تنفيذ حيث من التالية األولوياتوقد مت تقييم 

 واليتـه ل واالسـتراتيجية  ةيالـسياس العناصـر    تنفيـذ بني   وازنأن ي  لمكتبلينبغي    )أ(  
 بنـاء  صندوق من املمولة األنشطة معظم أن يثح املشاريع، تنفيذ يف انتقائية أكثر مشاركةمع  

 بـأن  ىوصـ ُي ،عيرااملـش  أنـشطة  يف ةمـشارك أي   استمرار حيث منو. هنايتها من  تقترب السالم
 ،االنتخابيـة  العمليـة  يف الثقـة  وتعزيـز  السياسي احلوارب املتصلةاألنشطة   تلك علىيركز املكتب   

 قطــاع وإصــالح ،املــدنيني ســالح ونــزع ،االنتقاليــة والعدالــة ،اإلنــسان وحقــوق ،اعرتالــ ومنــع
  ها؛من عدٍد يفإضايف  دعماحلصول على  احلكومة طلبت هي جماالتو. األمن

 املكتـب  هيكلـة  عـادة إل حاجـة  هنـاك  سـتكون  هبأنـ  ينتقال التقييم بعثةوأبلغت    )ب( 
ــشيء  ــادة أو ،بعــض ال ــات  ترتيــب إع ــامأولوي ــوارد حــدود ضــمن ،امله ــأذون امل ــا امل لكــي  ،هب

 وكـذلك  ،واالنتخابـات  الـسالم  بعمليـة  يتعلـق  فيمـا  وضعالت  التطور بفعاليةاملكتب  ستجيب  ي
  ؛ جماالت معينةيف املساعدة من مزيدللحصول على  احلكومة طلبب فيما يتعلق
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  املتعلقـة  تـه والي ماسـتخد يف ا املكتب   ستمري أن   على ينتقال التقييم بعثة وافقت  )ج(  
سـتراتيجي  ااسـتباقي و   دورلعـب   ب كـذلك قـوم   يوأن   اعـات، رتال ومنـع  السياسي احلوار تسهيلب

 يف املكتــب سيــستمر و.الــسالم توطيــد لعمليــة  بالنــسبةاحلامســة األمهيــة ذات اجملــاالت يفأكثــر 
 خـالل  مـن  مباشـر  وبـشكل  الوطنيـة،  الفاعلـة  اجلهات متكني خالل من الوالية هبذه االضطالع
  ؛احلميدة مساعيه استخدام
 بورونــدي مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف   وم ن يقـــأبــ بعثــةالت وأوصــ  )د(  
 رب بفعاليـة أكـ    احلكومـة  دعمبـ  ا،مهة كلٍ من  والي إطار يف بوروندي، يف املتحدة األمم ومنظومة

  ؛حمددة تنسيق لياتا آلقيادهت وتعزيز التنسيق على هتاقدر زيادة يف
 تعميـق ب ثةبعال تأوص املتحدة، األمم ومنظومة املكتب فعالية زيادة أجل منو  )هـ(  

  :التالية اإلجراءات اختاذ خالل من تكاملال
 األمـم  ملنظومـة  املقـيم  املنـسق  بـصفته  ،العـام  لألمـني  التنفيـذي  املمثـل  تعزيز دعـم   ينبغي  •  

  .املتحدة
 توحيـد ”هنـج    بتحديـد  أن يقومـا   املكتب،باالشتراك مع    املتحدة، األمم نظومةمل ينبغي  •  

للفتــرة  اجلديــد اإلمنائيــة للمـساعدة  املتحــدة مــماأل عمــل إطـار  تنفيــذمـن أجــل   “األداء
)٢٠١٤-٢٠١٠(.  

 مـشتركة  السـتراتيجية  النهائية الصيغة اضعأن ي  املتحدة األمم ومنظومة لمكتبلينبغي    •  
  .املوارد تعبئةو ستراتيجية االلالتصاالت

أن يعطيــا  املتحــدة األمــم ومنظومــة للمكتــبه ينبغــي بأنــ بعثــةال وقــد رأت  )و(  
 نـزع  بـني الـيت تـربط      الـصلة الذي ميثـل     واالقتصادي، االجتماعي اإلدماج إعادة دعمل األولوية
 هـو  هـذا  أن علـى  َقفِـ اُت وقـد . املـدى  الطويلـة  التنميـة إعـادة اإلدمـاج وبـني       و والتسريح السالح
 لمواءمــةالتيــسري ل أو تــشجيعال مــنالــيت ينبغــي فيهــا مــنح مزيــد    األولويــة ذات اجملــاالت أحــد
  .الشركاء بني
  

  وإعادة اإلدماج والتسريح السالح ونزع السالم عملية  -دال   
 واملبـادرة  األفريقـي  االحتـاد  مـن جانـب    ةستمراملـشاركة املـ    نأ ينتقالـ  التقيـيم  بعثةرى  ت  - ٧٣

، الـسالم  عملية واستقرار الستدامة تظل أمرا بالغ األمهية    فريقيا،أ جنوب ذلك يف مبا اإلقليمية،
ــة صــدلر تابعــةامل ترتيبــات كمــا أن ــهارافقمو الــسالم عملي ــدورة ت ــة ال ــةاالنتخاب طيل هــي أمــر  ي
مــن و املتحــدة األمــم مــن ملنطقــة دعمــامــن جانــب ااملــشاركة املتواصــلة تطلب ت وســ.ضــروري
  .األوسع الدويل اجملتمع
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نخـرطني يف   امل الـشركاء  مـن  العديـد  بـني  التنـسيق  تعزيـز ل احلاجـة  علـى  بعثـة ال شددتو  - ٧٤
 والتنــسيق للحــوار منتــديات إنــشاءكمــا أن . وإعــادة اإلدمــاج ريحوالتــس الــسالح نــزع عمليــة
سيـساعد   ،يع من املكتب  شجت أو تيسريوإعادة اإلدماج، ب   والتسريح السالح نزع عملية بشأن

علـى أن يـستخدم املكتـب مـساعيه          املكتبو بعثةالوقد اتفقت   . التنسيق لتحديات التصدييف  
 إعــادة يف املــساعدة إىل أيــضا الوقــت  نفــسيفعى سيــوأن  العمليــة، يف تقــدم إلحــراز احلميــدة
  . وإعادة اإلدماجوالتسريح السالح  نزع عمليةوتنفيذ تنسيقل شاملة وطنية برامج إنشاء

  
   مالحظات  - سادسا 

 اتفـاق  تنفيذ يف جديرا بالثناء  تقدما االستعراض، قيد الفترة خالل،  بوروندي أحرزت  - ٧٥
 يف وسـلمية  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات  إلجراء الالزمة سساأل ووضع الشامل، النار إطالق وقف
 تنفيـذ  مـن  لالنتـهاء  فرصةال بورونديمتتلك   ، املتحسن السياسي السياق هذا يفو. ٢٠١٠ عام

 اإلنـسان،  حقوق حالة لتحسني خطوات اختاذ يف واالستمرار الشامل النار إطالق وقف اتفاق
 آليـات  إنـشاء  بـشأن  مـشاورات  إجـراء و العقـاب،  مـن  اإلفالت مكافحة طريق عن ذلك يف مبا
 الـيت  األخـرى  املعـايري  حتقيـق  مـن أجـل    بـه  القيام ينبغي مما الكثري مثة يزال وال .االنتقالية لعدالةل

 العدالـة  قطـاعي  إصـالح  حيـث  مـن  املكتـب،  إنـشاء  عنـد  )٢٠٠٦( ١٧١٩ القرار يف اعتمدت
 يف التقـدم و .اجملتمـع  انتعـاش  دعم وكذلك الدميقراطي، واحلكم املدنيني، سالح ونزع واألمن،
 وضـع يف   كمـا أنـه ضـروري      املقبلة، لالنتخابات مواتية بيئة لتهيئة ضروري اجملاالت هذه مجيع

  .املستدامة التنمية لتحقيق األساس
 حنـو  الوطنيـة  التحريـر  وقـوات  البورونديـة  احلكومـة  أحرزته الذي التقدمب رحبأُإنين  و  - ٧٦

 ٢٠٠٨ ديــسمرب/كــانون األول ٤ املــؤرخني بومجبــوراالين واردة يف إعــالــ االلتزامــات تنفيــذ
 الوطنيــة التحريــر لقــوات الرمســي الــسالح نــزع ســيما وال ،٢٠٠٩ ينــاير/كــانون الثــاين ١٧ و

 هـام  تطور هو املسلح اعرتال عن الوطنية التحرير ختلي قوات إن  و. سياسي حزبك واعتمادها
 علـى  الوطنيـة  التحريـر  وقـوات  احلكومة أحثو. الدميقراطية العملية يف ملشاركتها الطريق ميهد

 ،الـشامل  النـار  إطـالق  وقـف  اتفـاق  تنفيـذ  يف حتـديات  مـن  تبقـى  مـا  ملعاجلـة  اجهودمهـ  مواصلة
ــهاء وخــصوصا ــسريح مــن االنت ــاتلي ت ــوات مق ــر ق ــة، التحري ــواتتلــك ال وإدمــاج الوطني  يف ق
  .الوطنية املؤسسات

 نياملـرتبط  األطفـال  فـصل  إىل أدت الـيت  ليـة والدو الوطنيـة  التعاونيـة   اجلهـود  علـى  وأثين  - ٧٧
 وقيــادة بورونــدي، حكومــة أشــكر أن أود ،اخلــصوص وجــه علــىو. الوطنيــة التحريــر قــواتب

 هــذه يف مجيعــا أســهموا الــذين الــدويل اجملتمــعاألعــضاء اآلخــرين يف و الوطنيــة التحريــر قــوات
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ــ طــوةاخل ــة شجعةامل ــع ســراح إطــالق أجــل مــن للغاي ــرتبطني األطفــال مجي ــر قــواتب امل  التحري
  .بأسرهم مشلهم ومجع الوطنية،

 ،للــسالم اإلقليميــة لمبــادرةلو األفريقــي، لالحتــاد العميــق امتنــاين عــن أعــرب أن وأود  - ٧٨
ــب   و ــن جان ــسري م ــة التي ــوبلعملي ــا،أف جن ــو ريقي ــسياسية ةاملديري ــا ال ــن وغريه ــشركاء م  يف ال

  . يف بورونديالسالم وطيدت دجهو دعم يف يت ال يصيبها الوهنال مشاركتهم على بوروندي
 اجلهـود ن  فـإ  ،هيونيـ /حزيـران من املتوقـع أن تنتـهي يف         امليسر واليةأن   من الرغم علىو  - ٧٩
 إنــينو. الــسالم عمليــةإجنــاح  أجــل مــن ضــروريةال تــزال  الــدويل واجملتمــع املنطقــة تبــذهلا الــيت

 ظلســت فريقيـا، أ جنــوب ذلـك  يف مبــا اإلقليميـة،  املبــادرة أن علـى  تــدلالـيت   ؤشــراتبامل أرحـب 
. املقبلـة  الفتـرة  خـالل  يهاعل واحملافظة السالم عملية مكاسب رصد يف املساعدة أجل من تعمل
 علــى إلبقــاءا يف نظــر تعلــى أن اإلقليميــة املبــادرة أشــجعفــإنين  ،تابعــةامل ترتيبــات خيــص وفيمــا

 علــى الواقــع، أرض املبعــوث علـى  ذاهلـ  ستمراملــ وجودفــال. امليـسر  مثــل املـستوى  رفيــع مبعـوث 
  .مفيدا سيكون معينة، زمنية لفترات األقل
 فرقــةواليــة  تمديــدب فريقيــاأ وجنــوب فريقــياأل االحتــاد جانــب مــن االلتزامبــ رحــبأُو  - ٨٠

، والـيت تـدعم   هيونيـ /حزيـران تـصفيتها يف   موعـد  حـىت  فريقـي األ الحتـاد التابعـة ل  اخلاصـة  العمـل 
ــة ــة مــن األوىل املرحل ــر قــوات ملقــاتلي اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع عملي  التحري
 أشـجع فـإنين    ،يونيـه /حزيـران  بعـد  مـا  إىل العمليـة  مـن  املرحلـة  هـذه  إكمال إذا تأخر و. الوطنية
  .الترتيب هلذا آخر متديد يف للنظربقوة  األفريقي واالحتاد أفريقيا جنوب حكومة

 أوصـي  التقريـر،  هـذا  يف احملـددة م غـري املـستكملة      واملهـا  املستمرة التحديات ضوء يفو  - ٨١
 مـع  الوقـت،  هـذا  يفدون تغـيري     بورونـدي  مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف        بأن تظـل واليـة      

 فـضال  ،السالم بناء ودعم   وتيسري السالم، عملية إلمتام الدعم تقدمي على ةرئيسيبصفة   تركيزال
  .)٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار يف األمن جملس من فيكلصدر هبا ت اليت االتاجملمن  غريها عن
 الوطنيـة  املعنيـة  اجلهـات  ذلـك  يف مبـا  ين،تقالـ  التقيـيم  بعثـة  حمـاوري  مـن  وأْوَصى العديد   - ٨٢

ــة، ــه يف املكتــبعلــى  اإلبقــاءب بقــوة والدولي ــة قوت ــهاء بعــد حــىت الكامل ــدورة انت ــة ال  االنتخابي
يف مــشاركتها  املتحــدة األمــم اســتمرار ضــمان علــى يــساعد أن شــأنه مــن وهــذا. ٢٠١٠ لعـام 
 حكومـة  مـع  التـشاور  أعتـزم و. واألمـن  الـسلم  توطيـد  بورونـدي  بينمـا تواصـل    دعمتقدميها لل و

 ديــسمرب/األول كــانون يف املكتــب واليــة انتــهاء بعــد املتحــدة مــماأل وجــود بــشأن بورونــدي
 بـأن  التـسليم  مـع و. األمـن  جملـس  إىل املقبـل  تقريري يفيف هذا الشأن     توصيات وتقدمي ٢٠٠٩

 اليت تعقـب   املتحدة مماأل نشطةأل التخطيطنبغي أن يبدأ    إنه ي ف هاما، لمامع تمثلس االنتخابات
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 ،وينبغـي  الكـايف،  والتحـضري  التـام  بالتـشاور  للسماح ة،كبري دةمب التاريخ ذلك قبل االنتخابات
   .املتحدة األمم منظومة يف املعنية اجلهات مجيع أدوارالتخطيط  ناولتأن ي ،أمور مجلة يف
 تـشاور  عمليـة  خـالل  مـن  املـستقلة  الوطنيـة  االنتخابية للجنة اء احلكومة إنش على وأثين  - ٨٣

 علـى  احلكومـة  أشجع كما. االنتخابية العملية يف الثقة بناء حنو مهمة أوىل خطوة ، وهي شاملة
 وسـلمية،  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات  إلجـراء  اتيـة وم بيئة لتهيئة الالزمة التدابري مجيع اختاذ مواصلة

مـن جديـد     املتحـدة  تؤكـد األمـم   و. األمـن  علـى  واحلفـاظ  الشفافية تعزيز قطري عن ذلك يف مبا
  .الصدد هذا يف للمساعدة استعدادها

 علـى  ينقادر واكونلكي ي  به القيام نيلبورونديعلى ا  يتعني الذي الكثري هناك زال ماو  - ٨٤
عنـد   هـد ج أي ادخـار  عـدم  على احلكومة وأحث. اإلنسانية حلقوقهم الكاملة باملمارسة التمتع
 املؤسـسات  وكـذلك  الدوليـة،  للمعـايري  الامتثـا  اإلنـسان  حلقـوق  املـستقلة  الوطنيـة  اللجنـة  إنشاء

  . القانون وسيادة الوطنية املصاحلة وطيدت إىل هتدف اليت الصلة ذات األخرى
ــساور  - ٨٥  أنــشطة تعطيــلب الــيت تفيــد عنــها املبلــغ احلــاالت مــن العديــد بــشأن القلــق ينوي
 الـسلطات  وأشجع. احلاكم للحزب نيالتابع املسؤولني جانب من املعارضة ةالسياسي حزاباأل
علـى  و ،البورونـدي  القـانون  مبوجـب  املـساواة  قـدم  علـى  الـسياسية  األحـزاب  مجيع ةعاملم على

  .الدولية للمعايري وفقا الدستور يف عليها املنصوص والتجمع التعبري حرية يف احلق احترام
 آليــات إنــشاء بــشأن وطنيــةال للمــشاورات التحــضري يف تمرةات املــسالتــأخرين كمــا أ  - ٨٦

 أمـر هـو    دد هلـا  احملـ  الوقـت  يف املـشاورات  هـذه  عقـد ف. لقلـق ل مـثرية  أيـضا هـي    االنتقالية العدالة
  .الوطنية املصاحلة أسس إلرساء حيوي
 الـشركاء  مجيـع  مـع   بالتعـاون  ،بورونـدي  مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف     وسيواصل    - ٨٧

ــيني ــةإصــالحات  ســن علــى احلكومــة مــساعدة ،املعن ــة أمني ــزع اســتكمالو ،قطاعي ــسالح ن  ال
 بإنـشاء  اآلخـرين  والـشركاء  الـدويل  والبنـك  كومـة كما أن قيـام احل    . اإلدماج وإعادة والتسريح

 األقطــار املتعــدد الــدويل البنــكبرنــامج  إغــالق عقــب اإلدمــاج وإعــادة لتــسريحل انتقاليــة آليــة
 ذينالــ الــشركاء خمتلــف علــى ثــينوأُ. الترحيــب يــستحق تطــور هــو اإلدمــاج وإعــادة للتــسريح

ــع دعــم يفســامهوا حــىت اآلن   ــاتلي جتمي ــوات مق ــر ق ــة، التحري ــهم والتحقــق الوطني ــزع ،من  ون
 أولئـك  إدمـاج  وإعـادة  تـسريح  إىل أدت الـيت   األخـرى  التحـضريية  املهـام  عـن  فـضال  ،همسالح

 الثغـرات  معاجلة يف ساعدةامل على اآلخرين جعشأو .احلركةب رتبطنيامل الكبار وجتهيز املقاتلني،
 وضــععلــى  شــركائها، مــع بالتعــاون احلكومــة، أحــث كمــا. قائمــة تــزال ال قــد  الــيتيــةتمويلال

ــتراتيجية ــادة اس ــ دمجالــ إلع ــاتلنيلستدامة امل ــدين والالجــئني املــسرحني، لمق  واملــشردين العائ
 ألمــد هــي أمــر ضــروري لتوطيــد ة االطويلــ دمــاجاإل إعــادةإن . الــضعيفة الفئــات مــن وغريهــم
  .الصلة ذات العمليات من وغريها والتسريح السالح نزع عملية من املكاسب
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ــاين خــالص عــن أعــرب أن أود ،وأخــريا  - ٨٨ ــع امتن ــوظفي جلمي ــم م ــذي ،املتحــدة األم ن ال
 أجـل  مـن  كلل دون العمل  يف حممود، يوسف لبوروندي، التنفيذي ممثلي قيادة حتت ،استمروا
 احلكوميـة  غـري  لمنظمـات ل ،القـدر  بـنفس  متنـاين، ا عن كما أعرب . بوروندي يف مالسال قضية

  .لبوروندي السخية موتربعاهت الثابت التزامهم على األطراف واملتعددي الثنائيني والشركاء


