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 مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل التقريـــر الـــسادس لألمـــني العـــام عـــن    
 بوروندي  يف
  

 مقدمة  - أوال  
، الــذي مــدد اجمللــس  )٢٠٠٨ (١٨٥٨يقــدَّم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١

ديــسمرب / كــانون األول٣١مبوجبــه واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي حــىت  
 التقريـر   ويغطي .مواصلة إطالعه بانتظام على التقدم احملرز يف تنفيذ القرار        ، وطلب إيل    ٢٠٠٩

 منذ صـدور تقريـري األخـري    املكتبالتطورات الرئيسية اليت حدثت يف بوروندي وتنفيذ والية        
ــؤرخ  ، ويؤكــد أيــضا نتــائج وتوصــيات بعثــة تقيــيم      (S/2009/270) ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٢امل

 .يوليه/جريت يف متوزاالحتياجات االنتخابية اليت أ
  

 التطورات الرئيسية  -ثانيا   
 عملية السالم  -ألف   

شهدت الفترة املشمولة باالستعراض تقدما هاما يف عملية الـسالم، بـالرغم مـن بعـض                  - ٢
مايو، أصدرت احلكومة عدة مراسيم تقـضي بتعـيني   /ففي أواخر أيار .املهام والتحديات املتبقية 

، مبـا يف ذلـك مناصـب سـفراء          املدنيةلوطنية يف وظائف يف اخلدمة       من قادة قوات التحرير ا     ٢٤
 متــشيا مــع إعــالن مــؤمتر قمــة رؤســاء دول وحكومــات منطقــة الــبحريات   ،وحكــام مقاطعــات

ُعـّين زعـيم قـوات      ضـمن تعيينـات أخـرى،       و .٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤الكربى املؤرخ   
وطين للـضمان االجتمـاعي، وُعـّين األمـني         التحرير الوطنية أغاثون رواسا مديرا عاما للمعهد الـ        

 .العام السابق لقوات التحرير الوطنية مستشارا رئيسيا يف املكتب العسكري لرئيس اجلمهوريـة          
 الــيت ُخصَّــصت لقــوات التحريــر  ٣٣ تــسع مــن الوظــائف الـــ  ال يــزال يــتعني شــغلومــع ذلــك 

 .الوطنية
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وبـإغالق   .فريقـي تـشارلز نكـاكوال   مايو، انتهت واليـة امليـّسر اجلنـوب أ   / أيار٣١ويف   - ٣
مكتب التيسري، تسلمت احلكومة ما تبقى من املهام املتعلقة برتع سـالح احملـاربني الـسابقني يف            

وانسحب معظم عناصـر فرقـة العمـل اخلاصـة      .قوات التحرير الوطنية وتسرحيهم وإعادة دجمهم
 عنــصر مــن ١٠٠ حــوايل ىه ســيبقغــري أنــ . عنــصرا٦٥٠التابعــة لالحتــاد األفريقــي املؤلفــة مــن 

 تــوفري ملواصــلة ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١يف بورونــدي حــىت اللــصيقة مايــة احلوحــدة 
إىل وحـدة   بعـد ذلـك      ومـن املتوقـع أن ُيعهـد         .بعض كبار قادة قوات التحريـر الوطنيـة       ل مايةاحل

نــشئت أو. محايــة قــادة قــوات التحريــرهمــة احلمايــة املــشتركة بــني قــوات التحريــر واحلكومــة مب
اآلليــة الــيت خلفــت هيئــة التيــسري التابعــة جلنــوب أفريقيــا وهــي الــشراكة مــن أجــل الــسالم يف     

مـايو لرصـد التحـديات املـستمرة الـيت تواجـه عمليـة الـسالم، وتـشمل                  / أيـار  ٢٧بوروندي، يف   
املساعدة على التعجيل بتحويل قوات التحرير الوطنية إىل حزب سياسي وإدماجـه بالكامـل يف         

ويـشمل دور   . املوضـوع علـم ب  علـى    الزعمـاء اإلقليمـيني      إبقـاء املدنية واألمنيـة، مـع      املؤسسات  
واقتــراح وضــع تــدابري  احــشد الــدول اإلقليميــة واجملتمــع الــدويل األوســع نطاقــ  الــشراكة أيــضا
ــة مــشاكلبــرزتمــا  تــصحيحية، إذا ويــرأس الــشراكة الــسفري دوميــساين كوميــسالو مــن   .  أي

ن املديريــة الــسياسية، واألمانــة العامــة للمــؤمتر الــدويل املعــين  جنــوب أفريقيــا، وتــضم ممــثلني عــ 
مبنطقة البحريات الكربى ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي الذي يعمل أيـضا مبثابـة               

ويف غـضون ذلـك، واصـلت الكيانـات املـشاركة، مبـا فيهـا املديريـة الـسياسية،                   . ة الـشراكة  أمان
  .أعماهلا يف إطار والية كل منها

يوليـه يف  / متـوز ١٣قد االجتماع األول للشراكة من أجـل الـسالم يف بورونـدي يف           وُع  - ٤
ــوات       ــسفري كومــالو، الســتعراض التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق باعتمــاد ق ــورا، برئاســة ال بوجومب

قـوات التحريـر    التابعني ل من احملاربني السابقني     ٣ ٥٠٠التحرير الوطنية حزبا سياسيا، وإدماج      
، يف األطــرافالــشراكة حثــت و . وتــوفري التــدريب هلــمني اجلــيش والــشرطة الــوطنيالوطنيــة يف

 على شغل الوظائف التسع املتبقية واملخصصة لقوات التحرير الوطنيـة وعلـى التعجيـل                ،بالغها
قــوات التحريــر و -حمــارب ســابق يف صــفوف حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو     ٥ ٠٠٠تــسريح ب

ودعـت الــشراكة   .تبط حبركــة التمـرد الــسابقة بــالغ مـر  ١١ ٠٠٠ فـضال عــن سـحب   ،الوطنيـة 
أيــضا إىل إطــالق ســراح مــا تبقــى مــن الــسجناء الــسابقني التــابعني حلــزب حتريــر شــعب اهلوتــو  

نـوفمرب ملناقـشة   /تشرين الثـاين يف أواخر ومن املقرر أن جتتمع الشراكة    .وقوات التحرير الوطنية  
 .ديسمرب/ولسبل املضي قدما عندما تنتهي واليتها بنهاية كانون األ
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  التطورات السياسية  -باء   
الرئاســـية خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، طغـــت األحـــداث املتعلقـــة باالنتخابـــات   - ٥

.  علـى النـشاط الـسياسي يف بورونـدي         ٢٠١٠ عام   الوشيكة اليت ستنظم يف   والتشريعية واحمللية   
  .شريعي موجوداللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات تقوم بعملها واإلطار التو
ــار٢٩ويف   - ٦ ــايو/ أي ــدوليون ،م ــشركاء ال ــشأ ال ــة      أن ــساعدة الدولي ــسيق امل ــة لتن ــة ثنائي آلي

ــات ــة    وتعمــل. لالنتخاب ــة االســتراتيجية االستــشارية، الــيت يرأســها ممثلــي التنفيــذي، مبثاب  اللجن
اء منتـــدى لتحديـــد املبـــادئ التوجيهيـــة االســـتراتيجية للمـــساعدة الدوليـــة، وتعـــزز تبـــادل اآلر 

واملعلومات فيما بـني أصـحاب املـصلحة الـوطنيني والـدوليني لكفالـة إجـراء العمليـة االنتخابيـة                    
أما جلنة التنسيق التقنية، اليت يرأسها املـدير القطـري لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،          . بسالسة

ستقلة فتنــسق املـــساعدة التقنيـــة واللوجـــستية واملاليـــة الدوليـــة مـــن خـــالل اللجنـــة الوطنيـــة املـــ 
لالنتخابات وتشرف على إدارة صندوق التربعات املشترك الذي أنشأه برنـامج األمـم املتحـدة               

  .يوليه/وجتتمع اللجنتان بشكل منتظم منذ متوز. اإلمنائي
 مـايو، / أيـار  ١١وطلب الرئيس بيري نكورونزيزا من األمم املتحـدة، يف رسـالة مؤرخـة                - ٧

 إىل وكيـل األمـني العـام للـشؤون           وقـت الحـق، أوعـزتُ      ويف .لعمليـة االنتخابيـة   لدعم  تقدمي الـ  
ــدي     ــيم االحتياجــات يف بورون ــة لتقي ــة ميداني ــاد بعث ــسياسية بإيف ــرة . ال  إىل ٦ مــن وخــالل الفت

 اتـصاالت وثيقــة مــع مكتـب األمــم املتحــدة   أقامــتجـرت هــذه البعثــة، الـيت   ، أيوليــه/متـوز  ١٤
ــن أصــ      ــع شــرحية واســعة م ــشاورات م ــدي، م ــل يف بورون ــديني  املتكام ــصلحة البورون حاب امل

، وأعـضاء اهليئـة التـشريعية     والدوليني، مبـن فـيهم أعـضاء اللجنـة الوطنيـة املـستقلة لالنتخابـات،                
 ةن، وأعـضاء مـن اجلهـات املاحنـ    و األحـزاب الـسياسية، واجملتمـع املـدين، والزعمـاء الـديني         ووممثل

 مـن   اتالنتخابـ للتحـضريات   ل الغـرض مـن البعثـة يف تقيـيم حالـة ا            مثَّـ وُت .والسلك الدبلوماسي 
 .أجل وضع توصيات بشأن املساعدة االنتخابية اليت ينبغي لألمم املتحدة تقدميها

 إلجـراء انتخابـات    عمومـا  ورأت بعثة تقييم االحتياجات أن الظـروف القائمـة مالئمـة            - ٨
وكـــان ممـــا يـــشري إىل ذلـــك حيـــازة اللجنـــة الوطنيـــة املـــستقلة    . يف بورونـــديذات مـــصداقية

خابات على ثقة احلكومة، ومجيـع زعمـاء األحـزاب الـسياسية واجملتمـع املـدين، واعتبارهـا                   لالنت
ومــع ذلــك فقــد دفعــت االحتياجــات التــشغيلية للّجنــة بعثــة  .جهــة تتمتــع باحليــاد واالســتقاللية

تقييم االحتياجات إىل التوصية بإنشاء برنامج دعم انتخايب تابع لألمـم املتحـدة تـستفيد اللجنـة                 
ــ ــة ه مــن اخلــربة مــن خالل ــذها  الفني ــة وتنفي ــدعم يف التخطــيط ملختلــف العمليــات االنتخابي  .وال

وســيتوىل مكتــب برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف بورونــدي إدارة هــذا الربنــامج، بالتنــسيق   
إلدارة الــشؤون الــسياسية، وســيموَّل مــن خــالل  عبة املــساعدة االنتخابيــة التابعــةالوثيــق مــع شــ
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وستهدف هـذه املـساعدة إىل كفالـة         .املشترك املتعدد املاحنني املذكور أعاله      التربعات صندوق
 .االستدامة، ونقل املعارف، واملُلكية الوطنية

ومن أجل التصدي للشواغل األمنية اليت أثارهـا معظـم حمـاوري البعثـة، أوصـت البعثـةُ             - ٩
رات املعنيـة، خليـة إلسـداء       بأن تنشئ اللجنة الوطنية املـستقلة لالنتخابـات، بالتنـسيق مـع الـوزا             

كمـا أوصـت البعثـةُ باالسـتمرار يف          .املشورة للّجنة بشأن املسائل األمنيـة املتـصلة باالنتخابـات         
، حيـث يـشكل      للجهود اليت تبذهلا احلكومة بغية مواجهـة التحـديات         إضايف مستمر تقدمي دعم   

 يف ذلـك مواصـلة إعـادة     اسـتقرار البلـد يف األجـل الطويـل، مبـا     ذلك أمرا حاسم األمهية لكفالـة     
 التحـسينات  ومواصـلة إدماج العائدين واحملاربني السابقني، والتخفيف مـن حـدة الفقـر املـدقع،           

 .يف جماالت األمن وحقوق اإلنسان والعدالة واحلوكمة

ــة         - ١٠ ــضا، يف ضــوء االحتياجــات اللوجــستية للّجن ــيم االحتياجــات أي ــة تقي وأوصــت بعث
 وضيق مهلة اجلدول الزمين لالنتخابـات، وحجـم املهـام القادمـة،       الوطنية املستقلة لالنتخابات،  

ــة االســتعداد لتقــدمي دعــم        ــأن يقــف مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي علــى أهب ب
لوجسيت حمدد للّجنة يف املراحل احلامسة من العملية االنتخابية، إذا اقتضى األمر، من قبيـل نقـل                 

على هذا أوصت بعثة تقيـيم االحتياجـات بتعزيـز أصـول            بناء  و .ةمواد االقتراع يف املناطق النائي    
ويف رســاليت  .النقــل واألصــول اجلويــة احلاليــة للمكتــب لتــتمكن البعثــة مــن تقــدمي ذلــك الــدعم

ــيم     / أيلــول٣املؤرخــة  ــة تقي ــائج وتوصــيات بعث ســبتمرب، أبلغــت رئــيس جملــس األمــن بــشأن نت
 .االحتياجات االنتخابية

ــة ال  - ١١ ــة املــستقلة لالنتخابــات أنــشطتها، مبــا يف  وبــدأت اللجن ــة   ذلــكوطني  إعــداد امليزاني
وأحـرزت اللجنـة تقـدما هامـا يف إعـداد محلـة تثقيـف                .االنتخابية، بالتعاون مـع األمـم املتحـدة       

وتتواصـل أنـشطة     .سـبتمرب / أيلـول  ٤مدنية على الصعيد الوطين، بدأها الـرئيس نكـورونزيزا يف           
سـبتمرب أيـضا، أعلنـت وزارة الداخليـة إنـشاء           / أيلـول  ٤ويف   .لبلـد امتـداد ا   علـى    التربية الوطنيـة  

ــوزارة  ــة يف الـ ــن أ    .إدارة انتخابيـ ــا مـ ــن قلقهـ ــة عـ ــزاب املعارضـ  يفـــضي ذلـــك  نوأعربـــت أحـ
إال أن وزارة الداخليـــة، ردا علـــى ذلـــك، قـــدمت  .سياسي يف أنـــشطة اللجنـــةالـــالتـــدخل  إىل

 تـــشرين ٥ويف  .نتخابـــات تنظـــيم االســـتظل مـــسؤولة عـــن  ضـــمانات علنيـــة بـــأن اللجنـــة    
اليميــة املــستقلة البــالغ عــددها    اللجــان االنتخابيــة األق ء نــوفمرب، عّينــت اللجنــة أعــضا   /الثــاين
 .جلنة ١٧

ســبتمرب، وقّــع وزيــر العالقــات اخلارجيــة والتعــاون الــدويل مــع املــدير   / أيلــول١٨ويف   - ١٢
ت ذات األولويـة يف العمليـة       القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وثيقة مشروع حتـدد اجملـاال          

ــاج إىل دعــم دويل   ــة الــيت حتت ــشركاء     .االنتخابي ــق مــع ال ــشاور الوثي وأُعــّدت هــذه الوثيقــة بالت
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 ماليـني دوالر يف امليزانيـة       ٦,١وتعهدت احلكومـة باملـسامهة مببلـغ         .الوطنيني والدوليني املعنيني  
ا مــع توصــيات جلنــة تقيــيم  ومتــشي . مليــون دوالر املخصــصة لالنتخابــات٤٣,٧املقــدرة مببلــغ 

 املـشترك الـذي يـديره برنـامج      التربعاتاالحتياجات، تنص الوثيقة كذلك على إنشاء صندوق     
 مليــون دوالر ٣٧,٦  قــدرهاألمــم املتحــدة اإلمنــائي لتلقــي مــسامهات اجلهــات املاحنــة يف مبلــغ  

ــه  ال ــتعني دفعـ ــة التربعـــات الـــيت جـــرى   .يـــزال يـ ــدفعها حـــىت اآلن وتبلـــغ قيمـ ــو التعهـــد بـ  حنـ
 . فقـط  مليـون دوالر   ٢,٧قيمة األموال املتاحة فعـال تبلـغ حـوايل           غري أن  مليون دوالر،  ١٦,٤

 ميكن هلذا األمر أن يؤثر سـلبا علـى          ، التمويل جمحوإذا مل يكن مثة زيادة سريعة وملحوظة يف         
 .التحضري لالنتخابات املقرر إجراؤها السنة القادمة

 قانونـا كـان أمههـا قـانون اللجنـة الوطنيـة             ١٢لعاديـة،   واعتمد الربملان، خـالل دورتـه ا        - ١٣
واعتمـد   .لألراضي وغريها من األصول، وقـانون مراقبـة األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة               

خالل دورة استثنائية مخسة قوانني إضافية، مبا فيهـا قـانون االنتخابـات املـنقح، الـذي أُعِلـن يف                    
 املـستقلة لالنتخابـات باعتمـاد الـنص الـذي عكـس             ورحبت اللجنة الوطنية   .سبتمرب/ أيلول ١٩

بالتسلـسل  توافقا يف اآلراء فيما خيص بعض األحكام املثرية للجدل، مبـا فيهـا األحكـام املتعلقـة                  
االقتراعـات  ، واقتراع جملس الشيوخ و    ة، والتشريعي ة، والرئاسي بلديةال( االقتراع   الزمين لعمليات 

وأتـى توافـق    . ومبلـغ الوديعـة للمرشـحني الرئاسـيني    ةدد، واستخدام بطاقات اقتراع متعـ  )احمللية
وطــوال هــذه العمليــة  .اآلراء نتيجــة ملناقــشة مطولــة بــني األحــزاب الــسياسية املمثلــة يف الربملــان

ــدة املتكامـــل يف      ــتراتيجية االستـــشارية، بـــدعم مـــن مكتـــب األمـــم املتحـ ــة االسـ دعـــت اللجنـ
 .نتخابات هنج شامل يف تنقيح قانون االإىل اختاذبوروندي، 

ــران٨ويف   - ١٤ ــا       / حزي ــة حزب ــضامن والدميقراطي ــة الت ــة حرك ــر الداخلي ــد وزي ــه، اعتم يوني
وخـالل  .  حزبـا ٤٣وهبـذا يرتفـع عـدد األحـزاب الـسياسية املـسجلة يف بورونـدي إىل         .سياسيا

بعقـد   احتـاد التقـدم الـوطين عمليـة إعـادة توحيـده           حـزب   الفترة املشمولة بالتقرير أيـضا، اختـتم        
  .وطين انتخب زعيما جديدا للحزبمؤمتر 

ــوترات       - ١٥ ــة الــسالم كانــت تتقــدم بــشكل جيــد نــسبيا، إال أن بعــض الت ورغــم أن عملي
أغــسطس، طــرد قائــد القــوات  / آب٢٨ففــي  .أصــبح واضــحا داخــل قــوات التحريــر الوطنيــة 

ــسابقة يف القــوات    ــار العناصــر ال مــؤمترا ”وعقــد املطــرودون  .أغــاثون رواســا جمموعــة مــن كب
أكتوبر يف بوجومبورا النتخاب قائـد جديـد، زاعمـني أن واليـة             / تشرين األول  ٤ يف   “ثنائيااست

 عـزل   “املـؤمتر ”وقـرر   . ٢٠٠٧ملدة ثالث سـنوات قـد انتـهت يف عـام            اليت تدوم   السيد رواسا   
وأدان الـسيد رواســا بقــوة، بـدعم مــن أحـزاب املعارضــة، عقــد    .  الـسيد رواســا رئـيس القــوات 

 قـــوات الـــدفاع عـــن - اجمللـــس الـــوطين للـــدفاع عـــن الدميقراطيـــة :متـــهما حـــزب“ املـــؤمتر”
، مبحاولـة إحـداث انـشقاق يف صـفوف قـوات التحريـر الوطنيـة، وإضـعاف                   احلاكم الدميقراطية
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كمـا اهتـم احلـزب احلـاكم ومجاعـة الـشبان املرتبطـة بـه مبحاولـة                   .مسبقا ٢٠١٠انتخابات عام   
وخـالل مـؤمتر     . االعتقـاالت واالغتيـاالت    ختويف عناصر قوات التحريـر الوطنيـة، بطـرق منـها          

املــؤمتر ”أكتــوبر، نــأى وزيــر الداخليــة بنفــسه عــن نتيجــة  / تــشرين األول٢٠صــحفي عقــد يف 
 . معترفا بالسيد رواسا بصفته القائد الشرعي لقوات التحرير الوطنية“االستثنائي

 الــوطين وواصــلت أحــزاب املعارضــة اإلبــالغ عــن حمــاوالت ختويــف يقــوم هبــا اجمللــس   - ١٦
 قوات الدفاع عن الدميقراطية، وعـن القيـود الـيت تفرضـها الـسلطات               -للدفاع عن الدميقراطية    

واهتمت أيضا هيئة اإلذاعة والتلفزيـون الوطنيـة         .احمللية على حرية االجتماع يف كافة أحناء البلد       
ع عـن   البوروندي بـالتحيز، وواصـلت وسـائط اإلعـالم تغطيتـها ألنـشطة اجمللـس الـوطين للـدفا                  

قوات الدفاع عن الدميقراطية، يف حني نالت أنشطة أحزاب املعارضـة قـدرا أقـل                - الدميقراطية
سـبتمرب، دعـت مجاعـات اجملتمـع املـدين إىل تعـاون أوثـق بـني          /ويف أيلول  .من التغطية اإلعالمية  

وســائط اإلعــالم واجملتمــع املــدين، بغيــة تــشجيع الــشفافية وحــصول اجلمهــور علــى املعلومــات   
ــات  خــال ــر االنتخاب ــات، وردع تزوي ــرة االنتخاب ــشرين األول٣ويف  .ل فت ــشأت  / ت ــوبر، أن أكت

منظمــات خمتلفــة مــن الــصحفيني ومهنيــي وســائط اإلعــالم، بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة   
املتكامل يف بوروندي، احتـاد الـصحفيني البورونـديني الـذي يهـدف إىل محايـة حريـة الـصحافة                    

  .تهاكات حقوق الصحفينيوتعزيزها، بطرق منها رصد ان

دائم الـ نتدى  املأكتوبر، أصدرت احلكومة مرسوما يقضي بإنشاء       / تشرين األول  ٧ويف    - ١٧
ويهـدف املنتـدى إىل تعزيـز نظـام األحـزاب الـسياسية        .للحوار بني األحزاب السياسية املعتمدة    

 .وتشجيع احلوار بشأن القضايا اليت هتم املصلحة الوطنية

 ١٩ يـومي     لني باسكو، بوروندي يف    .مني العام للشؤون السياسية، ب    وزار وكيل األ    - ١٨
أكتوبر للتشاور مع أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني بشأن احلالـة يف           / تشرين األول  ٢٠ و

واســتعرض وكيــل األمــني  .٢٠١٠ النتخابــات عــام اتســيما فيمــا خيــص التحــضري البلــد، وال
نـوفمرب يف   /تـشرين الثـاين    ٣، الذي زار بوروندي يف      ن لو روا  العام لعمليات حفظ السالم، أال    

إطار مهمة استعراض إىل منطقة الـبحريات الكـربى، عمليـات مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل                   
  .يف بوروندي واجلهود اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف جمال التكامل االستراتيجي والربناجمي

  
  احلالة األمنية  -جيم   

ألمنية يف بوروندي استقراراً أثناء الفتـرة قيـد االسـتعراض، ال سـيما يف        شهدت احلالة ا    - ١٩
املقاطعــات الــشمالية الغربيــة، نتيجــة النــسحاب عناصــر قــوات التحريــر الوطنيــة تــدرجيياً مــن     
مناطق ما قبل التجميع ومناطق التجميع يف تلك املناطق، وللتقدم الكبري املُحَرز يف عملية نـزع                

 جلرميــةالرغم ممــا ســبق، فهنــاك زيــادة تبعــث علــى القلــق يف معــدالت ا وبــ. الــسالح والتــسريح
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عمومــاً يف أحنــاء البلــد، وخباصــة العنــف املــسلح إذ لوحظــت زيــادة يف اهلجمــات علــى املنــاطق  
  .املسلح، وحوادث القتل ونصب الكمائن، وكذلك العنف اجلنسيالسطو السكنية، و

فة عامة إىل عدة عوامل، مـن بينـها انتـشار       وُيمكن أن ُيعزى استمرار انعدام األمن بص        - ٢٠
ــادة        ــى األرض، والفــرص احملــدودة إلع ــة، والرتاعــات عل ــصغرية واألســلحة اخلفيف األســلحة ال

ــاعي  ــاج االجتمـ ــئني    - اإلدمـ ــسابقني، والالجـ ــاتلني الـ ــَسرَّحني، واملقـ ــود املُـ ــصادي للجنـ  االقتـ
  .شردين وغريهم من الفئات الضعيفةالعائدين، وامل

ــة  زا مــاو  - ٢١ ــة الثالث ــاء الفتــرة  . لــت بورونــدي يف إطــار املرحلــة األمني ومل ُيحــَرز تقــدم أثن
املشمولة بالتقرير يف التحقيق الذي جتريه السلطات احمللية بشأن اهلجمات بالقنابل اليدوية الـيت              

واسـتمر أفـراد يزعمـون أهنـم كـانوا      . ٢٠٠٨يوليـه  /ُشنَّت ضد مـوظفي األمـم املتحـدة يف متـوز        
 األمم املتحدة يف بوروندي يف القيام مبظاهرات غري مأذون هبـا، أغلبـها   ةاً يف عملييعملون سابق 

ــشمولة          ــرة امل ــاء الفت ــك أثن ــوظيفهم، وذل ــادة ت ــويض أو إلع ــى تع ســلمية، ســعياً للحــصول عل
ــالتقرير ــاء احتجــاج جــرى يف         . ب ــم املتحــدة أثن ــة لألم ــة تابع ــى مركب ــت أحجــار عل ــد ألقي وق

  .  أسفر عن كسر نافذة وإصابة أحد املوظفني الوطنينينوفمرب، مما/تشرين الثاين ٩
  

  اجلوانب اإلقليمية  -دال   
شـرق  جلماعـة   يوليه، انضمت بوروندي رمسياً إىل االحتـاد اجلمركـي التـابع            / متوز ٧يف    - ٢٢

ترتانيا ورواندا وأوغندا وكينيا، واعتمدت التعريفة اخلارجيـة املوحـدة الـيت            شمل  الذي ي أفريقيا  
. سفر ذلك أيضاً عن استحداث ضريبة القيمة املضافة لتحـل حمـل ضـريبة املعـامالت               وأ. يطبقها

  .استفادهتا من هذه الشراكة اإلقليميةزيادة وجتري إصالحات أخرى ملساعدة بوروندي على 
عقب صـدور تقـارير إعالميـة تـزعم وجـود عناصـر مـن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر                و  - ٢٣

 األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي وبعثـة منظمـة األمـم                رواندا يف بورونـدي، أنـشأ مكتـب       
 / آب٢٥  و٢٤يـومي  املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية فريق عمل مـشترك اجتمـع يف         

واجتمـع الفريـق مبجموعـة كـبرية مـن احملـاورين، مـن        . أغسطس يف بوجومبـورا لبحـث املـسألة     
إىل أنــه ال يوجــد دليــل ملمــوس علــى وجــود بينــهم أجهــزة األمــن البورونديــة املعنيــة، وَخلُــص 

  . عناصر مسلحة من القوات الدميقراطية لتحرير رواندا يف بوروندي
نوفمرب، عقد املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى  / تشرين الثاين ٦  و ٥يومي  يف  و  - ٢٤

عراض التحـديات   مؤمتر مائدة مستديرة يف بوجومبورا، بـدعم مـن مـصرف التنميـة األفريقـي، السـت                
املتبقية يف منطقة البحريات الكربى، ولبـدء حـوار يهـدف إىل حـشد املـوارد املاليـة والتقنيـة الالزمـة                      
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وتعهَّـد املـشاركون مبواصـلة      . لتنفيذ ميثاق األمن واالستقرار والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى            
  .دعمهم للمؤمتر الدويل سياسياً ولوجستياً ومالياً

  
  األنشطة املتصلة بلجنة بناء السالم   -ثالثاً   

وقــد انُتِخــب . اســتمرت جلنــة بنــاء الــسالم يف متابعــة احلالــة يف بورونــدي عــن كثــب    - ٢٥
ة ، لرئاسـة تـشكيل     يف نيويـورك   ، املمثـل الـدائم لسويـسرا لـدى األمـم املتحـدة            رالسفري بيتر مـور   

فري أنـديرس ليـدن، املمثـل       يونيه، ليحل حمـل الـس     / حزيران ٢٩جلنة بناء السالم يف     بوروندي يف   
  . يف نيويوركلدائم للسويد لدى األمم املتحدةا

يوليه، قدمت احلكومـة تقريرهـا املرحلـي الثالـث الـذي تعـده كـل سـنتني                  / متوز ٢٩يف    - ٢٦
ضمَّن تـ التقرير أهم التحديات و   بني  و. عن تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي       

ــع    ــن التوصــيات، م ــة م ــيني يف      جمموع ــصلحة املعن ــع أصــحاب امل ــيت هتــم مجي ــشواغل ال أخــذ ال
وقد رحبت جلنة بناء الـسالم بـالتقرير وأكـدت مـن جديـد التزامهـا بـدعم انتخابـات                    . االعتبار

، وإعـادة اإلدمـاج    نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج       القادمة، وبإجناز عملية     ٢٠١٠عام  
د املَُسرَّحني، والعائدين، واملشردين داخليـاً، وغريهـم        الطويل األجل للمقاتلني السابقني، واجلنو    

مـن التوصـيات اجلديـدة، ويف الوقـت       جمموعـة   وأصـدرت اللجنـة     . من الفئـات املتـأثرة بـاحلرب      
ــة تواجــه توطيــد الــسالم، مــن بينــها إعــادة إدمــاج املقــاتلني       ــه حــدَّدت أيــضاً حتــديات معين ذات

ات حـــرة ونزيهـــة وذات مـــصداقية وســـلمية؛  الـــسابقني؛ وهتيئـــة بيئـــة مواتيـــة إلجـــراء انتخابـــ 
 تـــشرين ١١  و١٠ويف . وانتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان، وارتفـــاع معـــدالت البطالـــة والفقـــر 

لتقيــيم التقــدُّم البلــد بزيــارة   جلنــة بنــاء الــسالمة بورونــدي يفنــوفمرب، قــام رئــيس تــشكيل/الثــاين
ية الوطنيـة فيمـا يتعلـق بإعـادة      املُحرز يف تنفيذ التوصيات السابق ذكرها، ويف إعداد االستراتيج        

ــاج االجتمــاعي   ــة يف      -اإلدم ــرات املتبقي ــد الثغ ــالرتاع، وحتدي ــأثرين ب ــسكان املت ــصادي لل االقت
  .املساعدة الدولية املُقدَّمة إىل العملية االنتخابية

ازدادت فعالية املنتدى السياسي، وهي أعلى هيئة يف فريق التنسيق بـني الـشركاء، يف              و  - ٢٧
وأدى املنتـدى، الـذي     . د املـساعدة الدوليـة املقدَّمـة يف جمـايل بنـاء الـسالم والتنميـة               تنسيق جهـو  

تــشارك احلكومــة ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي يف رئاســته، دوراً أساســياً يف  
ة بورونـدي   رصد التقدم املُحَرز يف تنفيذ اإلطار االستراتيجي، وأصبح هو النظري احمللي لتشكيل           

وهو يكفل، من خالل احلـوار مـع احلكومـة، متابعـة توصـيات جلنـة بنـاء                  . ة بناء السالم   جلن يف  
  . ٢٠١٠السالم، ال سيما فيما يتعلق بشروط انتخابات عام 
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  التحديات اليت تواجه توطيد السالم  -رابعاً   
  وكمةاحل  -ألف   

سات اضـــطلع مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف بورونـــدي بأنـــشطته دعمـــاً ملؤســـ  - ٢٨
 “أطـر احلـوار   ” أثناء الفترة قيـد االسـتعراض، مبـا يف ذلـك إجنـاز مـشروع                 ةالدميقراطيوكمة  احل

املموَّل من صندوق بناء السالم، وإطالق برامج إصالح اإلدارة العامة، وتعزيز قدرات اللجـان              
ة وبصفة خاصـة، دعـم مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي املرحلـ                 . الربملانية الرئيسية 

وقـد مجعـت هـذه املرحلـة بـني برملـانيني، وأحـزاب              . الثالثة واألخـرية مـن مـشروع أطـر احلـوار          
سياســية، واجملتمــع املــدين، ووســائط اإلعــالم معــاً يف إطــار املنتــديات اإلقليميــة املعقــودة لتقيــيم  

  . التقدُّم احملرز يف تنفيذ املشروع وتأثريه
ملدنيـة يف إعـداد برنـامج إصـالح اإلدارة           ا ةأغسطس، بدأت وزارة اخلدم   / آب ٢٠يف  و  - ٢٩

العامـــة الـــشامل، مبـــا يتوافـــق مـــع الورقـــة املتعلقـــة باســـتراتيجية اإلصـــالح الـــيت اعُتِمـــدت يف    
وقد أُنشئ فريـق فرعـي     . ٢٠١٠مايو  /ومن املتوقع إجناز هذا اإلصالح حبلول أيار      . مارس/آذار

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف  املدنيــة وةلــإلدارة العامــة، تــشترك يف رئاســته وزارة اخلدمــ 
بوروندي، يف إطار فريق التنسيق بني الـشركاء، وذلـك لتنـسيق جهـود الـدعم الـدويل لربنـامج                   

  .إصالح اإلدارة العامة
. واصل مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي دعم الربملان هبدف تعزيـز إدارتـه             و  - ٣٠

ــة علــى األهليــة القا   ــة،    وركَّــزت اجلهــود املبذول ــة الوطني ــسية التابعــة للجمعي ــة للّجــان الرئي نوني
سيما اللجنة املعنية بالعدالة وحقوق اإلنسان واللجنة املعنية باملالية، عن طريـق إنـشاء قاعـدة         ال

بيانات قانونية إلتاحة الوصول إىل القوانني واللوائح داخـل اللجـان، والتـشجيع علـى االطـالع             
  .٢٠١٠يونيه / البيانات هذه طور التشغيل حبلول حزيرانومن املتوقع أن تدخل قاعدة. عليها
ــة، يف إطــار مــشروع      و  - ٣١ ــدي احلكوم ــم املتحــدة املتكامــل يف بورون ســاعد مكتــب األم

 ة ألويـة  صندوق بنـاء الـسالم الـذي يركِّـز علـى تعزيـز آليـات مكافحـة الفـساد، يف جتهيـز أربعـ                       
وقــد . القائمــةاأللويــة األربعــة ىل شــرطة إقليميــة جديــدة خاصــة ملكافحــة الفــساد، باإلضــافة إ  

أسهمت هذه املبادرة أيضاً يف تعزيز كفاءة احملكمة اخلاصة املعنية مبكافحـة الفـساد هـذا العـام،                  
 قضايا يف عـام     ١٠٦ إىل   ٢٠٠٨ قضية يف عام     ٨٣من  املنظور فيها   مما أسفر عن زيادة القضايا      

ــّن تــشريع مكافحــة الفــساد يف بورونــ   . ٢٠٠٩ ــذ َس ــشاء ٢٠٠٦دي يف عــام وعمومــاً، من  وإن
وقـد مت   .  قـضية فـساد أمـام احملكمـة        ٣١٩، ُعرَِضـت    ٢٠٠٧ناسـبة يف عـام      املؤسسية  املليات  اآل

وُتِعد وزارة احلوكمة الرشيدة سياسة شـاملة حملاربـة الفـساد           . منهاقضية   ٢٣٢النظر والبت يف    
أكتـوبر،  /ين األول تـشر  ٢٦ويف  . هتدف إىل تعزيز أوجـه التـآزر بـني اجلهـات الفاعلـة املختلفـة              
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أُلقي القبض على السفري البوروندي لدى كينيا والسفري البوروندي السابق لـدى إيطاليـا بـُتَهم                
  .اختالس األموال

وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، استمر مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف بورونـدي يف                - ٣٢
ــة يف حتــسني خــدمات اإلدارة العامــ    ــساعدة وزارة الداخلي ــاء   م ــق بن ــة عــن طري ــار ة احمللي وإعم

ويف الفتـــرة مـــن . كاتــب، وكـــذلك عـــن طريـــق تعزيـــز قـــدرات خـــدمات التـــسجيل املـــدين امل
 مكتبـــاً مـــن مكاتـــب ١٤ســـبتمرب، تـــسلمت الـــسلطات احملليـــة رمسيـــاً /يوليـــه إىل أيلـــول/متـــوز

ونــدي  الــيت كــان مقــرراً أن يبنيهــا مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بور١٩ الـــ اتالكوميونــ
وباإلضـافة إىل ذلـك، ُعِقـدت حلقـات عمـل           . من صندوق بناء السالم   بدعم  جيدد معداهتا،    أو

  .لإلعالم والتوعية فيما يتعلق بعملية الالمركزية، يف أحناء البلد
  

  إصالح قطاع األمن  - باء  
ــاء الفتــرة قيــد االســتعراض، واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي       - ٣٣ أثن

وقــد أُِجنـز مــشروعان مـن ســتة   .  دعمــاً إلصـالح أجهــزة اجلـيش والــشرطة واملخـابرات   أنـشطته 
دائــرة االســتخبارات مــشاريع إلصــالح قطــاع األمــن ُتعــىن بــرتع الــسالح مــن املــدنيني ودعــم   
ومـن املقـرر   . أكتـوبر /الوطنية، بدعم مـن صـندوق بنـاء الـسالم، وذلـك يف هنايـة تـشرين األول               

  .بقية بنهاية العاماالنتهاء من املشاريع املت
يونيه، ومبساعدة مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي وبـدعم             / حزيران ٣يف  و  - ٣٤

الوطنيــة مقّرهــا وبعــضاً مــن زنزانــات  دائــرة االســتخبارات مــن صــندوق بنــاء الــسالم، فتحــت  
يــه يون/ويف حزيــران. االحتجــاز أمــام اجلمهــور، يف حماولــة لتغــيري صــورهتا ونظــرة اجلمهــور هلــا 

رمسيـاً علـى مدونـة األخـالق الرمسيـة هلـا، وهـي إحـدى مثـار التعـاون مـع                    الـدائرة   أيضاً، وقَّعت   
ويف حماولـة إلضـفاء مزيـد مـن االحترافيـة املهنيـة             . مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف بورونـدي       

 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، بدعم من صندوق بناء الـسالم،           بدأ  ،  الدائرةعلى  
 تــدريباً يتعلــق باملــسائل اإلجرائيــة يركِّــز علــى القــانون وحقــوق اإلنــسان للمــوظفني األقــدم يف  

سبتمرب، وأُجنـز الربنـامج بنجـاح يف    /تدريب مشابه للُرَتب املتبقية يف أيلول  مت البدء يف    و. الدائرة
ي عالوة على ذلك، سـاعد مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـد               . أكتوبر/تشرين األول 

  .حواسيب للّجنة الربملانية املعنية باألمن والدفاعبتوفري تعزيز قدرة اإلشراف املدين يف 
واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي تــوفري تــدريب للــشرطة بــشأن  و  - ٣٥

العنف اجلنساين، وآداب املهنة، ودور املرأة يف جهاز الشرطة، وكذلك بـشأن إدمـاج املقـاتلني                
وواصــل املكتــب أيــضاً، إىل جانــب .  قــوات التحريــر الوطنيــة يف صــفوف الــشرطةالــسابقني يف
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شــركاء دولــيني، بنــاء قــدرات الــشرطة الوطنيــة البورونديــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بــاألمن أثنــاء 
ــة  ــة االنتخابي ــك، أكمــل  . العملي إمجــايل يقــدر  ، مــن عــدد   عــضوا٢٤ ٦٨٧وباإلضــافة إىل ذل

قواعـد الـسلوك، وحقـوق    يف جمـاالت     التـدريب    ، الـوطين   عـضو مـن أفـراد اجلـيش        ٢٩ ٠٠٠ بـ
اإليــدز، بــدعم مــن /اإلنــسان، واملــسائل اجلنــسانية، والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

  .صندوق بناء السالم
  

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  - جيم  
يـــر الوطنيـــة ُســـجل تقـــدم كـــبري يف نـــزع ســـالح املقـــاتلني الـــسابقني يف قـــوات التحر   - ٣٦

 مليـون دوالر    ١٥يونيه، وافق البنـك الـدويل علـى منحـة قـدرها             / حزيران ١٦ويف  . وتسرحيهم
لوقـف  الـشامل   ٢٠٠٦حلكومة بوروندي لدعم تسريح أفراد اجلهات املوقعة علـى اتفـاق عـام          

وعقـب ذلـك، جنـح فريـق التنـسيق الـتقين            . ألفراد الذين ليسوا أطرافا يف االتفاق     اوإطالق النار   
 فـردا   ١ ٥٥٦ مـن مقـاتلي قـوات التحريـر الوطنيـة الـسابقني و             فردا   ٤ ٩٥٠ جتهيز حاالت    يف

وتـــوىل االحتـــاد األفريقـــي . ن تلـــك القـــوات يف مركـــز التـــسريح يف جيتيغـــا عـــمـــن املنـــشقني 
وواصــل االحتــاد . مــسؤوليات رصــد هــذه العمليــة وتقــدمي التقــارير عنــها إىل املديريــة الــسياسية

 والبنـك الـدويل تقـدمي الـدعم للعمليـة           حـدة املتكامـل يف بورونـدي       املت األفريقي ومكتـب األمـم    
 يترأســه ةشتركللعمليــات املــوبغيـة تنــسيق العمليــة، أنــشئ مركـز   . للتوصـل إىل إجنازهــا املتوقــع 

ن ممثلــي احلكومــة وقــوات التحريــر فريــق التنــسيق الــتقين بــدعم مــن البنــك الــدويل، ويتــألف مــ 
وُيتوقـع الـشروع يف   .  األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي    الوطنية واالحتاد األفريقي ومكتـب    

، بعــد االنتــهاء مــن دفــع ٢٠١٠مــارس /تنفيــذ بــرامج إعــادة إدمــاج املقــاتلني الــسابقني يف آذار 
  .تعويضات العودة على مراحل

 ١٥  و ١٠ للتجمـع ومركـز التـسريح يف جيتيغـا يف            وقد مت رمسيـا إغـالق آخـر منطقـة           - ٣٧
ــوايل  /آب ــى الت ــن       . أغــسطس، عل ــاين م ــسط الث ــع الق ــة دف ــدأت احلكوم ــك، ب ويف غــضون ذل

أغـسطس، رحـب    / آب ١٧ويف  . تعويضات عـودة املقـاتلني الـسابقني املـسرحني إىل جمتمعـاهتم           
جاح وأثىن علـى األطـراف      جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي بإمتام عملية التسريح بن         
كمـا ناشـد اجمللـس اجملتمـع      . البوروندية املشاركة يف عملية الـسالم ملـا أبدتـه مـن إرادة سياسـية              

الدويل أن يواصل تقـدمي الـدعم إىل بورونـدي يف مـا تبذلـه مـن جهـود لتـدعيم الـسالم وتعزيـز                     
  .اعيا واقتصاديااملصاحلة الوطنية، وأن يساعد كذلك على إدماج املقاتلني السابقني اجتم

مـن البـالغني املـرتبطني مبقـاتلي         ١١ ٠٠٠ويف تلك األثنـاء، تواصـلت عمليـة مـساعدة             - ٣٨
األمـم املتحـدة املتكامـل يف       قوات التحرير الوطنية، يف مناطق التجمع األوىل بدعم مـن مكتـب             

مـة  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل صندوق تربعات مـشترك للطـوارئ بقي            بوروندي  
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ــوين دوالر ــن العم   . ملي ــة األوىل م ــد أُجنــزت املرحل ــة يف وق ــى   / آب١٩لي ــث تلق أغــسطس حبي
امـرأة جمموعـات مـواد العـودة وُدفـع هلـم القـسط األول                ١ ٠٤٨ رجـال و   ٩ ١٣٨جمموعه   ما

ومشل الربنامج تصميم وتنفيذ برنامج يراعـي       . من مساعدة العودة وُنقلوا إىل جمتمعاهتم األصلية      
ــروح  ساين، املنظــور اجلنــ  ــداء ب ــرار جملــس األمــن  اقت ــساء  و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ق ــار للن ــيح اخلي يت

ليفتحن جمانا حسابا يف إحدى مؤسسات التمويل البالغ الصغر بغية تيـسري إعـادة إدمـاجهن يف                 
أكتوبر، عقب دفع القسط الثـاين      / تشرين األول  ٢٧كملت العملية بنجاح يف     وقد أُ . جمتمعاهتن

ل تعزيـز اإلدمـاج اجملتمعـي يف املقاطعـات الـيت يتركـز فيهـا أكـرب           ومـن أجـ   . من مساعدة العودة  
عــدد مــن البــالغني املــرتبطني بقــوات التحريــر الوطنيــة، اســتهل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
خدمات إعادة بناء اجملتمعات احمللية، بالتنـسيق مـع احلكومـة والـشركاء الـدوليني، مبـا يف ذلـك                    

ملشروع إىل إجيـاد فـرص العمـل إلعـادة بنـاء اهلياكـل األساسـية                ويهدف ا . صندوق بناء السالم  
يف اجملتمعات احمللية مثل الطرق واجلسور واملدارس واملراكز الصحية واملنازل للفئات الـسكانية             

  .الضعيفة، ودعم سائر االحتياجات اجملتمعية، مبا فيها الصرف الصحي وغرس األشجار
ــدي  األمــم املتحــدة امل كمــا واصــل مكتــب   - ٣٩ ــامج األمــم املتحــدة  تكامــل يف بورون  وبرن

اإلمنائي مساعدة احلكومة علـى إكمـال اسـتراجتيتها الوطنيـة إلعـادة اإلدمـاج الراميـة إىل تقـدمي                    
حوافز اقتصادية مستدامة للمقاتلني السابقني والبالغني الذين كانوا مرتبطني سـابقا باجلماعـات             

 الفئات الضعيفة، مع التركيز على التربيـة الوطنيـة          املسلحة، واملشردين داخليا والعائدين وسائر    
وُيتوقـع أن تتنـاول االسـتراتيجية    . والترابط االجتماعي واملصاحلة علـى صـعيد اجملتمعـات احملليـة          

ونظـرا إىل التقـدم البطـيء       . إعادة اإلدماج االجتماعي االقتصادي املستدام يف اجملتمعـات احملليـة         
اسـتمرار انعـدام    ورتاعات علـى األراضـي، واملـصاحلة الوطنيـة،          بشأن املسائل احلامسة من قبيل ال     

األمــن علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي، ُتعتــرب إعــادة إدمــاج املقــاتلني الــسابقني والعائــدين     
اجتماعيا واقتصاديا على حنو مستدام أمرا حيويا وستساعد على تدعيم ما حتقق حـىت اآلن مـن        

  .أمن واستقرار
  

  غريةاألسلحة الص  - دال  
 ملنـع األسـلحة   ٢٠٠٤واصلت احلكومة واألمم املتحدة تنفيذ بروتوكـول نـريويب لعـام        - ٤٠

الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى والقــرن األفريقــي ومراقبتــها واحلــد    
أغـسطس، اعتمـد الربملـان القـانون املتعلـق باألسـلحة الـصغرية الـذي يـنص                  / آب ٢٨ويف  . منها

 لـة مـدهتا شـهران للمـدنيني ليقومـوا بإعـادة األسـلحة غـري املـشروعة إىل احلكومـة                 على مـنح مه   
واســتمرت اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بــرتع ســالح املــدنيني ومكافحــة انتــشار األســلحة   . طواعيــة

الصغرية يف مجع األسلحة واستهلت املرحلة األخرية من محلة نـزع سـالح املـدنيني الطـوعي يف                  
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ــازة    /ن تــشرين األولاألســبوعني األخرييــن مــ  ــوبر، وســتعاقَب بعــدها مبوجــب القــانون حي أكت
اهلـادف إىل    مـشروع صـندوق بنـاء الـسالم          اختتـام ويتـزامن ذلـك مـع       . السالح غـري املـشروعة    

  . عملية نزع سالح املدنيني الطوعيدعم
مـن  قطعـة    ٨٠٠وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، دمرت احلكومة مـا يزيـد علـى               - ٤١

 املتفجــرة مبــساعدة الــذخائرمــن  قطعــة ١١ ٤٠٠اخلفيفــة وحنــو األســلحة لــصغرية واألســلحة ا
 وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبتمويــل مــن   األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي مكتــب

إصــالح اإلمنــائي ســبتمرب، أكمــل املكتــب والربنــامج /ويف أيلــول. سويــسرا والواليــات املتحــدة
لشرطة يف بلدية بوجومبورا، وواصال دعم قـوات الـدفاع واألمـن            مستودعني لألسلحة تابعني ل   

. الوطنية يف تنمية القدرات املتعلقة بوضـع عالمـات علـى األسـلحة وتعقبـها وختزينـها وإتالفهـا                  
وقُدم التدريب لـضباط اجلـيش علـى إدارة قاعـدة بيانـات وطنيـة حموسـبة لألسـلحة العـسكرية،                    

  .نيةوبدأ تدريب مماثل ألفراد الشرطة الوط
  

  حقوق اإلنسان  - هاء  
ال تزال حالة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ظاهرة اإلفالت مـن العقـاب، تـشكل باعثـا                    - ٤٢

 األمم املتحـدة املتكامـل يف       وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، الحظ مكتب     . على القلق الشديد  
ملـستهدف والتخويـف     زيادة يف تقييد احلقوق املدنيـة والـسياسية، وال سـيما العنـف ا              بوروندي

وقـد ُحرمـت أحـزاب املعارضـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين مـرارا مـن                  .  الـسلطات  الذي تقوم به  
وتلقى املكتب تقارير عـن مـشاركة أعـضاء       . احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع      

 الــدفاع عــن  قــوات-س الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة  مــن اجلنــاح الــشبايب يف حــزب اجمللــ 
، يف دوريـــات يف اجملتمعـــات احملليـــة وحراســـة املبـــاين “اإلميبونرياكـــور”الدميقراطيـــة احلـــاكم، 

أعمـال يـدعى   ومرافقة املوظفني العموميني وضـباط الـشرطة خـالل إجـراءات االعتقـال، وهـي         
 عالوة علـى ذلـك، تزايـدت حـاالت قـضاء الغوغـاء، حيـث يرجـع                  .بأهنا تتم مبوافقة السلطات   

  .ها الفعالية احملدودة للنظام القضائي وللشرطة الوطنية البورونديةذلك لعدة أمور من
أكتـــوبر، نقحـــت جلنـــة خمصـــصة مـــشتركة بـــني  /ســـبتمرب وتـــشرين األول/ويف أيلـــول  - ٤٣

الوزارات مـشروع القـانون املتعلـق بإنـشاء جلنـة وطنيـة مـستقلة حلقـوق اإلنـسان، بغيـة حتـسني                 
وتــثري الــصيغة احلاليــة مــن مــشروع القــانون  . صلة مــع املعــايري الدوليــة ذات الــأحكامــهمواءمــة 

.  التنفيذية صـالحية تعـيني أعـضاء اللجنـة دون الرجـوع إىل الربملـان               ةشواغل ألهنا ختول للسلط   
  .ومل ينظر جملس الوزراء يف مشروع القانون بعد

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظـل قلـق كـبري يـساور البورونـديني واجملتمـع الـدويل                    - ٤٤
مرصــد  إرنــست مانريومفــا، نائــب رئــيس منظمــة مكافحــة الفــساد غــري احلكوميــة    مقتــلزاء إ
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أكتــوبر / تــشرين األول٢ وأنــشئت جلنــة ثالثــة يف .مكافحــة الفــساد واالختالســات االقتــصادية
لقــبض علــى ســتة أشــخاص حــىت اآلن  وقــد ألقــي ا. لــدعم الــشرطة وجلــان التحقيــق القــضائية 

  .تزال القضية رهن التحقيق وال
 بـذل اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز   األمــم املتحـدة املتكامــل يف بورونــدي وواصـل مكتــب   - ٤٥

 واالسـتخبارات ومشلت تلك اجلهود تدريب أفراد اجلـيش والـشرطة          . حقوق اإلنسان ومحايتها  
وعقدت احلكومـة،   . وتنظيم منتديات أسبوعية للصحفيني وممثلي قطاع التجارة واجملتمع املدين        

أغـسطس بغيـة وضـع    / آب٢٧ إىل ٢٥ب، حلقة دراسية دامـت ثالثـة أيـام مـن       بدعم من املكت  
ــة للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان    ــدعم أيــضا  . اســتراتيجية وسياســة وطني وقــدم املكتــب ال

 والعهــد ،إلعــداد التقــارير املطلوبــة مبوجــب العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية 
 واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه         ،االجتماعيـة والثقافيـة   الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية و      

فريقــي حلقــوق  وامليثــاق األ،مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة  
  .اإلنسان والشعوب

  
  العدالة االنتقالية  -واو   

ــاء الــسالم،     - ٤٦ ــدعم مــن صــندوق بن ــة    انطلقــتب ــة بــشأن آليــات العدال مــشاورات وطني
يوليه لتشكل أول خطوة حنـو إنـشاء اآلليـات وفقـا التفـاق              / متوز ١٤النتقالية يف بوروندي يف     ا

ــام   ــا لعــ ــن   ٢٠٠٠أروشــ ــس األمــ ــرار جملــ ــة الل ). ٢٠٠٥ (١٦٠٦ وقــ ــود العمليــ ــة وتقــ جنــ
.  اليت تتألف من ممثلني عن احلكومة واجملتمع املـدين واألمـم املتحـدة             الثالثية األطراف  التوجيهية

، بلـغ متوسـط     ١٧ مقاطعـة مـن أصـل        ١٣نوفمرب، أجريت مـشاورات يف      /اين تشرين الث  ٦ويف  
ديــسمرب، ووضــع /كــانون األولحبلــول توقــع إهنــاء املــشاورات وُي.  يف املائــة٨٠املــشاركة فيهــا 

 األمــم املتحــدة املتكامــل يف  وواصــل مكتــب. ٢٠١٠مــارس /الــصيغة النهائيــة للتقريــر يف آذار 
ويف . توعيـة اجلمهـور باملـسائل املرتبطـة بالعدالـة االنتقاليـة            إجـراء محالتـه اهلادفـة إىل         بوروندي

غضون ذلك، اتفقت األمم املتحدة واحلكومة علـى تأجيـل املـشاورات بـشأن الطرائـق واألطـر              
ــة إىل أن تكتمـــل      ــة خاصـ ــائق واملـــصاحلة وحمكمـ ــة لتقـــصي احلقـ ــشاء جلنـ ــة بإنـ ــة املتعلقـ الزمنيـ

  . اآللياتتلكاملشاورات الوطنية بشأن 
  

  إصالح قطاع العدل  - زاي  
ز سوى تقدم ضئيل يف توطيـد سـيادة القـانون، مـن خـالل العمـل بوجـه خـاص                مل حيرَ   - ٤٧

ــا يف     ــة واملؤســسات اإلصــالحية، مب ــز نظــام العدال ــه  علــى تعزي .  ذلــك اســتقالل القــضاء وقدرت
 يتلقى عدة ادعـاءات بالتـدخل الـسياسي     األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي انفك مكتب  وما
 عمل القضاة املتعلق باختاذ القرارات القضائية، بوسائل تشمل هتديد القـضاة الـذين ينظـرون                يف
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وخالفــا للقــانون، مل خيــضع توظيــف القــضاة واملــدعني العــامني  . يف القــضايا احلــساسة ونقلــهم
  .المتحان تنافسي واستمرت وزارة العدل يف تعيينهم دون استشارة اجمللس األعلى للقضاء

. املكتب دعم احلكومة يف تعزيز قدرات نظام العدالة واملؤسسات اإلصـالحية          وواصل    - ٤٨
وبـذلك وصـل   .  لكتاب احملاكم وموظفيهـا   احملاكمقدت أربع حلقات عمل بشأن إجراءات       وُع

كمــا ســاعد .  موظفــا٢٤٠ إىل ٢٠٠٩عــدد مــوظفي احملــاكم الــذين تلقــوا التــدريب يف عــام    
تعـديل سـجالت احملـاكم وحفـظ الـسجالت، ووضـع            املكتب احلكومة يف جهودها الرامية إىل       

وبغيـة  . جية وطنية للتدريب، وترمجة القانون اجلنائي اجلديد إىل لغة الكريوندي الوطنيـة           ياسترات
معاجلة اكتظاظ الـسجون وزنزانـات احلجـز، سـاعد املكتـب يف تنفيـذ مـشروع لتجديـد سـبعة                     

ويوجـد ثلثـا الـسجناء    .  للسجون سجون، وقدم الدعم إىل احلكومة يف وضع استراتيجية وطنية        
  .توجيه هتم إليهم أو حمتجزين دون انتظارا للمحاكمةيف بوروندي تقريبا رهن احلبس 

  
  محاية الطفل  - حاء  

وبـدأت  . مت تسريح مجيع األطفال املرتبطني باجلماعات املـسلحة وإعـادهتم إىل أسـرهم              - ٤٩
 هلــؤالء األطفــال الــذين كــانون مــرتبطني ســبتمرب إعــادة اإلدمــاج يف اجملتمعــات احملليــة/يف أيلــول

 طفـال بـالتعليم الرمسـي       ٨٤وقد التحق   .  طفال ٦٢٦سابقا باجلماعات املسلحة والبالغ عددهم      
بينما ستتاح لآلخرين فرص التدريب املهين الذي خيتارونه أو فرص االضـطالع بأنـشطة مـدرة               

  .وسُيمول البنك الدويل هذا الربنامج. للدخل
رات اإلجيابيـة، اسـتمر اإلبـالغ عـن انتـهاكات جـسيمة حلقـوق األطفـال،                 ورغم التطو   - ٥٠

ويظــل انتــشار العنــف  . وال تــزال أجــواء إفــالت منتــهكي حقــوق الطفــل مــن العقــاب ســائدة   
حتجـز  واصل احتجـاز األطفـال يف نفـس املرافـق الـيت يُ            وَت. اجلنسي ضد األطفال مثار قلق كبري     

  .وقوع األطفال ضحايا لألعمال اإلجرامية وهناك تقارير مستمرة عن ،فيه البالغون
 األمـم املتحـدة املتكامـل       ، واصـل مكتـب    )٢٠٠٥ (١٦١٢وعمال بقرار جملس األمـن        - ٥١

 واليونيــسيف وســائر أعــضاء فرقــة العمــل القطريــة لرصــد االنتــهاكات اجلــسيمة    يف بورونــدي
اهرة اإلفـالت مـن     حلقوق األطفال واإلبالغ عنها االضطالع بأنشطة لبناء القدرات ملواجهة ظ         

العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق األطفال، مبـا يف ذلـك االغتـصاب والتـشويه واالحتجـاز                  
ــانوين  ــام بإعــادة إدمــاج األطفــال يف      . غــري الق ــدعوة إىل القي ــة العمــل يف ال كمــا اســتمرت فرق

  .اجملتمعات احمللية على حنو كفء ومستدام
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  وسائط اإلعالم  -اء ط  
ة قيد االستعراض، واصل مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي، إىل               أثناء الفتر   - ٥٢

وشـركاء وطنـيني، األنـشطة      ) اليونـسكو (جانب منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             
ــاء قــدرات اإلعالمــيني   ــة علــى تــدريب علــى   . الــيت هتــدف إىل بن ــدورات التدريبي واشــتملت ال

ة، وكـذلك حماضـرات عـن تنظـيم وسـائط اإلعـالم، والعدالـة        املهارات األساسية ملهنـة الـصحاف     
ــصحافة، ودور وســائط اإلعــالم يف        ــة ال ــات مهن ــسني، وأخالقي ــني اجلن ــساواة ب ــة، وامل االنتقالي

  . العملية االنتخابية
يونيه هبـدف تعزيـز   / حزيران١٩ يف “صحفي العام”الرئيس نكورونزيزا جائزة   وأنشأ    - ٥٣

فيني إىل احتـرام قـانون الـصحافة وأخالقياهتـا، بغـض النظـر عـن          االحتراف املهين، ودعـا الـصح     
  .انتماءاهتم السياسية

  
  الشؤون اجلنسانية  - ياء  

 األمـم املتحـدة     ، يقـدم مكتـب    ٢٠١٠يف إطار التحضري للعملية االنتخابية املقررة لعام          - ٥٤
 النـساء    الدعم من أجـل إدراج بعـد جنـساين فيهـا بغيـة ضـمان مـشاركة                 املتكامل يف بوروندي  

والرجال وأفراد الفئات الضعيفة على قدم املساواة يف العملية االنتخابية كمرشـحني أو نـاخبني     
وبالتعاون مع صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وكـذلك             . أو موظفي شؤون االنتخابات   

بيـة  مع املنظمات غري احلكومية الوطنيـة والدوليـة، يعمـل املكتـب علـى مـساعدة اللجنـة االنتخا        
الوطنيــة املــستقلة وشــبكة املنظمــات النــسائية بــشأن االنتخابــات مــن أجــل وضــع برنــامج لبنــاء  

 مـدرِّبا، ووضـع دليـل عملـي ومـواد تدريبيـة             ٥١ويشمل هذا الربنامج تدريب     . قدرات النساء 
وواصل املكتـب دعـم احلكومـة       . وال يزال العنف اجلنساين مثار قلق شديد      . أخرى للمرشحني 
  .تيجية وطنية مستدامة ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساينيف وضع استرا

  
  احلالة اإلنسانية  - كاف  

وأشـارت وزارة   . ال يزال انعدام األمن الغـذائي يـثري القلـق رغـم زيـادة إنتـاج األغذيـة                   - ٥٥
أن بعــض املقاطعــات، ومــن بينــها بوبــانزا، وبــوروري،  إىل الزراعــة ووكــاالت األمــم املتحــدة  

، ميكـن أن تتـأثر حبالـة حـادة     يغـي  وكريونـدو، وماكامبـا، وروتانـا، ورو   زا، وكايـان  وكانكوزو،
علـى األراضـي، وتـدفق      واملنازعـات   من انعـدام األمـن الغـذائي نتيجـة للفيـضانات، واجلفـاف،              

  .، واألوبئة، واختالالت السوق)العائدين(السكان 
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 إىل ورونــدينيلفتــرة املــشمولة باالســتعراض، تواصــلت إعــادة الالجــئني الب     وخــالل ا  - ٥٦
ــارهم ــاد ديـ ــوبر/ تـــشرين األول٣١ منـــهم حبلـــول ٣١ ٥٦٢، حيـــث عـ  مـــن ٢٩ ٠٢١: أكتـ

لـــدان جمـــاورة أخـــرى، ليبلـــغ جممـــوع الالجـــئني   مـــن ب٢ ٥٤١ ، و املتحـــدةترتانيـــامجهوريـــة 
ومـع  .  الجـئ ٥٠٠ ٠٠٠ أكثر مـن  ٢٠٠٢مارس  /البورونديني الذين عادوا إىل البلد منذ آذار      

ن يف خميم متـابيال يف ترتانيـا الـذي أغلـق رمسيـا              ي الجئ موجود  ٣٥ ٠٠٠ذلك، ال يزال حوايل     
أغسطس، اجتمعت اللجنة الثالثيـة املؤلفـة مـن بورونـدي           /آب ٢١ويف  . سبتمرب/ أيلول ٣٠يف  

يف بومجبـورا هبـدف معاجلـة       املتحدة  ترتانيا  مجهورية  ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني و     
والحــظ املــشاركون أن عــودة الالجــئني . ذلــك البلــديمني يف حالــة الالجــئني البورونــديني املقــ

 - بإعـادة االنـدماج االجتمـاعي   شـواغلهم الـيت تتعلـق     البورونديني كانـت بالغـة الـبطء بـسبب          
عـن رغبتـها يف أن      أيـضا   أعربت اللجنـة الثالثيـة      و.  باحلالة األمنية  ااالقتصادي أكثر من ارتباطه   

يـة إىل تـشجيع تلـك اجملموعـة املتبقيـة مـن الالجـئني علـى                 تتواصل حىت هناية العـام اجلهـود الرام       
  . العودة الطوعية

والقاضـي  وعقب القـرار املـشترك بـني مفوضـية شـؤون الالجـئني وحكومـة بورونـدي             - ٥٧
ــجع           ــساعدة، ُش ــة وامل ــال احلماي ــيد أعم ــن أجــل ترش ــات الالجــئني م ــن خميم ــدد م ــد ع بتوحي

ــامولينغي الكونغول   ــهم الباني ــن بين ــون وم ــون يف خمــيم  الالجئ ــال إىل خمــيم   غي ــى االنتق ــا عل يهينغ
 اجلهود اليت تـستهدف نقلـهم وأعربـوا عـن           نيوقاوم معظم الالجئ  . بواغرييزا يف مقاطعة روجيي   

ورغم نـصيحة املفوضـية بعـدم العـودة يف هـذا الوقـت،              . تفضيلهم العودة إىل ديارهم عن النقل     
 ولكنـهم أجـربوا يف      ،نغـو الدميقراطيـة   حاول عدد كبري مـن الالجـئني العـودة إىل مجهوريـة الكو            

. ذلـك البلـد  وجـدوا احلـدود مغلقـة مـع     ما  أكتوبر على العودة إىل املخـيم بعـد       /تشرين األول  ٨
ومن املتوقع عقد اجتماع ثالثي قبـل هنايـة العـام مـن أجـل وضـع معـايري لعـودهتم إىل مجهوريـة                  

  . الكونغو الدميقراطية عندما تسمح الظروف
  

  االقتصادية - جتماعيةاحلالة اال  - الم  
االســـتعراض الثـــاين ألداء بورونـــدي  يوليـــه /متـــوزأكمـــل صـــندوق النقـــد الـــدويل يف    - ٥٨

االقتــصادي يف إطــار برنــامج مــدعوم مــن ترتيــب مدتــه ثــالث ســنوات ملرفــق احلــد مــن الفقــر    
وأثــىن الــصندوق علــى حكومــة بورونــدي ألدائهــا القــوي يف تنفيــذ الربنــامج،   . وحتقيــق النمــو

ن دوالر، ليــصل جممــوع املبلــغ املــدفوع يف إطــار  و مليــ١٠,٢قــدره إضــايف  دفــع مبلــغ وأعلــن
ــامج ــون دوالر٣٠,٧  إىلالربن ــاين، ُنقحــت توقعــات النمــو يف    .  ملي ويف إطــار االســتعراض الث

 يف املائة، نظرا ألثر األزمـة املاليـة العامليـة علـى             ٣,٢ حيث ُخفضت إىل     ٢٠٠٩بوروندي لعام   
  . من القهوة بورونديأضرت حتديدا بصادراتحيث اقتصاد البلد، 
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 إىل الربملــــان ٢٠٠٩أغــــسطس، قــــدمت احلكومــــة امليزانيــــة املنقحــــة لعــــام /ويف آب  - ٥٩
 يف املائـة،    ٧,٥ بنسبة   ٢٠٠٩وخفضت امليزانية املنقحة من تقديرات اإليرادات لعام        . إلقرارها

. مـع اسـتعراض الـصندوق     شـيا   امتوذلـك    يف املائـة،     ٢,٥وزادت من تقـديرات النفقـات بنـسبة         
ى الفرق بني اإليرادات والنفقـات مـن أمـوال مقدمـة مـن االحتـاد األورويب، إىل جانـب                    وسيغطَّ

ــوب األفريقــي       ــا واجلن ــشرق أفريقي ــشتركة ل ــسوق امل ــرة واحــدة مــن ال  وخفــض .مــستردات مل
ــسبة    ــى االســتثمار بن ــام   ١٣اإلنفــاق عل ــة لع ــة األولي ــة بامليزاني ــة مقارن ادت ، وز٢٠٠٩ يف املائ

  .  يف املائة٨النفقات املتكررة للوزارات احلكومية بنسبة 
ســـبتمرب، أصـــدر الـــرئيس نكـــورونزيزا مرســـوما بـــشأن الزيـــادات يف / أيلـــول٣٠ويف   - ٦٠

وجــاء ذلــك عقــب تنظــيم املــوظفني املــدنيني   . األجــور وجــداول املرتبــات للمــوظفني املــدنيني 
واعتمــد الربملــان القــانون املتعلــق حبالــة  . تاملرتبــاإضــرابات متكــررة طــالبوا فيهــا بزيــادات يف  

ــائج     العــاملني يف احلقــل الــصحي   ــه االســتثنائية مبــا يــضفي الطــابع الرمســي علــى نت خــالل دورت
ــات      ــة ونقاب ــني احلكوم ــيت جــرت ب ــدمي املفاوضــات ال ــصحية مق ــة ال ــات . الرعاي إال أن النقاب

  .عية أن القانون مل يليب مطالبهاواصلت اإلضراب مد
لحد من الفقر، ويف حماولة لدعم عزم احلكومـة         لستراتيجية احلالية   االا ُتستعرض   وريثم  - ٦١

علــى االنتقــال مــن اقتــصاد مرحلــة مــا بعــد الــرتاع إىل اقتــصاد إمنــائي منــتج، نظمــت حكومــة     
أكتوبر، بـدعم مـن البنـك الـدويل، االجتمـاع األول            / تشرين األول  ٢٧  و ٢٦بوروندي يومي   

القطاعـات  إىل   هبدف مساعدة البلد علـى جـذب االسـتثمارات           للفريق االستشاري يف باريس،   
ومن بني القطاعات املستهدفة الزراعـة، والطاقـة،       . اليت حتقق التنمية االقتصادية والنمو املتكافئ     

وعمــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي بــشكل . واهلياكــل األساســية، والــسياحة
  . حلكومة قبل االجتماع وخاللهنشط على تقدمي الدعم للبنك الدويل وا

ويف غضون ذلك، وريثما توضـع الـصيغة النهائيـة لالسـتراتيجية الوطنيـة املعنيـة بإعـادة               - ٦٢
االقتــصادي للــسكان املتــضررين مــن الــرتاع، تــضطلع األمــم املتحــدة،   - اإلدمــاج االجتمــاعي

 الـصعيد اجملتمعـي يف       علـى  االنتعـاش بقيادة ممثلي، بدور قيادي يف مشروع رائد متكامل لتعزيز          
وهتـدف  . أكثر املقاطعات تضررا من احلرب، مبـا فيهـا ريـف بومجبـورا، وبوبـانزا، وسـيبيتوكي                

اقتصادية للمقاتلني السابقني وغريهـم مـن الفئـات الـضعيفة      - املبادرة إىل إجياد فرص اجتماعية   
النتخابـات  ر ا أخـذا يف االعتبـا     إىل العـصابات أو اجلماعـات املـسلحة          هممن أجل منـع انـضمام     

  . املقبلة
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  مالحظات  - خامسا 
آخــر قــوات التحريــر الوطنيــة،   خــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض، ُنــزع ســالح        - ٦٣

ُتختــتم إىل حــد كــبري آخــر  وبــذلك  . وحتولــت إىل حــزب سياســي،سلحةاملــتمــرد ات الحركــ
 اجلديـدة، فـإن   وعلى الرغم من وجـود بعـض املهـام املتبقيـة والتحـديات       . مراحل عملية السالم  

ويف هــذا اخلــصوص، أود اإلعــراب عــن امتنــاين . التقــدم العــام يبــشر بــاخلري ملــستقبل بورونــدي
، وهيئة التيسري التابعة جلنـوب أفريقيـا، والـشراكة مـن أجـل               من أجل السالم   للمبادرة اإلقليمية 

ساعدة يف حتقيـق     على املـ   ،واالحتاد األفريقي  السالم يف بوروندي، مبا يف ذلك املديرية السياسية       
وســيكون للــدعم املــستمر واملــشاركة القويــة مــن الــشركاء اإلقليمــيني   . هــذه النتيجــة اإلجيابيــة

  .والدوليني أمهية بالغة يف ضمان بقاء ما حتقق من إجناز
وأثين علـى حكومـة بورونـدي واألحـزاب الـسياسية لـسموها فـوق اخلالفـات احلزبيـة                     - ٦٤

. إطـار قـانوين للمنتـدى الـدائم للحـوار         وضـع   ار احلكومـة    وأرحب بقـر  . ومشاركتها يف احلوار  
تـسوية  تشكل، عند تشغيلها، مساحة أخـرى للحـور الـسياسي مـن أجـل               ميكن أن   فهذه اآللية   

  . أي خالفات قد تنشأ قبل العملية االنتخابية وخالهلا وبعدها
هتيئــة عــن وتقــع علــى عــاتق احلكومــة وشــركائها الــوطنيني يف املقــام األول املــسؤولية     - ٦٥

ويف هذا اخلصوص، يشجعين تأكيد الرئيس نكـورونزيزا املتكـرر          . الظروف املواتية لالنتخابات  
وينبغـي الثنـاء علـى الزعمـاء الـسياسيني          . بأن تلـك االنتخابـات سـتكون حـرة ونزيهـة وسـلمية            

ــى نطــاق واســع      ــآلراء عل ــق ل ــات حيظــى بتواف ــا لالنتخاب ــة  . العتمــادهم قانون وأحــث احلكوم
 جلنـة االنتخابـات  احلفاظ على اسـتقاللية  الرامية إىل السياسية على مواصلة جهودها     واألحزاب  

  .الوطنية املستقلة ومصداقيتها
وال يزال يساورين القلق بشأن ما تفيد به التقارير عن وجود قيـود تفرضـها الـسلطات       - ٦٦

ثـل ممـا تفيـد بـه        ويـساورين قلـق مما    . احمللية علـى حريـة أحـزاب املعارضـة يف االجتمـاع والتعـبري             
 بـأحزاب سياسـية معينـة وتعمـل         االتقارير عن أنشطة مترد جلماعات من الشباب يزعم ارتباطهـ         

ــزام اليقظــة واختــاذ    . علــى بــث اخلــوف والــشك  وأدعــو احلكومــة والزعمــاء الــسياسيني إىل الت
  . ةشطاإلجراءات الالزمة من أجل وضع حد لتلك األن

 انتــهاكات حقــوق اإلنــسان وتفــشي اإلفــالت مــن  وال يــزال يــساورين قلــق بــالغ إزاء   - ٦٧
ــيت مل        ــرية ال ــرائم اخلط ــن اجل ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاب، مب ــد   العق ــا بع ــصدي هل ــتم الت ــذ. ي  اويف ه

نائــب رئــيس مرصــد مكافحــة الفــساد مقتــل لقــضية االختتــام املبكــر والعــادل اخلــصوص، فــإن 
  .شكل خطوة هامة يف االجتاه الصحيحي سةاالقتصاديواالختالسات 
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ــا الراميـــة إىل اجتثـــاث الفـــساد    - ٦٨ . وأود أن أشـــجع احلكومـــة علـــى املثـــابرة يف جهودهـ
ــة إىل حتــسني       ــة الرامي ــق اإلصــالحات اهليكلي ــسعي إىل حتقي ــى ال ــضا عل احلوكمــة وأشــجعها أي

  . الرشيدة يف جماالت السياسة واالقتصاد والتنظيم
اء مفوضية وطنية مـستقلة     ويشجعين قرار احلكومة بتنقيح مشروع القانون املتعلق بإنش         - ٦٩

وأكرر ندائي بإنـشاء مفوضـية مـستقلة ذات مـصداقية     . حلقوق اإلنسان يف ضوء مبادئ باريس 
ويف هــذا الــصدد، أود أن أبــرز أمهيــة إنــشاء عمليــة شــفافة لتعــيني  . متتثــل متامــا لتلــك املبــادئو

ــا مالئمــا   ــشمل إشــرافا برملاني ــى ا  . املفوضــني، ت ــزال املكتــب املتكامــل عل ــدعم  وال ي ســتعداد ل
يحسن مـن قـدرة البورونـديني       ساملفوضية وغريها من املؤسسات الدميقراطية املنشأة حديثا، مما         

  . على توطيد السالم وتعزيز سيادة القانون
ويف جمال العدالة االنتقالية، أود اإلعراب عـن تقـديري للـدور البنـاء الـذي تـضطلع بـه                      - ٧٠

توجيهيــة الثالثيــة املكلفــة باإلشــراف علــى املــشاورات  احلكومــة باعتبارهــا شــريكا يف اللجنــة ال
ــصاحلة، واحملكمــة         ــائق وامل ــة تقــصي احلق ــتني، ومهــا جلن ــتني املتالزم ــشاء اآللي ــشأن إن ــة ب الوطني

وستسفر العمليات الشفافة واجلامعة، اليت وجهت املشاورات حـىت اآلن، عـن حتـسني              . اخلاصة
ا سـيتخذ مـن خطـوات مقبلـة حنـو إنـشاء اآلليـتني             موثوقية النتائج وشرعيتها باعتبارها أساسا ملـ      

ــام يف الوقــت املناســب      . املتالزمــتني ويف هــذا الــصدد، فــإن األمــم املتحــدة علــى اســتعداد للقي
مـا تبقـى مـن      باستئناف املفاوضات مع السلطات البوروندية هبـدف الوصـول إىل اتفـاق بـشأن               

  .املسائل املعلقة اليت تتصل بسري عمل هاتني اآلليتني
يف جمـال األمـن عـن طريـق         مشجعة  وبينما تبذل احلكومة وشركاؤها الدوليون جهودا         - ٧١

اجتثاث انتـشار األسـلحة الـصغرية بـني الـسكان املـدنيني، ال يـزال ضـعف القـدرات املؤسـسية                      
وسيكون من الضروري بذل جهود إضافية تـستهدف التأهيـل املهـين    . يشكل عقبة مثرية للقلق 
  . لقضائية من أجل احلفاظ على ما يتحقق من إجنازاتللشرطة وتعزيز السلطة ا

 علــى حنــو فعــال، همقــوات التحريــر الوطنيــة وإعــادة إحلــاق مقــاتلي ويــشجعين تــسريح   - ٧٢
بينمــا يظــل مــن بــني  . البــالغني واألطفــال املــرتبطني باحلركــة بــني فــصل يف النجــاح الوكــذلك 

ريهم من الفئات الضعيفة علـى الـصعيد        إعادة إدماج املقاتلني السابقني والعائدين وغ     التحديات  
فيجــب بــذل قــصارى اجلهــد مــن أجــل كفالــة  . االقتــصادي يف األجــل الطويــل - االجتمــاعي

مــصدر إضــايف النعــدام حتوهلــا إىل إعــادة إدمــاج تلــك الفئــات علــى حنــو مــستدام، هبــدف منــع  
لـدعم تنفيـذ    وأحث الـشركاء الـدوليني، وال سـيما جلنـة بنـاء الـسالم، علـى االسـتعداد                   . األمن

النهائيــة فــور إضــفاء اللمــسات االســتراتيجية الوطنيــة إلعــادة اإلدمــاج الــيت وضــعتها احلكومــة  
  . يف احملافل املعنيةإقرارها وعليها 
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ــة       - ٧٣ ــانون ال ميكــن اســتمرارها مــن دون التنمي ــة وســيادة الق ــسالم والعدال ــذاك . إن ال ول
. ة يف بـاريس بـدعم مـن البنـك الـدويل           أرحب بعقد اجتماع الفريق االستشاري للجهات املاحن      

وأحث الشركاء الدوليني على مواصلة دعم جهود احلكومة الرامية إىل حتقيـق األهـداف املبينـة                
  . يف استراتيجية احلد من الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية

ث علـى مـدى الـسنوات الـثال       وأثين على جلنة بناء السالم للشراكة الفعالة اليت أقامتـها             - ٧٤
وأعـرب عـن تقـديري للجهـود        . مع احلكومة وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة الـوطنيني           املاضية  

املستمرة الـيت تبـذهلا اللجنـة مـن أجـل املـساعدة علـى حـشد الـدعم الـدويل للعمليـة االنتخابيـة                         
  .االقتصادي - واالستراتيجية الوطنية إلعادة اإلدماج على الصعيد االجتماعي

ري قــد حتقــق يف بورونـدي يف وقــت قــصري، بــالنظر إىل مــا كــان  ومـن الواضــح أن الكــث   - ٧٥
ويـضطلع املكتـب املتكامـل بـدور يـستحق          . ولكـن الوضـع ال يـزال هـشا        . عليه البلد قبل ذلك   

الثناء يف مساعدة احلكومـة علـى الوفـاء مبـسؤولياهتا الـسيادية يف توطيـد الـسالم وإرسـاء أسـس                 
العـام  ويكتـسب   . احل األكثر تـضررا مـن الـرتاع       االنتعاش االجتماعي االقتصادي، وال سيما لص     

مـا حتقـق حـىت اآلن        جيب مساعدة بوروندي مـن أجـل كفالـة توطيـد              بالغة، حيث  القادم أمهية 
 وخالهلـا وبعـدها، حـىت يـتمكن البلـد مـن االسـتمرار        ٢٠١٠مكاسب، قبل انتخابات عام   من  

  . ة، والتنميةعلى طريق املصاحلة الوطنية، واحلكم الدميقراطي اخلاضع للمساءل
يف بورونـدي   املتكامـل   األمم املتحـدة    ويف ضوء ما سبق، أوصي بتجديد والية مكتب           - ٧٦

وتوافـق حكومـة بورونـدي    . ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١عند انتهائها يف    ،  لسنة إضافية 
  .هذه التوصيةعلى 
مـود، ومجيـع    وأود أن أختتم باإلعراب عن امتناين العميق ملمثلي التنفيذي، يوسـف حم             - ٧٧

موظفي األمم املتحدة على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة يف تنفيذ والية البعثة بأسـلوب متكامـل               
وأعــرب عــن تقــديري أيــضا للمنظمــات غــري احلكوميــة والــشركاء الثنــائيني واملتعــددي    . حقــا

  .األطراف على التزامهم الراسخ ومسامهاهتم السخية لبوروندي
  


