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  تقرير األمني العام عن مكتب األمم املتحدة يف بوروندي    
  

  مقدمة  - أوال  
الــذي طلــب اجمللــس ) ٢٠١٠ (١٩٥٩يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١

توطيـد دعـائم     مبوجبه إيلَّ أن أنشئ مكتب األمم املتحـدة يف بورونـدي لـدعم التقـدم احملـرز يف                 
 بوروندي، وأن أطلعـه علـى مـستجدات تنفيـذ واليـة املكتـب،            السالم والدميقراطية والتنمية يف   

ويــوفر هــذا التقريــر اســتكماال . الــذي حــل حمــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي
) S/2010/608(للمعلومات عن التطورات الرئيـسية يف بورونـدي منـذ صـدور تقريـري الـسابع                 

قييمــا للتحــديات املاثلــة أمــام توطيــد وهــو يعطــي ت. ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠املــؤرخ 
دعائم السالم يف بوروندي ويصف األنشطة اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة للمـساعدة يف التـصدي                  

  . لتلك التحديات
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

نـت حـرة    ، الـيت وصـفها املراقبـون الـدوليون بأهنـا كا           ٢٠١٠منذ إجراء انتخابات عام       - ٢
ونزيهة إال أن أحزاب املعارضة الرئيسية قاطعتها بعد انتخابـات البلـديات، واصـلت بورونـدي                

ومع أن حالة حقوق اإلنـسان ال تـزال حتتـاج إىل    . إحراز تقدم يف بعض جوانب توطيد السالم   
مواصــلة العمــل علــى حتــسينها، فــإن اخلطــوات اإلجيابيــة املتخــذة تــشمل إنــشاء اللجنــة الوطنيــة  

ستقلة حلقــوق اإلنــسان، ومكتــب أمــني املظــامل، واألعمــال التحــضريية إلنــشاء جلنــة لتقــصي  املــ
كـذلك أعربـت احلكومـة عـن اسـتعدادها          . ٢٠١٢احلقائق واملصاحلة يف الربـع األول مـن عـام           

  .للشروع يف حوار مع املعارضة من خارج عضوية الربملان
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سية، وعلـى الوجـه األخـص        تـسود الـساحة الـسيا      ٢٠١٠وظلت آثـار انتخابـات عـام          - ٣
ــدميقراطي مــن أجــل التغــيري    ــوترات بــني احلكومــة والتحــالف ال ــبريي، وهــو حتــالف  - الت  إيكي

ويواصل هذا التحالف، الـذي حـصل       . لألحزاب السياسية اليت انسحبت من العملية االنتخابية      
، ٢٠١٠مــايو / يف املائــة مــن األصــوات يف انتخابــات البلــديات يف أيــار  ٢٧جمتمعــا علــى حنــو  

ــدي     ــسياسية يف بورونــ ــة الــ ــح احلوكمــ ــاد مالمــ ــات وانتقــ ــة االنتخابــ ــن يف نتيجــ ويف . الطعــ
، خالل أنشطة ُنظمـت لالحتفـال بالـسنة الثانيـة علـى تـويل الـرئيس                 ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٦

ــشرع يف حــوار إال أن ذلــك احلــوار        ــة ست ــرئيس أن احلكوم ــصبه، أكــد ال ــيري نكــورونزيزا من ب
مـن الـسياسيني، وأهـاب جبميـع األحـزاب الـسياسية التحـضري              يقتـصر علـى جمموعـة بعينـها          لن

  .٢٠١٥النتخابات عام 
، عقـــد النائـــب األول للـــرئيس، تريانـــس ســـينونغوروزا، ٢٠١١يوليـــه / متـــوز٢٥ويف   - ٤

وخالل االجتمـاع، كـرر النائـب األول للـرئيس الـدعوة            . اجتماعا لألحزاب السياسية املسجلة   
يونيـه إىل قـادة األحـزاب الـسياسية يف املنفـى            / حزيـران  ٣٠ اليت وجهها الرئيس نكـورونزيزا يف     

وأعلن النائب األول للـرئيس     . لكي يعودوا إىل البلد، وأكد أن تدابري قد اختذت لضمان أمنهم          
أنـه سـيعقد اجتماعـات كـل ثـالث شـهور مـع األحـزاب الـسياسية املـسجلة يف حـني أن وزيــر            

 - تحــالف الــدميقراطي مــن أجــل التغــيريوغــاب ال. الداخليــة ســيعقد اجتماعــات شــهرية معهــا
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨يوليـه وقـاطع أيـضا اجتماعـا ثانيـا ُعقـد يف              / متوز ٢٥إيكيبريي عن اجتماع    

أغسطس، قدم التحالف مطالب تفصيلية، مبا يـشمل االعتـراف الرمسـي            / آب ٢٤ويف  . ٢٠١١
سـا إىل منـصبه رئيـسا       بالتحالف، وهتيئة بيئة مواتيـة للمفاوضـات الـسلمية، وإعـادة أغـاتون روا             

ــة   ــر الوطنيـ ــوات التحريـ ــزب قـ ــداكومانا،    . حلـ ــونس نغينـ ــة، ليـ ــالف بالنيابـ ــيس التحـ ــال رئـ وقـ
  . التحالف سيواصل الضغط من أجل إجراء مفاوضات مع احلكومة أن
وتواصــل أطــراف فاعلــة وطنيــة وإقليميــة ودوليــة، مبــا فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة يف      - ٥

ة واملعارضـة مـن خـارج الربملـان للـشروع يف حـوار بنـاء،               بوروندي، تشجيع كـل مـن احلكومـ       
ويف هذا الـصدد، عقـدت ممـثليت اخلاصـة،          . وتطبيع العالقات بينهما، وجتنب اللجوء إىل العنف      

كــارين النــدغرين، عــددا مــن االجتماعــات مــع كبــار مــسؤويل الدولــة، وممثلــي املعارضــة مــن  
  .خارج الربملان، وجهات معنية أخرى

ترة املشمولة بـالتقرير، وقعـت هجمـات اسـتهدفت املـدنيني وقـوات األمـن                وخالل الف   - ٦
ســبتمرب، حينمــا وقــع هجــوم، وفقــا / أيلــول١٨والــدفاع يف عــدة أجــزاء مــن البلــد، خاصــة يف 

ورد يف بيــان حكــومي، اســتهدف حانــة يف غاتومبــا، الــيت تقــع خــارج بومجبــورا مباشــرة،     ملــا
ووردت أنبــاء . عديــدين آخــرين جبــروح شخــصا وإصــابة أشــخاص ٣٩أســفر عــن مقتــل  ممــا
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تـــداوهلا علـــى نطـــاق واســـع تفيـــد بـــأن اللـــواء أدولـــف نـــشيمريميانا، القائـــد العـــام لـــدائرة    مت
سـبتمرب اهتامـا علنيـا إىل أغـاتون رواسـا والتحـالف             / أيلـول  ٢٧االستخبارات الوطنية، وجـه يف      

فه بعمـل مـن أعمـال        إيكيـبريي بارتكـاب جمـازر، وهـو مـا وصـ            - الدميقراطي من أجـل التغـيري     
أكتــوبر أنكــرا /وأصــدر التحــالف والــسيد رواســا بيــانني منفــصلني يف تــشرين األول. اإلرهــاب

ويف غـــضون ذلـــك، وردت أنبـــاء إضـــافية ذات . فيهمـــا أي ضـــلوع هلمـــا يف هجـــوم غاتومبـــا
مصداقية تفيد حبدوث أعمال اعتقال واحتجاز وقتل ألعضاء املعارضـة، وال سـيما األشـخاص                

وتـضمنت األنبـاء أيـضا      .  حبزب قوات التحريـر الوطنيـة الـذي يتزعمـه الـسيد رواسـا              املرتبطون
اهتامــات ملــسؤولني إداريــني وقــوات أمنيــة، خاصــة دائــرة االســتخبارات الوطنيــة، بالــضلوع يف  

  .تلك األعمال
أبريــل تفاقمــا النعــدام األمــن يف مقاطعــة بومجبــورا /مــارس ونيــسان/وشــهد شــهرا آذار  - ٧

. ويف عدد من املرات، مت العثور على خمابئ لألسـلحة يف املقاطعـة            . جه اخلصوص الريفية على و  
 أطلق الرئيس نكـورونزيزا محلـة للتوعيـة األمنيـة مـدهتا شـهران اسـتهدفت          مايو،/ أوائل أيار  ويف

مقاطعــة بومجبــورا الريفيــة، قــام خالهلــا الــرئيس ومــسؤولون كبــار آخــرون يف الدولــة بزيــارات 
 لتوعية الـسكان باملـسائل األمنيـة واإلمنائيـة، وتنـشيط اللجـان األمنيـة علـى         متكررة إىل املقاطعة 

  . خمتلف املستويات اإلدارية، وإظهار االلتزام بتعزيز التدابري اإلمنائية للمقاطعة
ــومي      - ٨ ــوطين يف ي ــن ال ــرة أخــرى يف   / آب١٩ و ١٨واجتمــع جملــس األم أغــسطس وم

ويف االجتمـاع األول، خلـص اجمللـس إىل عـدم     . سبتمرب برئاسة الرئيس نكـورونزيزا  /أيلول ٢٠
ويف االجتمـاع الثـاين الـذي    . وجود مترد مسلح يف البلـد وأن احلالـة األمنيـة جيـدة بـصفة عامـة          

عقد عقب هجوم غاتومبا، أصدر اجمللس بيانا حث فيه احلكومـة، يف مجلـة أمـور، علـى إجـراء                    
لـسكان بتقـدمي أي معلومـات مـن شـأهنا           وأهـاب البيـان با    . حتقيقات وتقدمي اجلناة إىل احملاكمـة     

وحــذر البيــان األحــزاب الــسياسية ومنظمــات  . تــساعد الــسلطات يف التعــرف علــى اجلنــاة  أن
ــذ          ــب إىل املناف ــل وطل ــال القت ــات عــن أعم ــشر معلوم ــن ن ــدين ووســائط اإلعــالم م اجملتمــع امل

ــسالم و        ــضرر بال ــات ميكــن أن تلحــق ال ــث معلوم ــيم أو ب ــاع عــن تعم ــة االمتن ــن اإلعالمي األم
  . البلد يف
نوفمرب، أُعلن عن تغـيري يف التـشكيل الـوزاري مشـل مثـان حقائـب       / تشرين الثاين٧ويف    - ٩

ونتيجة لـذلك، ُعـني لـوران كافـاكوري وزيـرا للعالقـات اخلارجيـة والتعـاون الـدويل،           . وزارية
ليحــل بــذلك حمــل أوغوســتان نــسانزي الــذي أصــبح كــبري مستــشاري الــشؤون الــسياسية           

  .اسية يف رئاسة اجلمهوريةوالدبلوم
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. واتسمت الفترة املشمولة بـالتقرير بنـشوء خالفـات يف عـدد مـن األحـزاب الـسياسية                   - ١٠
 قوات الـدفاع عـن   -وقد عقدت اللجنة التنفيذية حلزب اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية       

ني جملـس احلكمـاء     مارس لفصل ماناسيه نزوبونيمبا، أم    / آذار ١٢الدميقراطية اجتماعا طارئا يف     
وجاء فصل الـسيد نزوبونيمبـا يف أعقـاب بيانـات صـحفية اهتـم فيهـا بعـض أعـضاء              . يف احلزب 

 قوات الدفاع عن الدميقراطية احلاكم بالفـساد،        -حزب اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية       
  . والتصرف دون خشية العقاب، وانتهاك املثل العليا للحزب

 ،علن بونافنتور نيويانكانا، رئيس حزب احتاد التقـدم الـوطين         أغسطس، أ / آب ١٨ويف    - ١١
. جتميد عضوية ثالثة من أعضاء احلزب املؤثرين لقيامهم بالتسبب يف انشقاقات داخـل احلـزب              

وينتمي األعضاء الثالثة جلناح من أجنحة احلزب دعا إىل استقالة السيد نيويانكانا، متـهما إيـاه      
  . قوات الدفاع عن الدميقراطية-ة  للدفاع عن الدميقراطيبالعمل لصاحل حزب اجمللس الوطين

مــايو، أعلــن زيــدي فــريوزي، رئــيس حــزب االحتــاد مــن أجــل الــسالم    / أيــار٢٤ويف   - ١٢
 إيكيـبريي  -  زيغاميبانغا، انسحاب حزبه من التحالف الـدميقراطي مـن أجـل التغـيري          -والتنمية  

 .ة أمينه العام، والنـاطق الرمسـي بامسـه        وجتميد عمل اجمللس االستشاري للحزب، وجتميد عضوي      
ــران١٩ويف  ــريوزي       / حزي ــسيد ف ــد عــضوية ال ــة للحــزب بتجمي ــة التنفيذي ــه، قامــت اللجن يوني

  .مايو/ أيار٢٤ات اليت أعلنها يف وأعلنت بطالن القرار
، اعتمــدت اجلمعيــة الوطنيــة، وحــذا حــذوها يف ذلــك   ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٧ويف   - ١٣

، قانونــا يتعلــق بعمــل األحــزاب الــسياسية وتنظيمهــا، ويــأيت معــدال جملــس الــشيوخ بعــد يــومني
ويــنص القــانون علــى متويــل األحــزاب الــسياسية وحيظــر تــشكيل   . ٢٠٠٣لقــانون صــدر عــام 

ــات    ــرة االنتخاب ــات خــارج فت ــا      . التحالف ــسياسية أن يكــون هل ــن األحــزاب ال ــضي م ــو يقت وه
وهـو كـذلك    ).  كـل مقاطعـة     عـضوا يف   ٢٠(عضوا مؤسسا على األقل على نطاق البلد         ٣٤٠

ويف . ميــنح وزيــر الداخليــة ســلطة اإلشــراف علــى تقيــد األحــزاب الــسياسية بلوائحهــا الداخليــة
  .سبتمرب، قام الرئيس نكورونزيزا بإصدار القانون رمسيا/أيلول ١٠
 انتخـــاب املـــسؤولني احمللـــيني يف بلـــديت نغاغـــارا وكانيوشـــا  ٢٠١٠ومل جيـــر يف عـــام   - ١٤

طعيت بلديــة بومجبــورا وبومجبــورا الريفيــة نتيجــة للمقاطعــة مــن قبــل التحــالف         التــابعتني ملقــا 
 إيكيبريي، وال سيما حزب قوات التحريـر الوطنيـة، الـذي كـان              - الدميقراطي من أجل التغيري   

 / كـانون الثـاين    ١٤ومـع ذلـك، يف يـومي        . قد فاز باالنتخابات يف هذين البلدتني قبل املقاطعـة        
لــى التــوايل، انتخبــت أخــريا بلــدتا نغاغــارا وكانيوشــا إدارييهمــا  أغــسطس، ع/ آب٢٣ينــاير و 

 مكتـب مـن مكاتـب البلـديات يف     ١٢٩احملليني وأعضاء مكاتب اجملالس، ليكتمل بذلك إنشاء    
  .مجيع أرجاء البلد
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وخـالل زيـارة    . وخالل الفترة قيد االستعراض، زار عدد من رؤساء الدول بورونـدي            - ١٥
أغــسطس، مت التوقيــع / آب١٣ إىل ١٠زومــا، يف الفتــرة مــن رئــيس جنــوب أفريقيــا جــاكوب 

سـبتمرب، التقـى الـرئيس      / أيلـول  ٥ينـاير و    / كانون الثـاين   ٢٢ويف  . على اتفاقات للتعاون الثنائي   
نكــورونزيزا بــرئيس روانــدا، الــرئيس بــول كاغــامي، ملناقــشة أمــن احلــدود، وتنــشيط اجلماعــة   

ــربى،    ــبحريات الكــ ــة الــ ــدان منطقــ ــصادية لبلــ ــا،  االقتــ ــرق أفريقيــ ــة شــ ــدماج يف مجاعــ واالنــ
وزار بورونــــدي رئــــيس الــــصومال، الــــشيخ شــــريف شــــيخ أمحــــد، يف  . الثنــــائي والتعــــاون

أغسطس، لتقدمي الشكر حلكومـة بورونـدي علـى تـوفري قـوات إىل              / آب ١٥أبريل و   /نيسان ٩
  .بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ولطلب إرسال املزيد من القوات

  
  ألمنية احلالة ا  –باء   

ومـع ذلـك،    . ظلت احلالة األمنية العامة مـستقرة نـسبيا خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض                 - ١٦
استمرت أعمال العنف، ال سيما أعمال السطو املسلح، والقتل، واهلجمـات بالقنابـل اليدويـة،               

  .وحاالت تبادل إطالق النار بني قوات األمن البوروندية ومجاعات مسلحة جمهولة
نبــاء عــن حــدوث أنــشطة مــسلحة عــرب احلــدود، مبــا يــشمل املنــاطق املتامخــة  ووردت أ  - ١٧

ومل تتـضرر عمليـات األمـم املتحـدة         . جلمهورية تنـزانيا املتحدة ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       
ووفقـا لتـصنيفات نظـام األمـم املتحـدة اجلديـد للمـستويات              . يف بوروندي بسبب احلالة األمنية    

، فـإن بورونـدي هـي يف املـستوى األمـين            ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١األمنية املعمول به منذ     
الثاين، باستثناء مقاطعات سيبيتوكي، وبوبانزا، وبومجبورا البلدية، وبومجبـورا الريفيـة، املـصنفة          

ونظرا للتحسن العام يف احلالـة األمنيـة، صـنفت بورونـدي بوصـفها              . يف املستوى األمين الثالث   
ومل تقــع أي . ٢٠١١يوليــه / متــوز١طحاب األســر اعتبــارا مــن  مركــز عمــل يــسمح فيــه باصــ 

أحداث أمنية تتعلق باسـتهداف مـوظفي مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل الـسابق يف بورونـدي                    
  .ألفراد األمم املتحدة أو ممتلكاهتا منذ صدور تقريري السابق

ابيــة نظــرا ويعتقـد أن حركــة الــشباب ال تـزال تعتــرب بورونــدي هـدفا للــهجمات اإلره     - ١٨
  .ملسامهة البلد بقوات يف بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

  
  اجلوانب اإلقليمية   -جيم   

، تولت بوروندي الرئاسـة املتناوبـة جلماعـة شـرق           ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣يف    - ١٩
وبصفة الرئيس نكورونزيزا رئيـسا جلماعـة شـرق أفريقيـا، فقـد تـرأس             . أفريقيا ملدة سنة واحدة   

أبريـــل / نيـــسان٥لـــسة االفتتاحيـــة للجمعيـــة التـــشريعية للجماعـــة يف كيغـــايل، بروانـــدا، يف اجل
، ومــؤمتر القمــة االســتثنائي التاســع لرؤســاء دول اجلماعــة الــذي عقــد يف دار الــسالم،   ٢٠١١
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وركـــز الـــرئيس نكـــورونزيزا، خـــالل فتـــرة رئاســـته . ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان١٨بتنــــزانيا، يف 
تكامل وتنفيذ بروتوكول السوق املشتركة الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف              للجماعة، على تعميق ال   

وسـتختتم فتـرة رئاسـة بورونـدي مبـؤمتر قمـة عـادي يف بومجبـورا مقـرر                   . ٢٠١١يوليه  / متوز ١
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠عقده يف 

ــوز٢٥ويف   - ٢٠ ــه / متـ ــة    ٢٠١١يوليـ ــضاء يف اجلماعـ ــدول األعـ ــة الـ ــد وزراء خارجيـ ، عقـ
ة لبلدان منطقة البحريات الكربى اجتماعـا رابعـا يف بومجبـورا إلعطـاء دفعـة ألنـشطة                  االقتصادي

. األجهــزة املتخصــصة التابعــة للجماعــة والتحــضري ملــؤمتر قمــة وشــيك االنعقــاد لرؤســاء الــدول
أغــسطس، تولــت بورونــدي الرئاســة املتناوبــة الــشهرية جمللــس الــسالم واألمــن التــابع   /آب ويف

  .لالحتاد األفريقي
  

   االجتماعية واالقتصاديةالتطورات  - دال  
،  احلالة االجتماعيـة واالقتـصادية يف بورونـدي بانتـشار الفقـر علـى نطـاق واسـع                  سمتت  - ٢١

ال سيما بـني    ،   الكثافة السكانية العالية، وارتفاع معدالت البطالة      مضافا إليهما وندرة األراضي   
لتحــسني فــرص احلــصول علــى  ، بــذلت احلكومــة جهــودا كــبرية  ٢٠٠٥ومنــذ عــام  .الــشباب

ــوفري اخلــدمات   بورونــدي قــدرة تعرضــت،  ذلــكرغــم و.الرعايــة الــصحية والتعلــيم    علــى ت
عودة ما يقرب من ستة يف املائة مـن سـكان     ل لضغط شديد نتيجة  االجتماعية األساسية ملواطنيه    

خم بلـغ معـدل التـض   ، ٢٠١٠ ويف عام . البلد على مدى السنوات الثماين املاضيةإىلبوروندي  
 إىل املزيـد  يـؤدي مما ، ٢٠١١ وكان من املتوقع أن يكون أعلى من ذلك يف عام . يف املائة ٨,٤

  .  على الغذاء والضروريات األخرىاألفرادمن تقليص إمكانية حصول 
ووفقا لتقرير املؤشـر  .  يف املائة من السكان قرب خط الفقر    ٦٧ويعيش ما يقدر بنحو       - ٢٢

يعــاين ، ي يــصدره املعهــد الــدويل لبحــوث سياســات األغذيــة الــذ٢٠١١العــاملي للجــوع لعــام 
أربعة بلـدان فقـط     بني  وبوروندي هي من    .  يف املائة من السكان من سوء التغذية       ٥٠أكثر من   

  . من قبل املعهد الدويل“ مقلقة للغاية”يف العامل تصنف مستويات اجلوع فيها على أهنا 
دي ويعملون يف املناطق الـيت تكـون فيهـا     من سكان بورون يف املائة  ٨٣ويعيش حوايل     - ٢٣

يكفي اإلنتاج الغذائي فيهـا لتلبيـة احتياجـات          وال،  التربة متدهورة للغاية بفعل النشاط البشري     
، يف املائـة   ٢٤ بنـسبة    ١٩٩٣وقد تدهور نصيب الفرد من اإلنتاج الزراعي منـذ عـام            . السكان

 وستـستمر   . من احتياجاتـه الـسنوية     املائةيف   ٣٢واجه البلد عجزا غذائيا كبريا ميثل أكثر من         يو
املخــاطر املتــصلة بــالطقس يف التــأثري علــى األداء االقتــصادي للبلــد نظــرا إلفــراط بورونــدي يف   

زال احتمال ختفيض مدفوعات املعونـة للبلـد يـشكل خطـرا             وما. املطريةاالعتماد على الزراعة    
  . االقتصادات الغربيةخارجيا كبريا، ال سيما يف حالة عدم حدوث انتعاش قوي يف
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، ٢٠٢٥يوليــه، أطلــق الــرئيس نكــورونزيزا رؤيــة بورونــدي حــىت عــام  / متــوز٢١ويف   - ٢٤
 وتتـألف   .شاورات مـع الـشركاء الـوطنيني      املـ تتوج أربع سنوات مـن العمـل التحـضريي، و          اليت

ــة أركــان  ــة مــن مثاني النمــو االقتــصادي، ) ج(رأس املــال البــشري، ) ب(احلوكمــة، ) أ (:الرؤي
ختطـيط اسـتخدام   ) ز(التماسـك االجتمـاعي،   ) و(النمو السكاين، ) هـ(التكامل اإلقليمي،    )د(

هـي متثـل خارطـة طريـق للتنميـة املـستدامة يف بورونـدي            و. الـشراكة ) ح(األراضي واحلضرنة،   
 يف املائـة حبلـول   ٣٣تقليص الفقـر إىل حـوايل   من أجل   من خالل النمو االقتصادي املتسارع، و     

   . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد مستقبل أفريقيا صياغة الوثيقةدعمد  وق.٢٠٢٥عام 
 إعـــداد ورقـــة بنـــشاط علـــى احلكومـــة تعمـــل، ٢٠١٠نـــوفمرب /ومنـــذ تـــشرين الثـــاين  - ٢٥

 اإلجنـازات الـيت حققتـها الورقـة         تـستفيد مـن   والـيت سـوف     ،  استراتيجية احلد من الفقر اجلديـدة     
 وبتوجيه من البنك الدويل، أعدت الورقة الثانية مـن خـالل           .قر الستراتيجية احلد من الف    األوىل

إجراء مشاورات مع اجلماعات احمللية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، واجملموعـات القطاعيـة،             
وقـد دعمـت   . لحكومـة التابع ل  واجمللس االقتصادي واالجتماعي     ، والربملان ،واملنتديات الشاملة 

صــندوق مــشترك لتعزيــز التخطــيط االســتراتيجي إنــشاء طريــق ورقــة عــن للالعمليــة التحــضريية 
ــا سامهات ماليــة مــن بلجيكــا وسويــسرا واململكــة املتحــدة   مبــاملعونــة،  وآليــات تنــسيق لربيطاني

  . وهولندا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيالعظمى وأيرلندا الشمالية 
ــر االســتراتيجية القائ   يفدمجوســوف ُتــ   - ٢٦ ــة األط ــة الثاني ــار    الورق ــك اإلط ــا يف ذل ــة، مب م

االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي الـذي مت وضـعه يف إطـار شـراكة بـني احلكومـة واألمـم                     
ويف وقـت   .  مـن أصـحاب املـصلحة الـوطنيني والـدوليني          وغـري ذلـك   املتحدة وجلنة بناء الـسالم      
 :وهــيوع، ُنظــم حوهلــا املــشرأربعــة جمــاالت اســتراتيجية رئيــسية مثــة ، كتابــة مــشروع الوثيقــة

؛ تعزيـــز ســـيادة القـــانون وتثبيـــت دعـــائم احلكـــم الرشـــيد وتعزيـــز املـــساواة بـــني اجلنـــسني  )أ(
 حتــسني )ج(؛ حتويـل االقتـصاد يف بورونـدي لتحقيــق النمـو املـستدام وخلــق فـرص عمـل        )ب(

ــها وتعزيــز التــضامن الــوطين     ــة األساســية ونوعيت ــة احلــصول علــى اخلــدمات االجتماعي  ؛إمكاني
  . ضاء والبيئة من أجل التنمية املستدامةإدارة الف )د(

إطـار  لتـوفري    ٢٠١١ يف عـام     ةاستراتيجية احلـد مـن الفقـر اجلديـد         صدور ورقة    ويتوقع  - ٢٧
 ،وحـــاالت العجـــز يف اإلدارة، قابـــل للتنفيـــذ ملعاجلـــة األســـباب اجلذريـــة للفقـــر يف بورونـــدي

يــف مــن احتمــاالت عــدم  التخفمــن أجــل والعوائــق الــيت حتــول دون حتقيــق النمــو املــستدام، و 
  . السياسي -االستقرار االجتماعي 
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خلــق بيئــة تنظيميــة أكثــر  علــى صــعيد   تقــدما بورونــديتويف الوقــت نفــسه، أحــرز  - ٢٨
  التجاريـــةووفقـــا لتقريـــر ممارســـة األعمـــال .  حمليـــةأعمـــال جتاريـــةمالءمـــة إلنـــشاء وتـــشغيل 

ــام ــن امل     ،٢٠١٢ لع ــدي م ــدويل، ارتقــت بورون ــك ال ــصادر عــن البن  إىل املركــز ١٧٧ركــز  ال
 سهولة ممارسة األعمـال   من حيث   وصنفت يف املركز السابع من بني أكثر البلدان حتسنا           ١٦٩

 بورونــدي قانونــا جديــدا اعتمــاد ومــن بــني التــدابري اإلجيابيــة الــيت أوردهــا التقريــر،   .التجاريــة
علـى مـن    للشركات يتطلب مزيدا من إفصاح الـشركات عـن املعلومـات اخلاصـة هبـا ومعـايري أ                 

  . املساءلة ملديري الشركات
  

  التقدم احملرز يف توطيد دعائم السالم  -ثالثا   
  احلكم الدميقراطي  - ألف  

اضطلعت احلكومة، مبساعدة من األمم املتحدة وشركاء آخرين، بعـدد مـن املبـادرات                - ٢٩
ت تعكـس   لتعزيز احلكم الدميقراطي، مبا يف ذلك إنشاء مؤسسات مستقلة، واعتماد استراتيجيا          

  . أولويات احلكم الدميقراطي، وتعزيز القدرات الوطنية
، ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١زا إىل األمــة يف ويف خطــاب وجهــه الــرئيس نكــورونزي  - ٣٠
الفـساد وسـوء    فيمـا يتعلـق ب     على سياسة احلكومة املتمثلة يف عدم التـسامح مطلقـا             الرئيس أكد

، اعتمـدت احلكومـة اسـتراتيجية وطنيـة         ٢٠١١تـوبر   أك/ ويف تـشرين األول    . االقتصادية اإلدارة
بشأن احلكم الرشيد ومكافحة الفساد، وضعت بدعم من مكتب األمـم املتحـدة يف بورونـدي                

وسيكون الفريق القطاعي املعين باحلكم الرشـيد، الـذي ترأسـه وزارة احلكـم              . وشركاء آخرين 
باالشتراك مـع شـركاء      االستراتيجيةالرشيد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مسؤوال عن تنفيذ         

  . وطنيني ودوليني
وأطلقت احلكومة أيضا برناجما لبناء القدرات لدعم منظمات اجملتمع املـدين العاملـة يف                - ٣١

 منظمـة مـن منظمـات اجملتمـع املـدين      ٤٠ ومت عقد حلقة دراسية ضـمت        .جمال مكافحة الفساد  
واستـضافت بورونـدي    . كافحـة الفـساد   ندي للعمل على وضع اسـتراتيجية مـشتركة مل        ويف بور 

 مكافحة الفـساد تطوعـت خاللـه الستـضافة مركـز أفريقـي مقتـرح جلهـود                  بشأنمؤمترا إقليميا   
  .مكافحة الكسب غري املشروع

 خطــوة أخــرى إىل األمــام علــى ٢٠١٠وقــد مثــل إنــشاء مكتــب أمــني املظــامل يف عــام   - ٣٢
 بـدأ مزاولـة أنـشطته      واليـة أمـني املظـامل، الـيت           وتتمثـل  .طريق تعزيز الشفافية واملشاركة املدنيـة     

ــا يف شــباط  ــر /رمسي ــيت    ، ٢٠١١فرباي ــشكاوى مــن ســوء اإلدارة والتجــاوزات ال يف النظــر يف ال
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وقـد وفـر   . والتوسط بني احلكومة واملواطنني   ،  يرتكبها املوظفون العموميون واملؤسسات العامة    
  .ب أمني املظاملمكتب األمم املتحدة يف بوروندي الدعم اللوجسيت ملكت

 علــى ،٢٠١٠ أنــشطته يف انطلقــت، الــذي البورونــدي لإليــراداتكتــب املوقــد عمــل   - ٣٣
 اإليـرادات   أقـصى قـدر مـن   وتتمثل أهداف املكتب يف حتصيل   . تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية   

ــة     ــاهتم املالي ــضرائب اللتزام ــي ال ــرام دافع ــا ل.وضــمان احت ــبل ووفق ــع حتــصيل   ، مكت ــد ارتف فق
  . السابقة، مقارنة بالفترة ٢٠١١سبتمرب / يف املائة بنهاية أيلول٣٨نسبة دات باإليرا
ــن          - ٣٤ ــة واســعة م ــع جمموع ــدخول يف حــوار م ــة يف ال ــة املتمثل ــار سياســة احلكوم ويف إط

 فقد نظمت احلكومة وممثلـو اجملتمـع املـدين،      ،اجلهات الفاعلة من أجل تعزيز احلكم الدميقراطي      
 ، اجتماعـا عامـا  ملتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي      بدعم من برنامج األمم ا   

ــر يف القــضايا احلرجــة الراهنــة     ةضــم مــشاركني مــن احلكومــ     ومشلــت . واجملتمــع املــدين للنظ
التوصيات اليت قدمت خالل االجتماع تنفيذ آليـات العدالـة االنتقاليـة، واالسـتراتيجية الوطنيـة                

  .  ومكافحة الفساد،للحكم الرشيد
 اجلهــود الراميــة إىل تطــوير يف إطــارنظــم اجتمــاع عــام مــشابه لوســائط اإلعــالم  قــد و  - ٣٥

ــد      ــبري يف البل ــة التع ــز حري ــسؤولة وتعزي ــة وم ــة حيوي ــدي   . وســائط إعالمي ــع بورون ــا تتمت وبينم
 .تعمل وسـائط اإلعـالم يف بيئـة تنطـوي علـى حتـديات يف بعـض األحيـان                  ،  بصحافة حرة نسبيا  

ة عن االجتماع إعداد وثيقة السياسة الوطنية بـشأن االتـصال وإلغـاء             ومشلت التوصيات الصادر  
 وقــدم مكتــب األمــم املتحــدة التمويــل .جتــرمي بعــض األفعــال الــيت تعتــرب حاليــا جــرائم صــحفية 

ومشلـت األنـشطة األخـرى      . لالجتماع وإلنشاء آلية لرصـد التوصـيات الـصادرة عنـه وتنفيـذها            
 حلريـة الـصحافة بالتعـاون مـع         دويلطة االحتفال بـاليوم الـ     اليت تدعمها األمم املتحدة تنظيم أنش     

  .دار الصحافة واحتاد الصحفيني البورونديني
ــدعم الــذي يقدمــه مكتــب    - ٣٦ ــر   األمــم املتحــدةوكجــزء مــن ال ــز الربملــان، فقــد وف  لتعزي

 ، وآليـات  عليهـا  والرقابـة    امليزانيـة املساعدة املالية لتنظـيم حلقـات عمـل للربملـانيني حـول حتليـل               
 وتعزيزا للحوار وبناء التوافق يف اآلراء بني أعضاء جملس الشيوخ واجملتمعـات             .العدالة االنتقالية 

يف  مت عقـدمها     احمللية، دعم مكتب األمم املتحدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي حلقـيت عمـل                
ــة ــورا مقاطعــ ــشاركة  بومجبــ ــة مبــ ــهم   ٢٠٠ الريفيــ ــن بينــ ــان مــ ــخص، كــ ــضوا يف ٤٠ شــ  عــ
ــشيوخ جملـــس ــة   .الـ ــسية الالمركزيـ ــوعات الرئيـ ــانون ، ومشلـــت املوضـ ــيادة القـ ــن،وسـ  ، واألمـ

   .الفساد ومكافحة
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ــار  - ٣٧ ــا للحــوار        /ويف أي ــة ميثاقــا وطني ــل واحلكوم ــات وأربــاب العم ــايو، وقعــت النقاب م
 إطارا ملعاجلة التوترات االجتماعية يف بورونـدي، عـن طريـق وسـائل           ويوفر امليثاق . االجتماعي

وقــد دعــم برنــامج األمــم . ى إنــشاء مؤســسة للمــساعدة يف حــل الرتاعــاتمــن بينــها الــنص علــ
   .املتحدة اإلمنائي العملية املؤدية إىل التوقيع على امليثاق

 ترمـــي إىل وضـــع اســـتراتيجية ،مـــايو عمليـــة اســـتعراض دفـــاعي/وقـــد بـــدأت يف أيـــار  - ٣٨
يس نكــورونزيزا يف  أطلقهــا رمسيــا الــرئ ، الــيت تواجــه البلــد  األمنيــةللتــصدي للتحــديات وطنيــة
للتوعيـة   وقـدم مكتـب األمـم املتحـدة دعمـا ماليـا مـن أجـل عقـد حلقـة عمـل                         .يوليه/متوز ٢٧
  .االستعراض عمليةب

، قــام برنــامج األمــم املتحــدة  املــاحننيويف إطــار صــندوق التربعــات االنتخابيــة املتعــدد    - ٣٩
 كمـا نظـم   ،طنيـة املـستقلة الدائمـة   للجنـة االنتخابيـة الو  ا  يف بناء القـدرات  لاإلمنائي بإجراء تقييم    

 .أفريقيـا  اإلدارة االنتخابية ملوظفي اللجنـة بالتعـاون مـع حكومـة جنـوب           يف جمال دورة تدريبية   
  تيــسري اإلمنــائي تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل اللجنــة مــن أجــل   األمــم املتحــدةبرنــامج ويواصــل

  .حتديث قاعدة البيانات االنتخابية يف البالد
  

  ة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للسكان املتضررين من الرتاعإعاد  -  باء  
ــاج      - ٤٠ ــادة اإلدمـ ــة إلعـ ــتراتيجية الوطنيـ ــا يف تنفيـــذ االسـ ــدما هامـ حققـــت بورونـــدي تقـ

ــرتاع    ــق القطــاعي املعــين   . االجتمــاعي واالقتــصادي للــسكان املتــضررين مــن ال ويــضطلع الفري
مـاج، الـذي ُتـشارك يف رئاسـته وزارة التـضامن      بالتعايف املبكر واإلعادة إىل الـوطن وإعـادة اإلد    

الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومفوضـية األمـم                 
املتحدة حلقـوق اإلنـسان، بتنـسيق اجلهـود الراميـة إىل كفالـة إعـادة تـوطني العائـدين واملقـاتلني                      

 مليـون دوالر قدمـه صـندوق بنـاء الـسالم            ١,٧٨وقد اسـُتخدم متويـل ابتـدائي مببلـغ          . السابقني
ــة ــل إضــايف،  لتعبئ ــان   وال( متوي ــامج األمــم املتحــدة   وكــذلك مــن ســيما مــن اســتراليا والياب  برن
، لتمكني التوسـع يف عمليـات إعـادة التـوطني مـن ثـالث مقاطعـات          )واالحتاد األورويب  اإلمنائي

  .إىل ست مقاطعات
 جـرى   ، بشأن إعادة اإلدماج إىل اتبـاع هنـج مبتكـر          ويستند تنفيذ االستراتيجية الوطنية     - ٤١

يهدف إىل حـث النـاس علـى العمـل، وضـخ      وتطويره بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  
ولتحقيـق  . األموال يف االقتصاد احمللي، وتوفري فرص عمل بديلة للسكان املتضررين مـن الـرتاع            

 إلعــادة اإلدمــاج، قامــت حكومــة بورونــدي  يف تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــةقــدمزيــد مــن التامل
وشركائها، مبا يف ذلـك منظومـة األمـم املتحـدة، بوضـع برنـامج مـشترك مدتـه ثـالث سـنوات                       
بشأن توطيد السالم عـن طريـق تقـدمي الـدعم لعمليـة إعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي واالقتـصادي                     
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ــرتاع      ــن ال ــسكان املتــضررين م ــو مــستدام لل ــى حن ــامج الــذي  . عل ــغ تكلفتــه  وســيقوم الربن  تبل
مليــون دوالر، يف مجلـــة أمـــور، بـــدعم مـــشاريع كثيفــة العمالـــة موجهـــة حنـــو املـــسرحني    ٢٤

 مليـون   ٩,٢وقد خصص صـندوق بنـاء الـسالم         . والشباب وغريهم من جمموعات املستضعفني    
 أموال إضـافية لـتمكني   لتعبئةدوالر هلذا الربنامج، على أمل أن ُيحفز ذلك احلكومة وشركائها          

وقد أطلقت احلكومة واألمـم املتحـدة برنـامج إعـادة اإلدمـاج اجلديـد           . الكامل للربنامج التنفيذ  
ــق     ــذي وافـ ــدة، الـ ــم املتحـ ــوم األمـ ــشرين األول٢٤يف يـ ــوبر / تـ ــيم  ٢٠١١أكتـ ــل أقـ ، يف حفـ

  .بوبانزا يف
وقـــد ُبـــذلت جهـــود إضـــافية لـــدعم جهـــود إعـــادة اإلدمـــاج والتعـــايش الـــسلمي            - ٤٢
رونــدي والبلــدات اجملــاورة هلــا يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   اجملتمعــات احملليــة يف بو بــني
  .يف ذلك عن طريق تنظيم أنشطة رياضية للشباب مبا
، جنحت بوروندي يف إعادة إدمـاج مـا يزيـد           ٢٠١٠عام  و ٢٠٠٢ عام   بنيويف الفترة     - ٤٣

 شخص مـن الالجـئني العائـدين، بـدعم مـن مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                    ٥١٠ ٠٠٠على  
لعائـدين  ، قُدم دعـم إضـايف    ٢٠١١سبتمرب  /يناير وأيلول /ويف الفترة بني كانون الثاين    . لالجئنيا

 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بالتعــاون مــع منظمــة  يقــومو.  شخــصا٣ ٧٧٠ يبلــغ عــددهم
، وبـدعم مـن االحتـاد       )اليونيـسيف (املتحـدة للطفولـة      ومنظمـة األمـم     ) الفـاو (األغذية والزراعـة    

، بتنفيــذ برنــامج مدتــه ثــالث ســنوات إلعــادة التــوطني وإعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي    األورويب
تتـألف أساسـا مـن املقـاتلني        )  نسمة ١١ ٨٨٠( أسرة معيشية    ١ ٩٨٠واالقتصادي ملا جمموعه    

ـــ  . الــسابقني واملــشردين داخليــا والعائــدين   شــخص ١٥٧ ٠٠٠وال يــزال مــا ُيقــدر عــددهم بـ
  .مشردين داخليا

 بورونــدي التركيــز علــى التــصدي للتحــدي الــذي ُتمثلــه البطالــة بــني   كومــةتزيــد حو  - ٤٤
ــشباب ــاج  ال يهــدفو. ال ــادة اإلدم ــشترك إلع ــامج امل ــد   ربن ــصرية األم ــرص عمــل ق   إىل إجيــاد ف

ويقوم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي حاليـا بتقـدمي اخلـربة التقنيـة إىل وزارة                 . لشابات والشبان ل
وضـع اسـتراتيجية وطنيـة لتـشغيل الـشباب وإنـشاء صـندوق لتنميـة                الشباب والرياضة والثقافة ل   

  .مشاريع الشباب
وال تزال ندرة األراضي يف بوروندي تـشكل حتـديا كـبريا أمـام عمليـة إعـادة اإلدمـاج               - ٤٥

ويتضمن القـانون املـنقح بـشأن    . على املدى الطويل لألشخاص املتضررين من الرتاع والعائدين     
 تطبيـق الالمركزيـة يف املـسائل املتعلقـة          ٢٠١١أبريـل   /ملان يف نيـسان   األراضي الذي اعتمده الرب   

 مكلفـة بـإدارة عمليـة        تكـون   احملليـة، وإنـشاء جلنـة وطنيـة لألراضـي          اجملتمعاتباألراضي لصاحل   
وبناء على طلب مـن وزارة التخطـيط        . إعادة توزيع األراضي وتسوية املنازعات على األراضي      
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برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات  ج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و والتنميــة احملليــة، يقــوم برنــام 
“  القــرىإلنــشاء” بتقــدمي اخلــربة التقنيــة لوضــع سياســة وطنيــة )موئــل األمــم املتحــدة(البــشرية 

  .تأخذ قانون األراضي اجلديد باالعتبار
  

  حقوق اإلنسان  - جيم  
زال حالـة حقـوق اإلنـسان       رغم التقدم احملرز الذي ُسجل على عدد من اجلبهات، ال ت            - ٤٦

تقييـد احلـق     احلـق يف احليـاة و      انتهاكوأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، تواصل      . يف البلد تثري القلق   
ورغم اإلفراج عن مـدير وكالـة   . حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، فضال عن احلق يف احلرية       يف  

 بعـد أن ظـل   ٢٠١١مـايو  /يـار أ ١٦ يف ،جـان كلـود كافومبـاغو    ،”Net Press“أنباء نت بـرس  
 مكتـب املـدعي العـام صـحفيني السـتجواهبم يف عـدة       ى أشهر، اسـتدع ١٠رهن االحتجاز ملدة    

. وواصل ضباط إنفاذ القانون تفتيش منازل أعضاء اجملتمع املدين بـدون إذن قـضائي             . مناسبات
ــه /ويف متــوز ــة احملــا    ٢٠١١يولي ــة حمــامني، مبــن فــيهم رئــيس نقاب مني، ، ألقــي القــبض علــى ثالث

وقـد ظـل أحـدهم، وهـو فرانـسوا نايامويـا املتحـدث باسـم احلركـة               . يتصل بقضايا بارزة   ما يف
ويف الوقــت . قــت كتابــة هــذا التقريــرإىل ومــن أجــل التــضامن والدميقراطيــة، رهــن االحتجــاز  

  . أعضاء أحزاب املعارضةت التعسفية واستمر احتجازعتقاالالات نفسه، استمر
، قـام مكتـب   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٥يناير و   /انون الثاين  ك ١ويف الفترة بني      - ٤٧

ــق    ــدي بتوثيـ ــدة يف بورونـ ــم املتحـ ــسفيا    ٤٦األمـ ــضاء أو تعـ ــاق القـ ــارج نطـ ــدام خـ ــة إعـ  حالـ
 ومـن املعـروف أن معظـم الـضحايا        . أو عمليـات قتـل بـدوافع سياسـية        /بإجراءات مـوجزة و    أو

 حالـة مـن حـاالت       ٤٠ مـا جمموعـه      وقد مت توثيق  . ةسياسيال بأحد األحزاب  هلم صالت    كانت
  .٢٠١٠القتل هذه لطوال عام 

 للتحقيـق يف    ٢٠١٠أكتـوبر   /وقامت احلكومـة بإنـشاء جلنـة للتحقيـق يف تـشرين األول              - ٤٨
 حـىت هنايـة     خاملـة وظلـت هـذه اللجنـة       . ادعاءات حمددة حباالت قتل علـى أيـدي قـوات األمـن           

ومنـذ ذلـك احلـني انتـهت        . فت العمـل   اسـتأن  ا عندما أعلنـت احلكومـة أهنـ       ٢٠١١أبريل  /نيسان
 تقريرها وقدمتـه إىل النائـب العـام، ولكـن حمتوياتـه مل ُتعلـن وقـت كتابـة هـذا                       من إعداد  اللجنة
، قامــت جلنــة مــستقلة ُمكلفــة بــالتحقيق يف     ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٨ويف . التقريــر

  .ىل املدعي العام بتقدمي تقريرها إ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٨هجوم غاتومبا الذي وقع يف 
 وثــق، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٥ينــاير و / كــانون الثــاين ١ويف الفتــرة بــني    - ٤٩

 حالـة تعـذيب     ٣٠ومت توثيق ما جمموعـه      .  حالة تعذيب  ٢٩مكتب األمم املتحدة يف بوروندي      
ومل يتم بعد التحقيق يف هذه احلاالت بالكامل من قبـل الـسلطات الوطنيـة               . ٢٠١٠طوال عام   

  .يزال املسؤولون عن تلك احلاالت دون حماسبةوال 
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وقد اعتمدت اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ القانون املُنـشئ للجنـة الوطنيـة املـستقلة                 - ٥٠
، علـى التـوايل، وأصـدره الـرئيس         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ و   ١٤حلقوق اإلنسان يف    

ة الوطنيـــة ســبعة مفوضـــني،  وعينـــت اجلمعيــ . ٢٠١١ينــاير  / كــانون الثـــاين ٥نكــورونزيزا يف  
. ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٧وقد أدوا الـيمني يف      . فيهم الرئيس، األخ إميانويل انتاكاروتيمانا     مبن

.  حالـة مـن حـاالت انتـهاكات حقـوق اإلنـسان وتقـوم بـالتحقيق فيهـا         ٥٠ووثقت اللجنة حنو  
طـة اسـتراتيجية   ووفر مكتب األمم املتحدة يف بوروندي املساعدة للجنة، الـيت تقـوم بـصياغة خ     

مدهتا ثالث سنوات، ووضع إطـار عمـل للتعـاون مـع اجلهـات الوطنيـة األخـرى مـن أصـحاب              
وُيتوقــع أن تكــون اللجنــة يف وضــع  .  بــذل مــساعٍ أخــرى لبنــاء املؤســسات  املــصلحة، وتتــوىل

يسمح هلا بتقدمي طلب العتمادهـا مـن قبـل جلنـة التنـسيق الدوليـة يف غـضون سـنة واحـدة مـن                         
  .مباشرة أعماهلا

وقد أهنى جملس حقوق اإلنسان واليـة اخلـبري املـستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف             - ٥١
 عقــب إنــشاء اللجنــة ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٧ املــؤرخ ١٨/٢٤ بورونــدي يف قــراره

  .الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان
  

  العدالة االنتقالية  - دال  
ــة      - ٥٢ ــة االنتقالي ــالتقرير، حــدثت تطــورات مهمــة يف جمــال العدال . أثنــاء الفتــرة املــشمولة ب
 بتقـدمي تقريـر املـشاورات     ، قامـت اللجنـة الثالثيـة رمسيـا        ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٧ ففي

الوطنية إىل الرئيس نكـورونزيزا، خمتتمـة بـذلك العمليـة التـشاورية بـشأن إنـشاء آليـات العدالـة                     
 نـسخة مـن التقريـر       ٧٠٠وقام مكتب األمم املتحدة يف بوروندي باستنـساخ ونـشر           . االنتقالية

تحـدة يف بورونـدي،    أجرى مكتـب األمـم امل     عالوة على ذلك،  . باللغتني الفرنسية والكريوندية  
 محلـة    وهـو منظمـة غـري حكوميـة،        يف شراكة مع وزارة الداخلية ومنتدى تعزيز اجملتمـع املـدين،          

 وعـن طريـق     .عن نتائج املشاورات   ٢٠١١يونيه  /مايو وحزيران / يف أيار   على نطاق البلد   توعية
موعــه  مــا جم، يف حــني حــضروســائل اإلعــالم، مت إبــالغ آالف البورونــديني بنتــائج املــشاورات

  . مشاركا اجتماعات التوعية اليت ُعقدت يف مجيع املقاطعات السبعة عشر١ ٣٦٤
 بورونـدي برئاسـة وزيـر العالقـات       مـن حكومـة   ، التقـى وفـد      ٢٠١١مايو  / أيار ٣ويف    - ٥٣

وقـدم  . اخلارجية والتعاون الدويل مع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف جنيـف             
ــا إل  ــد جــدوال زمني ــة اشــتمل علــى    الوف ــة االنتقالي ــشاء آليــات العدال ــشاءن ــة إن ــة فني ــة جلن   مكلف

 إنـشاء   يتوقـع و. ٢٠١٢ينـاير   /تقصي احلقائق واملصاحلة يف كانون الثاين     للتحضري إلنشاء جلنة    با
  . إكمال جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة عملهابعدحمكمة خاصة 
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 جلنـة فنيـة مكونـة مـن سـبعة          ، عني الرئيس نكـورونزيزا    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٣ويف    - ٥٤
، وجــه منتــدى تعزيــز اجملتمــع ٢٠١١يوليــه / متــوز٦ويف .  برئاســة لــوران كافــاكوريشــخاصأ

املدين رسالة إىل مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان ُيعـرب فيهـا عـن قلقـه بـشأن                        
 /شرين األول  تـ  ١٨ويف  . تشكيل اللجنة الفنية وعدم إشـراك اجملتمـع املـدين يف عمليـة الترشـيح              

وقــام مكتــب األمــم . ، قــدمت اللجنــة الفنيــة تقريرهــا إىل الــرئيس نكــورونزيزا ٢٠١١أكتــوبر 
املتحدة يف بوروندي، باالشـتراك مـع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، بتقـدمي الـدعم                     

  . يف العدالة االنتقاليةصجنة الفنية فضال عن تقدمي مستشار متخصلاملادي واللوجسيت إىل ال
يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٧ مــن املفوضــية بزيــارة بورونــدي يف الفتــرة مــن فريــقوقــام   - ٥٥

 مــع ممثلــي احلكومــة واجملتمــع املــدين، واللجنــة الفنيــة، وفريــق األمــم    الفريــقواجتمــع. ٢٠١١
املتحدة القطـري، واجلهـات املاحنـة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين، مبـا يف ذلـك اللجنـة الوطنيـة             

وأكـد  . وق اإلنسان، هبدف تبـادل وجهـات النظـر بـشأن عمليـة العدالـة االنتقاليـة                املستقلة حلق 
 جمددا على أمهية كفالة أن تراعي عملية العدالة االنتقالية يف بوروندي املعـايري والقواعـد                الفريق

الدولية اليت حتظى باالحترام، مبا فيها احلظر املفروض على منح العفو عن مـرتكيب االنتـهاكات                
 وجـرائم  ،اإلبادة اجلماعيـة ب  املتصلة رائماجل و اإلنسانية، واجلرائم ضد    ،ة حلقوق اإلنسان  اجلسيم

أمهية كفالة إجـراء عمليـة تـشاركية علـى النحـو املوصـى بـه أثنـاء عمليـة املـشاورات                      واحلرب،  
  .٢٠١٠الوطنية اليت أُجريت يف عام 

ة وطنيـة بـشأن العدالـة       ، أطلـق الـرئيس نكـورونزيزا محلـة توعيـ          ٢٠١١يوليـه   /ويف متوز   - ٥٦
وقد امتدت احلملة لتشمل مجيع أحنـاء البلـد واضـطلع هبـا أعـضاء               . االنتقالية يف مقاطعة كايانزا   
 املقاطعـات والـسلطات احملليـة، واخُتتمـت         ن اإلداريـون يف   سؤولواملـ احلكومة والربملان وكذلك    

  .٢٠١١أغسطس /يف هناية آب
  

  االندماج يف مجاعة شرق أفريقيا  - هاء  
أثنــاء الفتــرة املــشمولة باالســتعراض، قــدم مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي الــدعم    - ٥٧

كتـب بـدعم أنـشطة      املوقـام   .  شـرق أفريقيـا    مجاعـة املايل والتقين واللوجـسيت إىل وزارة شـؤون         
ــوظفي     ــها ونـــشرها ملـ ــا مجـــع املعلومـــات ومعاجلتـ ــا فيهـ ــدرات، مبـ ــاء القـ ــبنـ وزارة املكلفـــني الـ

عم وتيسري سلسلة من حلقات العمل عن مواءمة القانون البوروندي مـع            دقام ب باالتصاالت، و 
 موظفــا مــن الوحــدات  ١٥٧ووصــلت حلقــات العمــل إىل  . القــانون يف مجاعــة شــرق أفريقيــا 

القانونية يف مكتيب الرئيس ونائبـه، واجلمعيـة الوطنيـة، وجملـس الـشيوخ والـوزارات احلكوميـة،                  
.  الـشرطة املـسؤولني عـن تفـسري القـانون وتطبيقـه            فضال عن مـوظفي الـسلطة القـضائية وأفـراد         
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كتب أيضا بدعم الوزارة يف إنشاء نـاد جلماعـة شـرق أفريقيـا يف املـدارس الثانويـة بكـل                املوقام  
  .ماعةاجلمقاطعة على سبيل التجربة لتوعية الشباب بفوائد اندماج بوروندي يف 

  
  تعزيز املؤسسات القضائية  -واو   

، أصدر وزيـر العـدل ورئـيس احملكمـة العليـا ورئـيس              ٢٠١٠نوفمرب  /منذ تشرين الثاين    - ٥٨
هيئة االدعاء عددا من التعميمـات للقـضاة بـشأن ضـرورة التـزامهم بتحـسني أدائهـم واالمتثـال                    

إال أن عـدد الـسجناء سـّجل ارتفاعـا          . لألحكام القانونية املتعلقة باالحتجاز السابق للمحاكمـة      
ــن  ــانون األول ٩ ٨٩٥مــ ــجينا يف كــ ــ/ ســ ــة  ١١ ١٨٤ إىل ٢٠١٠سمرب ديــ ــجينا يف هنايــ  ســ
وبعد عمليات التفتيش اليت أجراها مكتب املـدعي العـام، بفـضل الـدعم              . ٢٠١١سبتمرب/أيلول

الذي قدمته وكالة التعاون البلجيكية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، جـرى اإلفـراج بـشكل                   
 يـزال اكتظـاظ الـسجون       ومـع ذلـك، ال    . مؤقّت عن بضعة مئـات مـن احملتجـزين قبـل احملاكمـة            

  .ميثل مشكلة خطرية
وقـّدم  . ٢٠١٥-٢٠١١وأعدت وزارة العـدل وثيقـة بـشأن سياسـتها القطاعيـة لفتـرة                 - ٥٩

مكتب األمم املتحدة يف بوروندي مساعدة تقنية للـوزارة خـالل عمليـة الـصياغة، ودعاهـا إىل                  
 وأداء  ،اءلة القـضاة   ومـس  ، واسـتقالل القـضاء    ،إدخال إصالحات على إجراءات تنفيذ األحكام     

مل ُتدرج إصالحات حيوية لتعزيز استقالل السلطة القضائية؛ وبدال مـن ذلـك،        إال أنه   . احملاكم
واحتجاجـا  . مت االتفاق على تنظيم مؤمتر وطين بشأن العدالة جيـري تنـاول هـذه املـسألة خاللـه                 

ــة القــضاة يف بورونــدي      إضــرابا يف علــى عــدم اســتقالل القــضاء وتــدين األجــور، نظّمــت نقاب
ويف فتـرة إعـداد هـذا       . ٢٠١١سـبتمرب   / وأضـرب القـضاة جمـددا يف أيلـول         ٢٠١١فرباير  /شباط

  .التقرير، وصلت املفاوضات بني النقابة ووزير العدل إىل طريق مسدودة
ونظّم مكتب األمـم املتحـدة يف بورونـدي دورة تدريبيـة للقـضاة بـشأن إدارة احملكمـة                     - ٦٠

ــا واحملكمــة الدســتوري  ــة والتــشغيلية ملركــز التــدريب القــضائي،    . ةالعلي ولتعزيــز القــدرات التقني
ــضاء     ــات الق ــى أخالقي ــدرِّبني عل ــدريب امل ــب دورة لت ــدورهم   . أجــرى املكت ــدربون ب ــام املت وق

وإضـافة إىل ذلـك،     .  قاضـًيا  ٩٩ قاضًيا مـن القـضاة املُعيَّـنني حـديثا البـالغ عـددهم               ٨٥بتدريب  
 اجلنــائي، بــاللغتني الفرنــسية والكريونديــة، ووزعهــا  نــسخة مــن القــانون٣ ٠٠٠أعــد املكتــب 

على العاملني يف دائـرة التـشريعات الوطنيـة مـن أجـل إتاحـة املزيـد مـن الفـرص لالطِّـالع علـى                    
ولتحــسني إمكانيــة اللجــوء إىل القــضاء، مت أيــضا إعــداد دليــل اســتخدام للمتقاضــني، . القــوانني

 علـى القـضاة واحملـامني وممثلـي اجملتمـع املـدين            مّوله مكتب األمم املتحدة يف بوروندي، وُعرض      
  .للتصديق عليه
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  املسائل اجلنسانية  -زاي   
قّدمت األمم املتحدة الـدعم لعـدة بـرامج هتـدف إىل متكـني املـرأة، وال سـيما يف إطـار                        - ٦١

وصلن إليهـا   حكومية  اجلهود املبذولة لبناء القدرات القيادية لدى النساء الاليت يشغلن مناصب           
وإضـافة إىل ذلــك، وبفـضل متويــل مقـّدم مــن صـندوق بنــاء الـسالم، قــدمت      .  االنتخابــاتعـرب 

 دوالر علـــى شـــكل متويـــل بقـــروض بالغـــة الـــصغر لنـــساء   ٦٠ ٠٠٠األمـــم املتحـــدة حـــوايل 
ــغ عــددهن    ــرتاع يبل ــتمني إىل ١٣ ٠٠٠متــضررات مــن ال ــة ٥٣٢  واحــدة مــن  امــرأة وين  مجعي

ومن بني التحديات الكثرية اليت ال تـزال قائمـة     . للبلدلتسهيل مشاركتهم يف التنمية االقتصادية      
ُيشار إىل تدين عدد النساء يف قوات الدفاع واألمن، واستمرار أعمال العنف ضد املـرأة وعـدم                 

 مـسألة متـصلة بالتحـديات       ياملرياث والزواج، وه  نظم  اعتماد قانون بشأن    يف  إحراز أي تقدم    
  . االقتصادية املتاحةاليت حتول دون استفادة املرأة من الفرص 

وقــدمت األمــم املتحــدة مبــالغ ماليــة للحكومــة لتعزيــز تنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة بــشأن   - ٦٢
ويف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك لــدعم ضــحايا العنــف اجلنــساين،  . العنــف اجلنــساين

 لتقــدمي وهــذا املركــز، الــذي ُصــمِّم ليكــون مرفقــا . يتيغــاغأُنــشئ مركــز رائــد هلــذا الغــرض يف  
ومـن املقـرر إقامـة مراكـز مماثلـة يف      . خدمات متكاملـة، يقـدم خـدمات طبيـة ونفـسية وقانونيـة            

  . مقاطعيت روتانا وبوروري
مناسـبة لالحتفـال    ، نظمت احلكومة واألمم املتحدة      ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٦٣

رك فيـه أعـضاء مـن       شـا بشأن املرأة والسالم واألمن     ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥قرار جملس األمن    باختاذ  
  . منظمة نسائية٥٠حوايل 

  
  محاية الطفل  -حاء   

للمالحظــات  ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١جلنــة حقــوق الطفــل يف اعتمــاد عقــب   - ٦٤
 مـن اتفاقيـة حقـوق    ٤٤اخلتامية على التقرير الدوري الثاين املقدم من بوروندي مبوجـب املـادة        

ــشأت حكومــة بورونــ ، (CRC/C/BD1/CO/2)الطفــل  ــة بالطفــل واألســرة   أن يف دي شــعبة معني
  .وزارة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية

 طفل من األطفال املتضررين مـن الـرتاع     ٢٠٠ إعادة إدماج    ٢٠١١وتواصلت يف عام      - ٦٥
ومت تقـدمي الـدعم هلـم       . املسلح، من بينهم أطفال كانوا مرتبطني بالقوات واجلماعـات املـسلحة          

 طفــال منــهم عــن طريــق تــوفري ١٧٤بــا للعــودة جمــددا إىل املدرســة، ومتــت مــساعدة مجيعــا تقري
وخــالل الفتــرة املــستعَرضة، اســتمر اإلبــالغ عــن ارتكــاب انتــهاكات    . أنــشطة مــدرة للــدخل 

جسيمة حلقوق األطفال، من بينها اغتصاب األطفال، وكذلك عن إفالت مـرتكيب املخالفـات              
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. ل األطفــال ُيــسَجنون مــع الكبــار يف نفــس الزنزانــات وإضــافة إىل ذلــك، ال يــزا. مــن العقــاب
واتــضح أن أربعــة وتــسعني طفــال مــن املــسجونني مل يرتكبــوا أفعــاال خمالفــة للقــانون، ولكنــهم   

  . يرافقون أمهاهتم املتهمات بارتكاب جرائم
وقدمت اليونيـسيف الـدعم للحكومـة لتحديـد املخـاطر الرئيـسية الـيت ميكـن أن حتـول                      - ٦٦

ــة  ــيم   دون محاي ــوقي، ولتقي ــات اإلالطفــل يف اإلطــار احلق ــة الطفــل  القائمــة ملمكاني ــة محاي نظوم
كمـا قـدمت اليونيـسيف الـدعم للحكومـة إلجـراء            . وآليات املساءلة وسبل تعبئة املوارد احلالية     

مثانيـة وتـسعني مركـزا      أن هنـاك    وقـد مت حتديـد      . دراسة عن األطفال يف مراكز الرعاية السكنية      
 ٢ ٩٠١ بنتـا و  ٢ ٦١٩( طفـال  ٥ ٥٢٠ إمجاليا من األطفال يبلغ      ا تؤوي عدد  للرعاية واإليواء 

ولـذلك،  . واتـضح أن معظـم املراكـز يف حالـة سـيئة للغايـة وال تـستويف املعـايري الدوليـة                 ). صبيا
أنشأت وزارة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان والـشؤون اجلنـسانية جلنـة تقنيـة لوضـع معـايري                  

مـن  صـياغة املعـايري،      ويرتقـب االنتـهاء مـن        .عايـة األطفـال وإيـوائهم     وطنية دنيا بشأن مرافـق ر     
  .٢٠١١ديسمرب / يف كانون األول،أجل التصديق عليها

  
  إصالح القطاع األمين  -طاء   

واصل مكتب األمم املتحدة يف بوروندي دعم اجلهـود املبذولـة لتـصبح قـوات الـدفاع                   - ٦٧
ع املكتـب، نظمـت الـشرطة الوطنيـة يف بورونـدي            وبالتعـاون مـ   . واألمن حمترفة ولتعزيز قدراهتا   

وقوات الـدفاع الـوطين عـدة دورات تدريبيـة لفائـدة الـضباط يف كـال اجلهـازين بـشأن حقـوق                   
ونظمـت الـشرطة الوطنيـة يف بورونـدي، بالتعـاون مـع             . اإلنسان واألخالقيات وإنفـاذ القـانون     

تنـسيق الـشؤون اجلنـسانية    املكتب وبفضل دعم مايل مقدَّم من هولندا، حلقـات عمـل جلهـات         
، أطلقـت   ٢٠١١أغـسطس   /ويف آب . التابعة للشرطة بشأن العنـف اجلنـسي والعنـف اجلنـساين          

ويـدعم املكتـب   . ٢٠١٥-٢٠١٢وزارة األمن العام عملية لبلورة خطتها االسـتراتيجية للفتـرة           
  .والشركاء اآلخرون هذه العملية بفعالية

لـــس الـــوزراء خطـــة العمـــل الوطنيـــة للفتـــرة  د جمـــــ، اعتم٢٠١١أبريـــل /انــويف نيـــس  - ٦٨
 ملراقبــة وإدارة األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة ونــزع ســالح املــدنيني،    ٢٠١٥-٢٠١١
ســبتمرب /أعطــى النائــب األول لــرئيس اجلمهوريــة إشــارة االنطــالق الرمسيــة هلــا يف أيلــول    وقــد

صغرية واألسلحة اخلفيفـة    وواصلت اللجنة الوطنية الدائمة ملكافحة انتشار األسلحة ال       . ٢٠١١
سـبتمرب  /وحبلول هناية شـهر أيلـول     . أسلحة قوات الدفاع واألمن وتسجيلها    وسم  تنسيق عملية   

وُسـجِّلت مجيـع أسـلحة اجلـيش        .  يف املائة مـن أسـلحة الـشرطة        ٤٥وتسجيل  وسم  ، مت   ٢٠١١
  .ويقوم املكتب برصد هذه العملية. ولكن مل تضع عليها عالمات بعُد
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  توطيد السالم املرجعية لالنقاط  -ياء   
علـى أنـه منـوذج لالنتقـال مـن          بـشىت الـسبل     برهن مكتب األمم املتحـدة يف بورونـدي           - ٦٩

وقـد طلـب    . عملية حلفظ السالم إىل بعثة سياسية خاصة مث إىل مكتب متكامل لألمـم املتحـدة              
من األفرقـة  إىل فريق عادي  نقاط مرجعية ملواصلة تطور املكتب وحتوله       مين جملس األمن إعداد     

  .القطرية التابعة لألمم املتحدة
ــشار إىل أن وضــع    - ٧٠ ــة  وي ــاط مرجعي ــدة،     نق ــسألة جدي ــست م ــسالم لي ــد ال ــيم توطي لتقي
. ُوضــع عــدد كــبري مــن املؤشــرات املتعلقــة باملــسائل الــيت تقــع يف صــميم توطيــد الــسالم     وقــد

ذا املـصادر املفيـدة هلـ     مو إبراهيم للحكم يف أفريقيا ومؤسسة رفـع حتـديات األلفيـة مـن                ومؤشر
  .لنقاط املرجعيةعلما وأن احلكومة قررت، من تلقاء نفسها، إعطاء األولوية لبعض االعمل، 

لوضــع خطــوط وسيــستعرض مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي املؤشــرات املركّبــة    - ٧١
يف العمليـة الدميقراطيـة     : وهـي تـشمل مـا يلـي       . األساس، ومـن مث االجتاهـات، للنقـاط املرجعيـة         

بوروندي؛ واألمن واالستقرار؛ والعدالة االنتقالية؛ واحلكم وبناء املؤسسات؛ وسيادة القـانون؛         
وتنطبق هذه املسائل بـشكل منطقـي علـى اجلوانـب احليويـة لتوطيـد الـسالم                 . وحقوق اإلنسان 

  .كتباملالذي تقوم عليه والية 
  

  األنشطة املتصلة بلجنة بناء السالم   -رابعا   
قـام  و. فترة املستعَرضة، ظلت جلنة بناء الـسالم تتعـاون بنـشاط مـع بورونـدي              خالل ال   - ٧٢

السفري بول سـيغر، املمثـل الـدائم لسويـسرا لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك ورئـيس تـشكيلة                       
 /فربايـر وتـشرين الثـاين     /زيـارتني إىل بورونـدي يف شـباط       ببوروندي التابعة للجنة بنـاء الـسالم،        

. ٢٠١١أبريـل   /ستعراض اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف نيسان      واكتمل ا . ٢٠١١نوفمرب  
فربايـر، تنـاقش   / شـباط ٢٢ إىل ١٤الـسيد سـيغر يف الفتـرة مـن     اليت قام هبا األوىل  وأثناء الزيارة   

 ،لجنـة المع حكومة بوروندي ومع اجلهات املعنية الوطنية واإلقليمية والدولية بـشأن أولويـات              
  .٢٠١٠بعد انتخابات عام يف مرحلة توطيد السالم، 

ويف بومجبورا، التقى رئيُس تشكيلة بوروندي احملاورين الرئيسيني، ومن بينهم الـرئيس              - ٧٣
 الرئيس، ووزير العالقات اخلارجية والتعاون الدويل، ووزيـر شـؤون مجاعـة             انكورونزيزا، ونائب 

ري، وزعمـاء األحـزاب   شرق أفريقيا، وممثليت اخلاصة يف بوروندي، وفريق األمم املتحـدة القطـ         
الربملـان، وممـثلني عـن اجملتمـع        مـن خـارج     السياسية املمثلة يف الربملان وكذلك زعمـاء املعارضـة          

وشارك رئـيس تـشكيلة بورونـدي يف املنتـدى          . املدين وعن وسائل اإلعالم وعن اجملتمع الدويل      
ــاقش االســتعراض اخلــامس واألخــري       ــذي ن ــشركاء ال ــسيق بــني ال ــق التن ــسياسي لفري  لإلطــار ال
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مجهوريــة كمــا ســافر رئــيس تــشكيلة بورونــدي إىل  . االســتراتيجي لبنــاء الــسالم يف بورونــدي
 وكـذلك   ،كومـة احلحيث التقـى قيـادة أمانـة مجاعـة شـرق أفريقيـا، وممـثلني عـن                  املتحدة  ترتانيا  

  .سفراء البلدان الشريكة الرئيسية
ــا يف وأفـــضت املناقـــشات الـــيت بـــدأها رئـــيس التـــشكيلة خـــالل الزيـــ    - ٧٤ ارة الـــيت أجراهـ

ــِتم هبــا االســتعراض اخلــامس واألخــري   “وثيقــة ختاميــة” إىل صــياغة ٢٠١١فربايــر /شــباط اخُت
ــاء الــسالم     ،لإلطــار االســتراتيجي  ــة بن ــاء جلــسة جلن يف الــيت ُعقــدت   واعُتمــدت بعــد ذلــك أثن

،  جمـاالت رئيـسية متـصلة ببنـاء الـسالم          مخـسة وركزت الوثيقة على    . ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢١
 جهــود مكافحــة الفــساد، وتعزيــز صــكوك )ب( ترســيخ ثقافــة الدميقراطيــة واحلــوار؛ )أ(: يهــ

اإلدمـاج االجتمـاعي واالقتـصادي للفئـات         )ج(حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليـة واملـصاحلة؛        
  .  التكامل اإلقليمي)هـ(و ؛ اجلديدة املقبلة ورقة استراتيجية احلد من الفقر )د(الضعيفة؛ 

ــسالم يف       ويف ا  - ٧٥ ــاء الـ ــة بنـ ــة للجنـ ــدي التابعـ ــشكيلة بورونـ ــه تـ ــذي عقدتـ ــاع الـ الجتمـ
لجنـة تعـديل أسـاليب عملـها        السبتمرب يف نيويورك، طلبت احلكومة البوروندية مـن         /أيلول ٢٣

لتركيـز علـى دعـم التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة،            التعكس التقدم احملرز يف توطيد السالم، و      
جية الوطنيـة إلعـادة اإلدمـاج وورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر                 االستراتيمن خالل   وال سيما   
ــدة ــرة مــن    وزار . اجلدي ــشكيلة بورونــدي خــالل الفت ــشرين األول٣١رئــيس الت ــوبر إىل / ت أكت

آليـات األشـكال    ونوفمرب ملواصلة النقاش مع حكومة بوروندي بـشأن حمتـوى           /تشرين الثاين  ٥
ــةال املــستقبل مــن جــدول أعمــال  اجلديــدة للمــشاركة، إىل جانــب خــروج بورونــدي يف    .لجن

ــة الرئيــسية بــشأن عــدد مــن األنــشطة       وتنــاقش رئــيس التــشكيلة مــع احلكومــة واجلهــات املعني
القيام هبا، مبا يف ذلـك تقـدمي الـدعم ملـؤمتر املـاحنني الـذي يرتقـب أن ُيعقـد بعـد              املقرر  امللموسة  

ــداد  ــة إع ــر  ورق ــن الفق ــدةاســتراتيجية احلــد م ــي هــي مناســبة ، و اجلدي ــام   ترم إىل جــذب اهتم
بوروندي وتعبئة املوارد للمساعدة يف سـد الثغـرة املتبقيـة يف            من القطاع اخلاص إىل     املستثمرين  

  . متويل برنامج إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي
ونظـرا إىل التحـديات العديـدة املتبقيـة، ومتـشيا مـع سياسـة التجديـد، خـصص مكتـب             - ٧٦

 مليـون دوالر مـن صـندوق بنـاء الـسالم        ٩,٢يوليه اعتمادا قدره    / متوز ١٤دعم بناء السالم يف     
ــرتاع         ــن ال ــضررين م ــسكان املت ــستدام لل ــصادي امل ــاعي واالقت ــاج االجتم ــادة اإلدم ــامج إع لربن

ــدرج يف     . بورونــدي يف ــامج وهــو ين وقــد اشــتركت احلكومــة واألمــم املتحــدة يف إعــداد الربن
ــتراتيجية الوطنيـــة إلعـــادة اإلدمـــ  نطـــاق وأعطـــت إشـــارة . اج االجتمـــاعي واالقتـــصادياالسـ

االنطالق الرمسية للربنامج وزيرة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية آنـذاك،            
ممـثليت اخلاصـة يف بورونـدي وكـان ذلـك يف بوبـانزا،              باالشـتراك مـع     السيدة إمياكوليـه ناهـايو،      
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ويركـــز الربنـــامج علـــى . ملتحـــدة مبناســـبة يـــوم األمـــم ا٢٠١١أكتـــوبر /تـــشرين األول ٢٤ يف
الالجــئني واملــشردين داخليــا، واملقــاتلني الــسابقني، ويــويل اهتمامــا خاصــا للمــسائل اجلنــسانية   

كمــا يهــدف الربنــامج لتحقيــق إعــادة اإلدمــاج بــشكل مــستدام ولتقويــة الــروابط     . وللــشباب
إلدارة احملليـة؛    عـن طريـق تـشجيع ا       ياالجتماعية يف مقاطعة ريف بومجبورا وبوبانزا وسـيبيتوك       

 التوإنعــاش األنــشطة اإلنتاجيــة، وتــشجيع املــشاريع احملليــة؛ وتعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــا 
  . وتنسيق عملية إعادة اإلدماج ورصدها، والتخطيط،وضع السياسات

  
 األمم مكتب إىل بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب من االنتقال  - خامسا 

 بوروندي يف املتحدة
 مكتــب إىل بورونــدي يف املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــب مــن االنتقــال عمليــة جــرت  - ٧٧
 مـن  املـستفادة  الـدروس  توثيـق  جرى كما بالسالسة اتسم حنو على بوروندي يف املتحدة األمم

 املتحــدة األمــم مكتـب  عمليــات مجيــع يف العمـل  توقــف ٢٠١١ مــارس/آذار ٣١ ويف .العمليـة 
 انتـداب  إعـادة  وجـرت  اجلديـد  كتـب امل بعثـة  واليـة  ضـمن  تـدرج  مل اليت بوروندي يف املتكامل
ــيهم حاجــة هنــاك تعــد مل الــذين املــوظفني  عــادهتمإ أو أخــرى بعثــات إىل اجلديــدة البعثــة يف إل

ــاهنم إىل ــران ٣٠ حبلــول أوط ــدد اخنفــضو .٢٠١١ يونيــه/حزي ــأذون الوظــائف ع  مــن هبــا امل
 أكتـوبر /األول تـشرين  هنايـة  يف كتـب ملا يف الـشغور  معدل وبلغ .وظيفة ١٣٤ إىل وظيفة ٤٥٠

 متطوعـات  فـيهن  مبـن  الـدوليات،  املوظفـات  من ١٨ هناك وكان .املائة يف ٩ نسبته ما ٢٠١١
 أيـضا  هنـاك  كانـت و .الـدوليني  املـوظفني  جممـوع  من املائة يف ٢٨ نسبة ميثل مما ،املتحدة األمم
 .الوطنيني املوظفني موعجم من املائة يف ٣٨ نسبة ميثل امب الوطنيات، املوظفات من ٢٦

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  حـوزة  يف كـان  ممـا  أواهنـا  فـات  الـيت  املواد من التخلص وجرى  - ٧٨
 بـه  التـربع  أو بيعـه  أو أخـرى،  بعثـات  إىل املوجودات فائض نقل وجرى بوروندي يف املتكامل

 التـربع  جـرى  الـيت  املـصفاة  األصـول  وتـشمل  .املتحـدة  األمم يف املتبعة التصفية إلجراءات وفقا
 هنايـة  حبلـول و .الثقيلـة  الكهربائية املولدات من واثنني حاسوبا ٨٣ و مركبة، ٦٢ للحكومة هبا

 إعـادة  لـذلك  نتيجـة  جـرت  كمـا  لوجـستية  قواعـد  أربـع  إغـالق  جـرى  ،٢٠١١ يونيـه /حزيران
 واحملطـة  العـابر  املـرور  معـسكر  إدارة تـسليم  وجـرى  .كتـب امل عمليـات  لدعم البعثة مقر هيكلة
 يف خيـدمون  ممـن  املتحـدة  األمـم  جنـود  تنـاوب  لتيـسري  حـصريا  نياملـستخدم  بومجبـورا  يف يةاجلو

 مجهوريــة يف االســتقرار لتحقيــق املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة إىل الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة
 اخلـدمات  بعـض  تقـدمي  يواصل بوروندي يف املتحدة األمم مكتب أن بيد .الدميقراطية الكونغو
 مجهوريـة  يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  منظمـة  بعثـة  عـن  بالنيابة املرفقني هذين لتشغيل
  .التكلفة استرداد أساس على الدميقراطية، الكونغو
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 األساسـية  باهلياكـل  تتعلـق  حتـسينات  بـإجراء  كتـب امل قيـام  إىل تطورات عدة أدت وقد  - ٧٩
 يف املتمثلـة  التذكرييـة،  والرسـالة  ؛للبعثـة  املـادي  التنظـيم  إعـادة  التطـورات  هـذه  ومشلـت  .جملمعه
 تــزال ال املتحــدة األمــم بــأن ،٢٠١١ أغــسطس/آب يف أبوجــا يف املتحــدة األمــم مــبىن تفجــري
 إىل املتحــدة األمــم كيانــات مــن أخــرى كيانــات وانتقــال اإلرهابيــة؛ للجماعــات هــدفا تــشكل
 اإلنـسان  حقـوق  ومفوضـية  ،٢٠١١ أبريـل /نيـسان  يف اليونيسيف فيها مبا( كتبامل جممع داخل
 ٢٠١١ عـام  هنايـة  حبلـول  انتقاله املقرر اإلمنائي املتحدة األم وبرنامج ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول يف
 اخلارجيـة،  احلـوائط  تعزيـز  األساسـية  اهلياكـل  حتـسينات  ومشلـت  ).اجلديد مبناه تشييد حني إىل

 سنيوحتــ متحركــة بــأذرع وبوابــات املقتحمــة املفخخــة العربــات لــصد جديــدة حــواجز وإقامـة 
  .املغلقة الدوائر ذات فزيونالتل أجهزة مرافق

 مـشتركة  خدمات بتطوير ،القطري املتحدة األمم فريق مع بالتعاون ،كتبامل واضطلع  - ٨٠
 تقاسـم  ترتيبـات  طريـق  عـن  متـول  أن علـى  واإلعـالم،  الطبية واملرافق األمن جماالت يف متكاملة

 مــع مبانيــه املكتــب يتقاســم بومجبــورا، جخــار امليدانيــة باملكاتــب يتعلــق وفيمــا .التكــاليف
ــسيف ــا يف اليوني ــع غيتيغ ــامج وم ــم برن ــائي املتحــدة األم ــا، يف اإلمن ــضيف حــني يف ماكامب  يست

 .نغوزي يف املكتب موظفي العاملي األغذية برنامج

 الكـثري  لتـويل  خارجيـة  مبصادر االستعانة جرت والتقليص، االنتقال عمليات إطار يفو  - ٨١
ــدعم مهــام مــن ــدات املــبىن صــيانة ذلــك يف مبــا املتحــدة، األمــم لقواعــد وفقــا وذلــك ال  واملول

 توصـل  والتنفيـذي،  اإلداري املـستويني  علـى  تقدع اجتماعات وعقب .واملركبات الكهربائية
 جبميـع  املتعلقـة  الضرائب حالة بشأن مشترك تفاهم إىل لإليرادات بورونديال كتباملو املكتب
 املتعلقـة  اإلجـراءات  وبـشأن  البعثـة،  مركـز  اتفاق إطار يف املكتب ايقتنيه اليت واخلدمات السلع

  .املتحدة األمم لوكاالت احمللية املشتريات على املفروضة الضرائب باسترداد
  

 املالحظـــات  - سادسا 
 وجـه  وعلـى  سـتقرار، االو سالمالـ  توطيدب يتعلق ما يف تقدما حترز بوروندي برحت ما  - ٨٢

 ويف احلامسـة  األمهيـة  ذات القطاعـات  يف واضـحة  سياسـات  وضـع  علـى  تشديدها يف اخلصوص
 الواســع العنــف مــن خاليــا البلــد وظــل .والوســاطة اإلنــسان حلقــوق مــستقلة مؤســسات إنــشاء
 نطـاق  خـارج  قتـل  جـرائم  أنـه  يبـدو  ملـا  مـزعج  كـامن  اجتـاه  مـن  يعـاين  يـزال  ال ولكنـه  النطاق،
 .العنف جرائم من وغريها القانون
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 آلليـات  للتحـضري  املتخـذة  اخلطـوات  عـن  اإلبـالغ  خاصـة  بـصفة  سروري دواعي ومن  - ٨٣
 التــصاحل علــى بورونــدي شــعب أفــراد مــساعدة إىل هتــدف اآلليــات وهــذه .االنتقاليــة العدالــة
 اخلطـرية  باجلرائم تعلقي يماف العدالة حتقيق كفالة عن فضال اخلاص، تارخيه مع وكل بينهم فيما

 ومـشاركة  التـزام  إىل والعدالة واملصاحلة احلقائق تقصي ياتعمل وستحتاج .املاضي يف املرتكبة
 قبـل  النطـاق،  واسـعة  مـشاورات  إجراء إىل التقنية اللجنة دعت قدو لنجاحها، اجلماعات مجيع
 هـذا  يف األساسـية  الدولية باملبادئ املتعلقة والطرائق التشريع وسيتيح .الشأن هبذا قانون اعتماد
 بنـاء  املتحـدة  األمـم  ستواصـل  الـذي  األسـاس  احلكومـة،  بـه  تعهـدت  الـذي  النحو على الصدد،
 .اهلام العمل هذا دعم عليه

 قـــانون طريــق  عـــن اإلنــسان  حلقـــوق املــستقلة  الوطنيـــة اللجنــة  بإنـــشاء أرحــب  وأنــا   - ٨٤
 منـتج  بـشكل  لتعمـل  اللجنـة  هـذه  دعـم  املتحـدة  األمـم  وستواصـل  .بـاريس  مبـادئ  مع يتماشى

 .تام وباستقالل

 املنـصرم  العـام  خـالل  السياسية األجواء يف ساد الذي التوتر إزاء بالقلق شعرأ أزال وال  - ٨٥
 انتخابــات مــن انــسحبت الــيت واألحــزاب احلكومــة بــني احلــوار إىل االفتقــار عــن جنــم والــذي
 يف نكــورنزيزا الــرئيس أطلقــه الــذي النــداء وعقــب .الربملــان يف ُتمثــل مل ولــذلك ٢٠١٠ عــام
 يف لإلسـهام  اخلارج من العودة على املعارضة زعماء شجع والذي ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠
 لعقـد  اجلهـود  احلكومـة  كثفـت  ،٢٠١٥ عام انتخابات يف للتنافس واالستعداد البلد بناء إعادة

 قـوات  مناصـري  اغتيـال  عمليـات  اسـتمرار  أن غـري  .املـسجلة  السياسية األحزاب من مناقشات
 هـو  كمـا  الثقـة،  وعـدم  القلق حالة تعميق يف تأسهم قد اسروا ونتأغا بقيادة الوطنية التحرير
ــشأن  زادت وقــد .مــضايقتهمو املــدين اجملتمــع أعــضاء علــى القــبض إلقــاء لعمليــات بالنــسبة ال
  .التوتر من اجملاورة البلدان يف الوطنية التحرير لقوات العسكرية األنشطة عن الواردة التقارير

 الرئيـسية  واألحـزاب  احلاكمـة  األحـزاب  واحـد  صعيد على جتمع اليت الصيغة تزال وال  - ٨٦
 مـن  كـل  قـدمها  الـيت  الـدعوات  أن لـه  يؤسـف  ومما .املنال بعيدة الربملان يف املمثلة غري املعارضة
 يف املمثلــة غــري املعارضــة مــن بــالقبول حتــظ مل مناقــشات لعقــد للــرئيس األول والنائــب الــرئيس
 وأدعـو  .املأزق هلذا والرائدة الفاعلة سياسيةال اجلهات معاجلة يف امللحة املسألة وتتمثل .الربملان
 وجـه  وعلـى  تـام  بـشكل  ينخرطـوا،  وأن للعنف، نبذهم جتديد إىل بوروندي يف األطراف مجيع

 لتوطيـد  رئيـسية  أولويـة  هـذا  أعترب وأنا السياسية العالقات تطبيع إىل الرامية اجلهود يف السرعة،
 إجيـاد  يتـسىن  كـي  للـدعم  املتحـدة  األمـم  لةمواص عن وأعلن بوروندي، يف والدميقراطية السالم
 .٢٠١٥ عام يف األحزاب املتعددة االنتخابات لنجاح الالزم األساس
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 املــؤمل، ماضــيها جتــاوز يف جناحهــا مــن الــرغم علــى أيــضا، بورونــدي علــى وجيــب  - ٨٧
ــب أن ــى تتغلـ ــات علـ ــة العقبـ ــصادية االجتماعيـ ــصعبة واالقتـ ــتعني وال .الـ ــا يـ ــسب عليهـ  وحـ
 بعـد  مـا  حـاالت  هبـا  تتـسم  الـيت  احملـدودة  املؤسسية والقدرات املتبقية اهلشاشة لةاحل تتصدى أن

 هـائال  اضـغط  هناك وأن مدقع، فقر يف يعيش شعبها أن كون تواجه أن عليها بل الرتاع، انتهاء
 علـى  اخلطـرية  والتحـديات  اليوميـة،  والتوترات املصاعب يف ذلك نتائج وتتمثل .األراضي على
 ميثـل  ممـا  ميزانيتـها،  نـصف  يقـارب  ملـا  اخلـارجي  التمويـل  علـى  بوروندي عتمدوت .البعيد املدى

ــت يف مــصاعب ــصاد تراجــع وق ــاملي االقت ــق إن .الع ــو حتقي ــسريع، النم ــستدام ال ــادل وامل  والع
 ثــينوأ .والزراعــة ،األساســية واهلياكــل الطاقــة، قطــاع يف االســتثمار ،خاصــة بــصفة ،ســيتطلب

 بـذلك  لترتفـع  التجاريـة،  األعمـال  منـاخ  على أدخلتها اليت للتحسينات بوروندي حكومة على
 الــدويل البنــك أجــرى الــيت البلــدان اقتــصادات ترتيــب يف ١٦٩ رتبــةامل حتتــلو درجــات مثانيــة
 علـى  املـاحنني  جمتمـع  أعـضاء  وأناشـد  .بلـدا  ١٨٣ عـددها  يبلـغ  والـيت  بـشأهنا  استقـصائية  دراسة
 شـراكة  إقامـة  تزال وال .تنميتها من احلامسة الفترة هذه يف بوروندي ينسوا الأو الدعم مواصلة
ــة  الــسكان، لرفــاه جوهريــة ضــرورة تــشكل التنميــة يف والــشركاء احلكومــة بــني ومطــردة قوي

  .للبلد الدائم ولالستقرار

 يف الــسالم توطيــد لعمليــة هامــا دعمــا ٢٠٠٦ عــام منــذ الــسالم بنــاء جلنــة وتقــدم  - ٨٨
 وقـدم  .اآلليـة  هـذه  إىل ينـضمان  بلـدين  أول مـن  واحـدة  بورونـدي  أصبحت حينما بوروندي،
 مـن  املتـضررين  األشـخاص  إدمـاج  إلعـادة  العـام  هذا هاما تكميليا إسهاما السالم بناء صندوق
 األهـداف  فيهـا  تنـدرج  الـيت  املقبلـة  الثانيـة  الوطنيـة  اإلمنائية اخلطة حتظى أن املؤمل ومن .احلرب
 دواعــي ومــن إضــايف، دويل دعــم مــن إليــه جــةاحلا متــس مبــا واألمــن، والــسالم بالتنميــة املتعلقــة
 حبـشد  حمـدد  التـزام  عـن  أعربـت  قـد  الـسالم  بنـاء  للجنـة  التابعـة  بورونـدي  تـشكيلة  أن سروري
 .الصدد هذا يف اجلهود

ــشكل  - ٨٩ ــرام وي ــانون ســيادة احت ــصرا الق ــا عن ــاخ حتــسني يف حيوي ــة األعمــال من  التجاري
 اجلمهـور،  وعي أيضا وسيعزز .اإلنسان وقحق محاية تعزيز يف وكذلك بوروندي، يف والتنمية
 العقـاب  من اإلفالت أن بيد .بالقوة متسم عدالة قطاع وجود املدين واجملتمع اإلعالم ووسائط

 يف تقـدم  أي إحـراز  عـدم  أو التقـدم  مـن  ضـئيل  قـدر  إحراز مع خطرية، مشكلة يشكل يزال ال
ــة ذات القــضايا ــة الدالل ــالا مثــل طويــل، وقــت منــذ واملعلقــة الرمزي  مانريومفــا، أيرنيــست غتي
 ،االقتـصادية  واالختالسـات  الفـساد  مكافحة مرصد املدين اجملتمع منظمة لرئيس السابق النائب
 خطـوات  اختـاذ  احلكومـة  وأناشـد  .٢٠٠٩ عـام  يف الفـساد،  حملاربـة  حكوميـة  غـري  منظمة وهي
 .للتحقيـق  أساسـية  تـدابري  واختـاذ  املـسؤولني،  مجيـع  لةءومـسا  القضائية، السلطة استقالل لتعزيز
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 يف املــساعدة وتقــدمي التقنيــة املــشورة إلســداء االســتعداد أهبــة علــى املتحــدة األمــم وتقــف
  .املسائل هذه

 أفريقيـا،  شـرق  جلماعـة  رئاسـتها  لـسنة  النـاجح  االختتـام  على بوروندي أهنئ أن وأود  - ٩٠
 علــى املتحــدة واألمــم .الــسالم وتوطيــد التنميــة يف كــشريك للمنطقــة احلاســم الــدور أكــد ممــا

ــدعم لتقــدمي اســتعداد  أعتــرف أن وأود .لبورونــدي اإلقليمــي التكامــل تعميــق إىل املتواصــل ال
 يف املـسامهني  مـن  بوصـفها  الـدوليني  واألمـن  الـسلم  حتقيـق  جهود يف لبوروندي املتنامي بالدور
 .الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة ويف السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات

 األمهيـة  مـن  زاليـ  ال أنـه  إال الدولـة،  تقـدم  وواليتـه  للمكتـب  احملـدود  التدخل عكسوي  - ٩١
 ولــذلك .والتنميــة ،واإلنعــاش الــسالم، توطيــد يف الــدوليني واملــساعدة الــدعم مواصــلة مبكــان
 .٢٠١٢ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ مـن  اعتبـارا  واحـدة،  سـنة  لفتـرة  املكتـب  واليـة  بتمديـد  أُوصي
ــدر أزال وال ــ أق ــدة اتالعالق ــة اجلي ــة بــني والوثيق ــساقا .املتحــدة واألمــم احلكوم ــرار مــع وات  ق

 ٢٠١٢ عــام يف اجمللــس أعــضاء مــع ةاخلاصــ يتممــثل جتمعتســ ،)٢٠١٠( ١٩٥٩ األمــن جملــس
 فريـق  شـكل  وجـوده  أخـذ لي املـستقبل  يف املكتب لتطور اإلرشادية بشأن املرجعية النقاطبشأن  
 .القطري املتحدة األمم

 النـدغرين،  كـارين  بورونـدي،  يف اخلاصـة  ملمـثليت  امتنـاين  خـالص  عن ربأع أن وأوّد  - ٩٢
 مجيــع نطــاق علــى املكتــب واليــة تنفيــذ يف وتعــاوهنم إلخالصــهم املتحــدة األمــم أفــراد ومجيــع

 يف أساسـية  جهـودهم  كانـت  الـذين  واملتعـددين  الثنـائيني  الـشركاء  جلميـع  ممنت وأنا .الوكاالت
 الراحــل لــسفريا ذكــرى ةخاصــ بــصفة أحيــي أن أود ،الــصدد هــذا ويف .بورونــدي تقــدم دعــم

 يف واملخلــصة الطويلــة جهودمهــا أســهمت يناللــذ وولــيب، هــوارد الراحــل والــسفري بــاه مامــادو
  .بوروندي يف السالم حتقيق
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	5 - وتواصل أطراف فاعلة وطنية وإقليمية ودولية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، تشجيع كل من الحكومة والمعارضة من خارج البرلمان للشروع في حوار بناء، وتطبيع العلاقات بينهما، وتجنب اللجوء إلى العنف. وفي هذا الصدد، عقدت ممثلتي الخاصة، كارين لاندغرين، عددا من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الدولة، وممثلي المعارضة من خارج البرلمان، وجهات معنية أخرى.
	6 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت هجمات استهدفت المدنيين وقوات الأمن والدفاع في عدة أجزاء من البلد، خاصة في 18 أيلول/سبتمبر، حينما وقع هجوم، وفقا لما ورد في بيان حكومي، استهدف حانة في غاتومبا، التي تقع خارج بوجمبورا مباشرة، مما أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة أشخاص عديدين آخرين بجروح. ووردت أنباء تم تداولها على نطاق واسع تفيد بأن اللواء أدولف نشيميريمانا، القائد العام لدائرة الاستخبارات الوطنية، وجه في 27 أيلول/سبتمبر اتهاما علنيا إلى أغاتون رواسا والتحالف الديمقراطي من أجل التغيير - إيكيبيري بارتكاب مجازر، وهو ما وصفه بعمل من أعمال الإرهاب. وأصدر التحالف والسيد رواسا بيانين منفصلين في تشرين الأول/أكتوبر أنكرا فيهما أي ضلوع لهما في هجوم غاتومبا. وفي غضون ذلك، وردت أنباء إضافية ذات مصداقية تفيد بحدوث أعمال اعتقال واحتجاز وقتل لأعضاء المعارضة، ولا سيما الأشخاص المرتبطون بحزب قوات التحرير الوطنية الذي يتزعمه السيد رواسا. وتضمنت الأنباء أيضا اتهامات لمسؤولين إداريين وقوات أمنية، خاصة دائرة الاستخبارات الوطنية، بالضلوع في تلك الأعمال.
	7 - وشهد شهرا آذار/مارس ونيسان/أبريل تفاقما لانعدام الأمن في مقاطعة بوجمبورا الريفية على وجه الخصوص. وفي عدد من المرات، تم العثور على مخابئ للأسلحة في المقاطعة. وفي أوائل أيار/مايو، أطلق الرئيس نكورونزيزا حملة للتوعية الأمنية مدتها شهران استهدفت مقاطعة بوجمبورا الريفية، قام خلالها الرئيس ومسؤولون كبار آخرون في الدولة بزيارات متكررة إلى المقاطعة لتوعية السكان بالمسائل الأمنية والإنمائية، وتنشيط اللجان الأمنية على مختلف المستويات الإدارية، وإظهار الالتزام بتعزيز التدابير الإنمائية للمقاطعة. 
	8 - واجتمع مجلس الأمن الوطني في يومي 18 و 19 آب/أغسطس ومرة أخرى في 20 أيلول/سبتمبر برئاسة الرئيس نكورونزيزا. وفي الاجتماع الأول، خلص المجلس إلى عدم وجود تمرد مسلح في البلد وأن الحالة الأمنية جيدة بصفة عامة. وفي الاجتماع الثاني الذي عقد عقب هجوم غاتومبا، أصدر المجلس بيانا حث فيه الحكومة، في جملة أمور، على إجراء تحقيقات وتقديم الجناة إلى المحاكمة. وأهاب البيان بالسكان بتقديم أي معلومات من شأنها أن تساعد السلطات في التعرف على الجناة. وحذر البيان الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من نشر معلومات عن أعمال القتل وطلب إلى المنافذ الإعلامية الامتناع عن تعميم أو بث معلومات يمكن أن تلحق الضرر بالسلام والأمن في البلد. 
	9 - وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أُعلن عن تغيير في التشكيل الوزاري شمل ثمان حقائب وزارية. ونتيجة لذلك، عُين لوران كافاكوري وزيرا للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ليحل بذلك محل أوغوستان نسانزي الذي أصبح كبير مستشاري الشؤون السياسية والدبلوماسية في رئاسة الجمهورية.
	10 - واتسمت الفترة المشمولة بالتقرير بنشوء خلافات في عدد من الأحزاب السياسية. وقد عقدت اللجنة التنفيذية لحزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية اجتماعا طارئا في 12 آذار/مارس لفصل ماناسيه نزوبونيمبا، أمين مجلس الحكماء في الحزب. وجاء فصل السيد نزوبونيمبا في أعقاب بيانات صحفية اتهم فيها بعض أعضاء حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية الحاكم بالفساد، والتصرف دون خشية العقاب، وانتهاك المثل العليا للحزب. 
	11 - وفي 18 آب/أغسطس، أعلن بونافنتور نيويانكانا، رئيس حزب اتحاد التقدم الوطني، تجميد عضوية ثلاثة من أعضاء الحزب المؤثرين لقيامهم بالتسبب في انشقاقات داخل الحزب. وينتمي الأعضاء الثلاثة لجناح من أجنحة الحزب دعا إلى استقالة السيد نيويانكانا، متهما إياه بالعمل لصالح حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية.
	12 - وفي 24 أيار/مايو، أعلن زيدي فيروزي، رئيس حزب الاتحاد من أجل السلام والتنمية - زيغاميبانغا، انسحاب حزبه من التحالف الديمقراطي من أجل التغيير - إيكيبيري وتجميد عمل المجلس الاستشاري للحزب، وتجميد عضوية أمينه العام، والناطق الرسمي باسمه. وفي 19 حزيران/يونيه، قامت اللجنة التنفيذية للحزب بتجميد عضوية السيد فيروزي وأعلنت بطلان القرارات التي أعلنها في 24 أيار/مايو.
	13 - وفي 27 نيسان/أبريل 2011، اعتمدت الجمعية الوطنية، وحذا حذوها في ذلك مجلس الشيوخ بعد يومين، قانونا يتعلق بعمل الأحزاب السياسية وتنظيمها، ويأتي معدلا لقانون صدر عام 2003. وينص القانون على تمويل الأحزاب السياسية ويحظر تشكيل التحالفات خارج فترة الانتخابات. وهو يقتضي من الأحزاب السياسية أن يكون لها 340 عضوا مؤسسا على الأقل على نطاق البلد (20 عضوا في كل مقاطعة). وهو كذلك يمنح وزير الداخلية سلطة الإشراف على تقيد الأحزاب السياسية بلوائحها الداخلية. وفي 10 أيلول/سبتمبر، قام الرئيس نكورونزيزا بإصدار القانون رسميا.
	14 - ولم يجر في عام 2010 انتخاب المسؤولين المحليين في بلدتي نغاغارا وكانيوشا التابعتين لمقاطعتي بلدية بوجمبورا وبوجمبورا الريفية نتيجة للمقاطعة من قبل التحالف الديمقراطي من أجل التغيير - إيكيبيري، ولا سيما حزب قوات التحرير الوطنية، الذي كان قد فاز بالانتخابات في هذين البلدتين قبل المقاطعة. ومع ذلك، في يومي 14 كانون الثاني/ يناير و 23 آب/أغسطس، على التوالي، انتخبت أخيرا بلدتا نغاغارا وكانيوشا إدارييهما المحليين وأعضاء مكاتب المجالس، ليكتمل بذلك إنشاء 129 مكتب من مكاتب البلديات في جميع أرجاء البلد.
	15 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، زار عدد من رؤساء الدول بوروندي. وخلال زيارة رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، في الفترة من 10 إلى 13 آب/أغسطس، تم التوقيع على اتفاقات للتعاون الثنائي. وفي 22 كانون الثاني/يناير و 5 أيلول/سبتمبر، التقى الرئيس نكورونزيزا برئيس رواندا، الرئيس بول كاغامي، لمناقشة أمن الحدود، وتنشيط الجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى، والاندماج في جماعة شرق أفريقيا، والتعاون الثنائي. وزار بوروندي رئيس الصومال، الشيخ شريف شيخ أحمد، في 9 نيسان/أبريل و 15 آب/أغسطس، لتقديم الشكر لحكومة بوروندي على توفير قوات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ولطلب إرسال المزيد من القوات.
	باء – الحالة الأمنية 
	16 - ظلت الحالة الأمنية العامة مستقرة نسبيا خلال الفترة قيد الاستعراض. ومع ذلك، استمرت أعمال العنف، لا سيما أعمال السطو المسلح، والقتل، والهجمات بالقنابل اليدوية، وحالات تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن البوروندية وجماعات مسلحة مجهولة.
	17 - ووردت أنباء عن حدوث أنشطة مسلحة عبر الحدود، بما يشمل المناطق المتاخمة لجمهورية تنـزانيا المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تتضرر عمليات الأمم المتحدة في بوروندي بسبب الحالة الأمنية. ووفقا لتصنيفات نظام الأمم المتحدة الجديد للمستويات الأمنية المعمول به منذ 1 كانون الثاني/يناير 2011، فإن بوروندي هي في المستوى الأمني الثاني، باستثناء مقاطعات سيبيتوكي، وبوبانزا، وبوجمبورا البلدية، وبوجمبورا الريفية، المصنفة في المستوى الأمني الثالث. ونظرا للتحسن العام في الحالة الأمنية، صنفت بوروندي بوصفها مركز عمل يسمح فيه باصطحاب الأسر اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2011. ولم تقع أي أحداث أمنية تتعلق باستهداف موظفي مكتب الأمم المتحدة المتكامل السابق في بوروندي لأفراد الأمم المتحدة أو ممتلكاتها منذ صدور تقريري السابق.
	18 - ويعتقد أن حركة الشباب لا تزال تعتبر بوروندي هدفا للهجمات الإرهابية نظرا لمساهمة البلد بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
	جيم - الجوانب الإقليمية 
	19 - في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010، تولت بوروندي الرئاسة المتناوبة لجماعة شرق أفريقيا لمدة سنة واحدة. وبصفة الرئيس نكورونزيزا رئيسا لجماعة شرق أفريقيا، فقد ترأس الجلسة الافتتاحية للجمعية التشريعية للجماعة في كيغالي، برواندا، في 5 نيسان/أبريل 2011، ومؤتمر القمة الاستثنائي التاسع لرؤساء دول الجماعة الذي عقد في دار السلام، بتنـزانيا، في 18 نيسان/أبريل 2011. وركز الرئيس نكورونزيزا، خلال فترة رئاسته للجماعة، على تعميق التكامل وتنفيذ بروتوكول السوق المشتركة الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2011. وستختتم فترة رئاسة بوروندي بمؤتمر قمة عادي في بوجمبورا مقرر عقده في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	20 - وفي 25 تموز/يوليه 2011، عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى اجتماعا رابعا في بوجمبورا لإعطاء دفعة لأنشطة الأجهزة المتخصصة التابعة للجماعة والتحضير لمؤتمر قمة وشيك الانعقاد لرؤساء الدول. وفي آب/أغسطس، تولت بوروندي الرئاسة المتناوبة الشهرية لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
	دال - التطورات الاجتماعية والاقتصادية
	21 - تتسم الحالة الاجتماعية والاقتصادية في بوروندي بانتشار الفقر على نطاق واسع، وندرة الأراضي مضافا إليهما الكثافة السكانية العالية، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب. ومنذ عام 2005، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. ورغم ذلك، تعرضت قدرة بوروندي على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لمواطنيه لضغط شديد نتيجة لعودة ما يقرب من ستة في المائة من سكان بوروندي إلى البلد على مدى السنوات الثماني الماضية. وفي عام 2010، بلغ معدل التضخم 8.4 في المائة. وكان من المتوقع أن يكون أعلى من ذلك في عام 2011، مما يؤدي إلى المزيد من تقليص إمكانية حصول الأفراد على الغذاء والضروريات الأخرى. 
	22 - ويعيش ما يقدر بنحو 67 في المائة من السكان قرب خط الفقر. ووفقا لتقرير المؤشر العالمي للجوع لعام 2011 الذي يصدره المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية، يعاني أكثر من 50 في المائة من السكان من سوء التغذية. وبوروندي هي من بين أربعة بلدان فقط في العالم تصنف مستويات الجوع فيها على أنها ”مقلقة للغاية“ من قبل المعهد الدولي. 
	23 - ويعيش حوالي 83 في المائة من سكان بوروندي ويعملون في المناطق التي تكون فيها التربة متدهورة للغاية بفعل النشاط البشري، ولا يكفي الإنتاج الغذائي فيها لتلبية احتياجات السكان. وقد تدهور نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي منذ عام 1993 بنسبة 24 في المائة، ويواجه البلد عجزا غذائيا كبيرا يمثل أكثر من 32 في المائة من احتياجاته السنوية. وستستمر المخاطر المتصلة بالطقس في التأثير على الأداء الاقتصادي للبلد نظرا لإفراط بوروندي في الاعتماد على الزراعة المطرية. وما زال احتمال تخفيض مدفوعات المعونة للبلد يشكل خطرا خارجيا كبيرا، لا سيما في حالة عدم حدوث انتعاش قوي في الاقتصادات الغربية.
	24 - وفي 21 تموز/يوليه، أطلق الرئيس نكورونزيزا رؤية بوروندي حتى عام 2025، التي تتوج أربع سنوات من العمل التحضيري، والمشاورات مع الشركاء الوطنيين. وتتألف الرؤية من ثمانية أركان: (أ) الحوكمة، (ب) رأس المال البشري، (ج) النمو الاقتصادي، (د) التكامل الإقليمي، (هـ) النمو السكاني، (و) التماسك الاجتماعي، (ز) تخطيط استخدام الأراضي والحضرنة، (ح) الشراكة. وهي تمثل خارطة طريق للتنمية المستدامة في بوروندي من خلال النمو الاقتصادي المتسارع، ومن أجل تقليص الفقر إلى حوالي 33 في المائة بحلول عام 2025. وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد مستقبل أفريقيا صياغة الوثيقة. 
	25 - ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تعمل الحكومة بنشاط على إعداد ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة، والتي سوف تستفيد من الإنجازات التي حققتها الورقة الأولى لاستراتيجية الحد من الفقر. وبتوجيه من البنك الدولي، أعدت الورقة الثانية من خلال إجراء مشاورات مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمجموعات القطاعية، والمنتديات الشاملة، والبرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للحكومة. وقد دعمت العملية التحضيرية للورقة عن طريق إنشاء صندوق مشترك لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وآليات تنسيق المعونة، بمساهمات مالية من بلجيكا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
	26 - وسوف تُدمج في الورقة الثانية الأطر الاستراتيجية القائمة، بما في ذلك الإطار الاستراتيجي لبناء السلام في بوروندي الذي تم وضعه في إطار شراكة بين الحكومة والأمم المتحدة ولجنة بناء السلام وغير ذلك من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين. وفي وقت كتابة مشروع الوثيقة، ثمة أربعة مجالات استراتيجية رئيسية نُظم حولها المشروع، وهي: (أ) تعزيز سيادة القانون وتثبيت دعائم الحكم الرشيد وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ (ب) تحويل الاقتصاد في بوروندي لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل؛ (ج) تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية ونوعيتها وتعزيز التضامن الوطني؛ (د) إدارة الفضاء والبيئة من أجل التنمية المستدامة. 
	27 - ويتوقع صدور ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة في عام 2011 لتوفير إطار قابل للتنفيذ لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر في بوروندي، وحالات العجز في الإدارة، والعوائق التي تحول دون تحقيق النمو المستدام، ومن أجل التخفيف من احتمالات عدم الاستقرار الاجتماعي - السياسي. 
	28 - وفي الوقت نفسه، أحرزت بوروندي تقدما على صعيد خلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة لإنشاء وتشغيل أعمال تجارية محلية. ووفقا لتقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2012، الصادر عن البنك الدولي، ارتقت بوروندي من المركز 177 إلى المركز 169 وصنفت في المركز السابع من بين أكثر البلدان تحسنا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية. ومن بين التدابير الإيجابية التي أوردها التقرير، اعتماد بوروندي قانونا جديدا للشركات يتطلب مزيدا من إفصاح الشركات عن المعلومات الخاصة بها ومعايير أعلى من المساءلة لمديري الشركات. 
	ثالثا - التقدم المحرز في توطيد دعائم السلام
	ألف - الحكم الديمقراطي
	29 - اضطلعت الحكومة، بمساعدة من الأمم المتحدة وشركاء آخرين، بعدد من المبادرات لتعزيز الحكم الديمقراطي، بما في ذلك إنشاء مؤسسات مستقلة، واعتماد استراتيجيات تعكس أولويات الحكم الديمقراطي، وتعزيز القدرات الوطنية. 
	30 - وفي خطاب وجهه الرئيس نكورونزيزا إلى الأمة في 1 كانون الثاني/يناير 2011، أكد الرئيس على سياسة الحكومة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية بشأن الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وضعت بدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وشركاء آخرين. وسيكون الفريق القطاعي المعني بالحكم الرشيد، الذي ترأسه وزارة الحكم الرشيد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مسؤولا عن تنفيذ الاستراتيجية بالاشتراك مع شركاء وطنيين ودوليين. 
	31 - وأطلقت الحكومة أيضا برنامجا لبناء القدرات لدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد. وتم عقد حلقة دراسية ضمت 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بوروندي للعمل على وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة الفساد. واستضافت بوروندي مؤتمرا إقليميا بشأن مكافحة الفساد تطوعت خلاله لاستضافة مركز أفريقي مقترح لجهود مكافحة الكسب غير المشروع.
	32 - وقد مثل إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 2010 خطوة أخرى إلى الأمام على طريق تعزيز الشفافية والمشاركة المدنية. وتتمثل ولاية أمين المظالم، التي بدأ مزاولة أنشطته رسميا في شباط/فبراير 2011، في النظر في الشكاوى من سوء الإدارة والتجاوزات التي يرتكبها الموظفون العموميون والمؤسسات العامة، والتوسط بين الحكومة والمواطنين. وقد وفر مكتب الأمم المتحدة في بوروندي الدعم اللوجستي لمكتب أمين المظالم.
	33 - وقد عمل المكتب البوروندي للإيرادات، الذي انطلقت أنشطته في 2010، على تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية. وتتمثل أهداف المكتب في تحصيل أقصى قدر من الإيرادات وضمان احترام دافعي الضرائب لالتزاماتهم المالية. ووفقا للمكتب، فقد ارتفع تحصيل الإيرادات بنسبة 38 في المائة بنهاية أيلول/سبتمبر 2011، مقارنة بالفترة السابقة. 
	34 - وفي إطار سياسة الحكومة المتمثلة في الدخول في حوار مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من أجل تعزيز الحكم الديمقراطي، فقد نظمت الحكومة وممثلو المجتمع المدني، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي، اجتماعا عاما ضم مشاركين من الحكومة والمجتمع المدني للنظر في القضايا الحرجة الراهنة. وشملت التوصيات التي قدمت خلال الاجتماع تنفيذ آليات العدالة الانتقالية، والاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد، ومكافحة الفساد. 
	35 - وقد نظم اجتماع عام مشابه لوسائط الإعلام في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وسائط إعلامية حيوية ومسؤولة وتعزيز حرية التعبير في البلد. وبينما تتمتع بوروندي بصحافة حرة نسبيا، تعمل وسائط الإعلام في بيئة تنطوي على تحديات في بعض الأحيان. وشملت التوصيات الصادرة عن الاجتماع إعداد وثيقة السياسة الوطنية بشأن الاتصال وإلغاء تجريم بعض الأفعال التي تعتبر حاليا جرائم صحفية. وقدم مكتب الأمم المتحدة التمويل للاجتماع ولإنشاء آلية لرصد التوصيات الصادرة عنه وتنفيذها. وشملت الأنشطة الأخرى التي تدعمها الأمم المتحدة تنظيم أنشطة الاحتفال باليوم الدولي لحرية الصحافة بالتعاون مع دار الصحافة واتحاد الصحفيين البورونديين.
	36 - وكجزء من الدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة لتعزيز البرلمان، فقد وفر المساعدة المالية لتنظيم حلقات عمل للبرلمانيين حول تحليل الميزانية والرقابة عليها، وآليات العدالة الانتقالية. وتعزيزا للحوار وبناء التوافق في الآراء بين أعضاء مجلس الشيوخ والمجتمعات المحلية، دعم مكتب الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حلقتي عمل تم عقدهما في مقاطعة بوجمبورا الريفية بمشاركة 200 شخص، كان من بينهم 40 عضوا في مجلس الشيوخ. وشملت الموضوعات الرئيسية اللامركزية، وسيادة القانون، والأمن، ومكافحة الفساد. 
	37 - وفي أيار/مايو، وقعت النقابات وأرباب العمل والحكومة ميثاقا وطنيا للحوار الاجتماعي. ويوفر الميثاق إطارا لمعالجة التوترات الاجتماعية في بوروندي، عن طريق وسائل من بينها النص على إنشاء مؤسسة للمساعدة في حل النزاعات. وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العملية المؤدية إلى التوقيع على الميثاق. 
	38 - وقد بدأت في أيار/مايو عملية استعراض دفاعي، ترمي إلى وضع استراتيجية وطنية للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه البلد، أطلقها رسميا الرئيس نكورونزيزا في 27 تموز/يوليه. وقدم مكتب الأمم المتحدة دعما ماليا من أجل عقد حلقة عمل للتوعية بعملية الاستعراض.
	39 - وفي إطار صندوق التبرعات الانتخابية المتعدد المانحين، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإجراء تقييم لبناء القدرات في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الدائمة، كما نظم دورة تدريبية في مجال الإدارة الانتخابية لموظفي اللجنة بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا. ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم المساعدة التقنية إلى اللجنة من أجل تيسير تحديث قاعدة البيانات الانتخابية في البلاد.
	باء - إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتضررين من النزاع

	40 - حققت بوروندي تقدما هاما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتضررين من النزاع. ويضطلع الفريق القطاعي المعني بالتعافي المبكر والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج، الذي تُشارك في رئاسته وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتنسيق الجهود الرامية إلى كفالة إعادة توطين العائدين والمقاتلين السابقين. وقد استُخدم تمويل ابتدائي بمبلغ 1.78 مليون دولار قدمه صندوق بناء السلام لتعبئة تمويل إضافي، (ولا سيما من استراليا واليابان وكذلك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي)، لتمكين التوسع في عمليات إعادة التوطين من ثلاث مقاطعات إلى ست مقاطعات.
	41 - ويستند تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن إعادة الإدماج إلى اتباع نهج مبتكر، جرى تطويره بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى حث الناس على العمل، وضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل بديلة للسكان المتضررين من النزاع. ولتحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج، قامت حكومة بوروندي وشركائها، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، بوضع برنامج مشترك مدته ثلاث سنوات بشأن توطيد السلام عن طريق تقديم الدعم لعملية إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي على نحو مستدام للسكان المتضررين من النزاع. وسيقوم البرنامج الذي تبلغ تكلفته 24 مليون دولار، في جملة أمور، بدعم مشاريع كثيفة العمالة موجهة نحو المسرحين والشباب وغيرهم من مجموعات المستضعفين. وقد خصص صندوق بناء السلام 9.2 مليون دولار لهذا البرنامج، على أمل أن يُحفز ذلك الحكومة وشركائها لتعبئة أموال إضافية لتمكين التنفيذ الكامل للبرنامج. وقد أطلقت الحكومة والأمم المتحدة برنامج إعادة الإدماج الجديد في يوم الأمم المتحدة، الذي وافق 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، في حفل أقيم في بوبانزا.
	42 - وقد بُذلت جهود إضافية لدعم جهود إعادة الإدماج والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية في بوروندي والبلدات المجاورة لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عن طريق تنظيم أنشطة رياضية للشباب.
	43 - وفي الفترة بين عام 2002 وعام 2010، نجحت بوروندي في إعادة إدماج ما يزيد على 000 510 شخص من اللاجئين العائدين، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2011، قُدم دعم إضافي لعائدين يبلغ عددهم 770 3 شخصا. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ برنامج مدته ثلاث سنوات لإعادة التوطين وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لما مجموعه 980 1 أسرة معيشية (880 11 نسمة) تتألف أساسا من المقاتلين السابقين والمشردين داخليا والعائدين. ولا يزال ما يُقدر عددهم بــ 000 157 شخص مشردين داخليا.
	44 - وتزيد حكومة بوروندي التركيز على التصدي للتحدي الذي تُمثله البطالة بين الشباب. ويهدف البرنامج المشترك لإعادة الإدماج إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأمد للشابات والشبان. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليا بتقديم الخبرة التقنية إلى وزارة الشباب والرياضة والثقافة لوضع استراتيجية وطنية لتشغيل الشباب وإنشاء صندوق لتنمية مشاريع الشباب.
	45 - ولا تزال ندرة الأراضي في بوروندي تشكل تحديا كبيرا أمام عملية إعادة الإدماج على المدى الطويل للأشخاص المتضررين من النزاع والعائدين. ويتضمن القانون المنقح بشأن الأراضي الذي اعتمده البرلمان في نيسان/أبريل 2011 تطبيق اللامركزية في المسائل المتعلقة بالأراضي لصالح المجتمعات المحلية، وإنشاء لجنة وطنية للأراضي تكون مكلفة بإدارة عملية إعادة توزيع الأراضي وتسوية المنازعات على الأراضي. وبناء على طلب من وزارة التخطيط والتنمية المحلية، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بتقديم الخبرة التقنية لوضع سياسة وطنية ”لإنشاء القرى“ تأخذ قانون الأراضي الجديد بالاعتبار.
	جيم - حقوق الإنسان
	46 - رغم التقدم المحرز الذي سُجل على عدد من الجبهات، لا تزال حالة حقوق الإنسان في البلد تثير القلق. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل انتهاك الحق في الحياة وتقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن الحق في الحرية. ورغم الإفراج عن مدير وكالة أنباء نت برس “Net Press”، جان كلود كافومباغو، في 16 أيار/مايو 2011 بعد أن ظل رهن الاحتجاز لمدة 10 أشهر، استدعى مكتب المدعي العام صحفيين لاستجوابهم في عدة مناسبات. وواصل ضباط إنفاذ القانون تفتيش منازل أعضاء المجتمع المدني بدون إذن قضائي. وفي تموز/يوليه 2011، ألقي القبض على ثلاثة محامين، بمن فيهم رئيس نقابة المحامين، في ما يتصل بقضايا بارزة. وقد ظل أحدهم، وهو فرانسوا نايامويا المتحدث باسم الحركة من أجل التضامن والديمقراطية، رهن الاحتجاز إلى وقت كتابة هذا التقرير. وفي الوقت نفسه، استمرت الاعتقالات التعسفية واستمر احتجاز أعضاء أحزاب المعارضة.
	47 - وفي الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قام مكتب الأمم المتحدة في بوروندي بتوثيق 46 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفيا أو بإجراءات موجزة و/أو عمليات قتل بدوافع سياسية. ومن المعروف أن معظم الضحايا كانت لهم صلات بأحد الأحزاب السياسية. وقد تم توثيق ما مجموعه 40 حالة من حالات القتل هذه لطوال عام 2010.
	48 - وقامت الحكومة بإنشاء لجنة للتحقيق في تشرين الأول/أكتوبر 2010 للتحقيق في ادعاءات محددة بحالات قتل على أيدي قوات الأمن. وظلت هذه اللجنة خاملة حتى نهاية نيسان/أبريل 2011 عندما أعلنت الحكومة أنها استأنفت العمل. ومنذ ذلك الحين انتهت اللجنة من إعداد تقريرها وقدمته إلى النائب العام، ولكن محتوياته لم تُعلن وقت كتابة هذا التقرير. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قامت لجنة مستقلة مُكلفة بالتحقيق في هجوم غاتومبا الذي وقع في 18 أيلول/سبتمبر 2011 بتقديم تقريرها إلى المدعي العام.
	49 - وفي الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وثق مكتب الأمم المتحدة في بوروندي 29 حالة تعذيب. وتم توثيق ما مجموعه 30 حالة تعذيب طوال عام 2010. ولم يتم بعد التحقيق في هذه الحالات بالكامل من قبل السلطات الوطنية ولا يزال المسؤولون عن تلك الحالات دون محاسبة.
	50 - وقد اعتمدت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ القانون المُنشئ للجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في 14 و 24 كانون الأول/ديسمبر 2010، على التوالي، وأصدره الرئيس نكورونزيزا في 5 كانون الثاني/يناير 2011. وعينت الجمعية الوطنية سبعة مفوضين، بمن فيهم الرئيس، الأخ إيمانويل انتاكاروتيمانا. وقد أدوا اليمين في 7 حزيران/يونيه 2011. ووثقت اللجنة نحو 50 حالة من حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقوم بالتحقيق فيها. ووفر مكتب الأمم المتحدة في بوروندي المساعدة للجنة، التي تقوم بصياغة خطة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات، ووضع إطار عمل للتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى من أصحاب المصلحة، وتتولى بذل مساعٍ أخرى لبناء المؤسسات. ويُتوقع أن تكون اللجنة في وضع يسمح لها بتقديم طلب لاعتمادها من قبل لجنة التنسيق الدولية في غضون سنة واحدة من مباشرة أعمالها.
	51 - وقد أنهى مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي في قراره 18/24 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 عقب إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
	دال - العدالة الانتقالية
	52 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت تطورات مهمة في مجال العدالة الانتقالية. ففي 7 كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت اللجنة الثلاثية رسميا بتقديم تقرير المشاورات الوطنية إلى الرئيس نكورونزيزا، مختتمة بذلك العملية التشاورية بشأن إنشاء آليات العدالة الانتقالية. وقام مكتب الأمم المتحدة في بوروندي باستنساخ ونشر 700 نسخة من التقرير باللغتين الفرنسية والكيروندية. علاوة على ذلك، أجرى مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، في شراكة مع وزارة الداخلية ومنتدى تعزيز المجتمع المدني، وهو منظمة غير حكومية، حملة توعية على نطاق البلد في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2011 عن نتائج المشاورات. وعن طريق وسائل الإعلام، تم إبلاغ آلاف البورونديين بنتائج المشاورات، في حين حضر ما مجموعه 364 1 مشاركا اجتماعات التوعية التي عُقدت في جميع المقاطعات السبعة عشر.
	53 - وفي 3 أيار/مايو 2011، التقى وفد من حكومة بوروندي برئاسة وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف. وقدم الوفد جدولا زمنيا لإنشاء آليات العدالة الانتقالية اشتمل على إنشاء لجنة فنية مكلفة بالتحضير لإنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة في كانون الثاني/يناير 2012. ويتوقع إنشاء محكمة خاصة بعد إكمال لجنة تقصي الحقائق والمصالحة عملها.
	54 - وفي 13 حزيران/يونيه 2011، عين الرئيس نكورونزيزا لجنة فنية مكونة من سبعة أشخاص برئاسة لوران كافاكوري. وفي 6 تموز/يوليه 2011، وجه منتدى تعزيز المجتمع المدني رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يُعرب فيها عن قلقه بشأن تشكيل اللجنة الفنية وعدم إشراك المجتمع المدني في عملية الترشيح. وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، قدمت اللجنة الفنية تقريرها إلى الرئيس نكورونزيزا. وقام مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتقديم الدعم المادي واللوجستي إلى اللجنة الفنية فضلا عن تقديم مستشار متخصص في العدالة الانتقالية.
	55 - وقام فريق من المفوضية بزيارة بوروندي في الفترة من 27 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. واجتمع الفريق مع ممثلي الحكومة والمجتمع المدني، واللجنة الفنية، وفريق الأمم المتحدة القطري، والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن عملية العدالة الانتقالية. وأكد الفريق مجددا على أهمية كفالة أن تراعي عملية العدالة الانتقالية في بوروندي المعايير والقواعد الدولية التي تحظى بالاحترام، بما فيها الحظر المفروض على منح العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم المتصلة بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وأهمية كفالة إجراء عملية تشاركية على النحو الموصى به أثناء عملية المشاورات الوطنية التي أُجريت في عام 2010.
	56 - وفي تموز/يوليه 2011، أطلق الرئيس نكورونزيزا حملة توعية وطنية بشأن العدالة الانتقالية في مقاطعة كايانزا. وقد امتدت الحملة لتشمل جميع أنحاء البلد واضطلع بها أعضاء الحكومة والبرلمان وكذلك المسؤولون الإداريون في المقاطعات والسلطات المحلية، واختُتمت في نهاية آب/أغسطس 2011.
	هاء - الاندماج في جماعة شرق أفريقيا
	57 - أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، قدم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي الدعم المالي والتقني واللوجستي إلى وزارة شؤون جماعة شرق أفريقيا. وقام المكتب بدعم أنشطة بناء القدرات، بما فيها جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها لموظفي الوزارة المكلفين بالاتصالات، وقام بدعم وتيسير سلسلة من حلقات العمل عن مواءمة القانون البوروندي مع القانون في جماعة شرق أفريقيا. ووصلت حلقات العمل إلى 157 موظفا من الوحدات القانونية في مكتبي الرئيس ونائبه، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ والوزارات الحكومية، فضلا عن موظفي السلطة القضائية وأفراد الشرطة المسؤولين عن تفسير القانون وتطبيقه. وقام المكتب أيضا بدعم الوزارة في إنشاء ناد لجماعة شرق أفريقيا في المدارس الثانوية بكل مقاطعة على سبيل التجربة لتوعية الشباب بفوائد اندماج بوروندي في الجماعة.
	واو - تعزيز المؤسسات القضائية
	58 - منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدر وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة الادعاء عددا من التعميمات للقضاة بشأن ضرورة التزامهم بتحسين أدائهم والامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة. إلا أن عدد السجناء سجّل ارتفاعا من 895 9 سجينا في كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى 184 11 سجينا في نهاية أيلول/سبتمبر2011. وبعد عمليات التفتيش التي أجراها مكتب المدعي العام، بفضل الدعم الذي قدمته وكالة التعاون البلجيكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جرى الإفراج بشكل مؤقّت عن بضعة مئات من المحتجزين قبل المحاكمة. ومع ذلك، لا يزال اكتظاظ السجون يمثل مشكلة خطيرة.
	59 - وأعدت وزارة العدل وثيقة بشأن سياستها القطاعية لفترة 2011-2015. وقدّم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي مساعدة تقنية للوزارة خلال عملية الصياغة، ودعاها إلى إدخال إصلاحات على إجراءات تنفيذ الأحكام، واستقلال القضاء، ومساءلة القضاة، وأداء المحاكم. إلا أنه لم تُدرج إصلاحات حيوية لتعزيز استقلال السلطة القضائية؛ وبدلا من ذلك، تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني بشأن العدالة يجري تناول هذه المسألة خلاله. واحتجاجا على عدم استقلال القضاء وتدني الأجور، نظّمت نقابة القضاة في بوروندي إضرابا في شباط/فبراير 2011 وأضرب القضاة مجددا في أيلول/سبتمبر 2011. وفي فترة إعداد هذا التقرير، وصلت المفاوضات بين النقابة ووزير العدل إلى طريق مسدودة.
	60 - ونظّم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي دورة تدريبية للقضاة بشأن إدارة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. ولتعزيز القدرات التقنية والتشغيلية لمركز التدريب القضائي، أجرى المكتب دورة لتدريب المدرِّبين على أخلاقيات القضاء. وقام المتدربون بدورهم بتدريب 85 قاضيًا من القضاة المُعيَّنين حديثا البالغ عددهم 99 قاضيًا. وإضافة إلى ذلك، أعد المكتب 000 3 نسخة من القانون الجنائي، باللغتين الفرنسية والكيروندية، ووزعها على العاملين في دائرة التشريعات الوطنية من أجل إتاحة المزيد من الفرص للاطِّلاع على القوانين. ولتحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء، تم أيضا إعداد دليل استخدام للمتقاضين، موّله مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، وعُرض على القضاة والمحامين وممثلي المجتمع المدني للتصديق عليه.
	زاي - المسائل الجنسانية
	61 - قدّمت الأمم المتحدة الدعم لعدة برامج تهدف إلى تمكين المرأة، ولا سيما في إطار الجهود المبذولة لبناء القدرات القيادية لدى النساء اللاتي يشغلن مناصب حكومية وصلن إليها عبر الانتخابات. وإضافة إلى ذلك، وبفضل تمويل مقدّم من صندوق بناء السلام، قدمت الأمم المتحدة حوالي 000 60 دولار على شكل تمويل بقروض بالغة الصغر لنساء متضررات من النزاع يبلغ عددهن 000 13 امرأة وينتمين إلى واحدة من 532 جمعية لتسهيل مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للبلد. ومن بين التحديات الكثيرة التي لا تزال قائمة يُشار إلى تدني عدد النساء في قوات الدفاع والأمن، واستمرار أعمال العنف ضد المرأة وعدم إحراز أي تقدم في اعتماد قانون بشأن نظم الميراث والزواج، وهي مسألة متصلة بالتحديات التي تحول دون استفادة المرأة من الفرص الاقتصادية المتاحة. 
	62 - وقدمت الأمم المتحدة مبالغ مالية للحكومة لتعزيز تنفيذ استراتيجية وطنية بشأن العنف الجنساني. وفي إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك لدعم ضحايا العنف الجنساني، أُنشئ مركز رائد لهذا الغرض في غيتيغا. وهذا المركز، الذي صُمِّم ليكون مرفقا لتقديم خدمات متكاملة، يقدم خدمات طبية ونفسية وقانونية. ومن المقرر إقامة مراكز مماثلة في مقاطعتي روتانا وبوروري. 
	63 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، نظمت الحكومة والأمم المتحدة مناسبة للاحتفال باتخاذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن شارك فيه أعضاء من حوالي 50 منظمة نسائية.
	حاء - حماية الطفل
	64 - عقب اعتماد لجنة حقوق الطفل في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 للملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني المقدم من بوروندي بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/BD1/CO/2)، أنشأت حكومة بوروندي شعبة معنية بالطفل والأسرة في وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية.
	65 - وتواصلت في عام 2011 إعادة إدماج 200 طفل من الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، من بينهم أطفال كانوا مرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة. وتم تقديم الدعم لهم جميعا تقريبا للعودة مجددا إلى المدرسة، وتمت مساعدة 174 طفلا منهم عن طريق توفير أنشطة مدرة للدخل. وخلال الفترة المستعرَضة، استمر الإبلاغ عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، من بينها اغتصاب الأطفال، وكذلك عن إفلات مرتكبي المخالفات من العقاب. وإضافة إلى ذلك، لا يزال الأطفال يُسجَنون مع الكبار في نفس الزنزانات. واتضح أن أربعة وتسعين طفلا من المسجونين لم يرتكبوا أفعالا مخالفة للقانون، ولكنهم يرافقون أمهاتهم المتهمات بارتكاب جرائم. 
	66 - وقدمت اليونيسيف الدعم للحكومة لتحديد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تحول دون حماية الطفل في الإطار الحقوقي، ولتقييم الإمكانيات القائمة لمنظومة حماية الطفل وآليات المساءلة وسبل تعبئة الموارد الحالية. كما قدمت اليونيسيف الدعم للحكومة لإجراء دراسة عن الأطفال في مراكز الرعاية السكنية. وقد تم تحديد أن هناك ثمانية وتسعين مركزا للرعاية والإيواء تؤوي عددا إجماليا من الأطفال يبلغ 520 5 طفلا (619 2 بنتا و 901 2 صبيا). واتضح أن معظم المراكز في حالة سيئة للغاية ولا تستوفي المعايير الدولية. ولذلك، أنشأت وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية لجنة تقنية لوضع معايير وطنية دنيا بشأن مرافق رعاية الأطفال وإيوائهم. ويرتقب الانتهاء من صياغة المعايير، من أجل التصديق عليها، في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	طاء - إصلاح القطاع الأمني
	67 - واصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي دعم الجهود المبذولة لتصبح قوات الدفاع والأمن محترفة ولتعزيز قدراتها. وبالتعاون مع المكتب، نظمت الشرطة الوطنية في بوروندي وقوات الدفاع الوطني عدة دورات تدريبية لفائدة الضباط في كلا الجهازين بشأن حقوق الإنسان والأخلاقيات وإنفاذ القانون. ونظمت الشرطة الوطنية في بوروندي، بالتعاون مع المكتب وبفضل دعم مالي مقدَّم من هولندا، حلقات عمل لجهات تنسيق الشؤون الجنسانية التابعة للشرطة بشأن العنف الجنسي والعنف الجنساني. وفي آب/أغسطس 2011، أطلقت وزارة الأمن العام عملية لبلورة خطتها الاستراتيجية للفترة 2012-2015. ويدعم المكتب والشركاء الآخرون هذه العملية بفعالية.
	68 - وفي نيســان/أبريل 2011، اعتمــد مجلس الوزراء خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2015 لمراقبة وإدارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونزع سلاح المدنيين، وقد أعطى النائب الأول لرئيس الجمهورية إشارة الانطلاق الرسمية لها في أيلول/سبتمبر 2011. وواصلت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تنسيق عملية وسم أسلحة قوات الدفاع والأمن وتسجيلها. وبحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2011، تم وسم وتسجيل 45 في المائة من أسلحة الشرطة. وسُجِّلت جميع أسلحة الجيش ولكن لم تضع عليها علامات بعدُ. ويقوم المكتب برصد هذه العملية.
	ياء - النقاط المرجعية لتوطيد السلام
	69 - برهن مكتب الأمم المتحدة في بوروندي بشتى السبل على أنه نموذج للانتقال من عملية لحفظ السلام إلى بعثة سياسية خاصة ثم إلى مكتب متكامل للأمم المتحدة. وقد طلب مني مجلس الأمن إعداد نقاط مرجعية لمواصلة تطور المكتب وتحوله إلى فريق عادي من الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة.
	70 - ويشار إلى أن وضع نقاط مرجعية لتقييم توطيد السلام ليست مسألة جديدة، وقد وُضع عدد كبير من المؤشرات المتعلقة بالمسائل التي تقع في صميم توطيد السلام. ومؤشر مو إبراهيم للحكم في أفريقيا ومؤسسة رفع تحديات الألفية من المصادر المفيدة لهذا العمل، علما وأن الحكومة قررت، من تلقاء نفسها، إعطاء الأولوية لبعض النقاط المرجعية.
	71 - وسيستعرض مكتب الأمم المتحدة في بوروندي المؤشرات المركّبة لوضع خطوط الأساس، ومن ثم الاتجاهات، للنقاط المرجعية. وهي تشمل ما يلي: العملية الديمقراطية في بوروندي؛ والأمن والاستقرار؛ والعدالة الانتقالية؛ والحكم وبناء المؤسسات؛ وسيادة القانون؛ وحقوق الإنسان. وتنطبق هذه المسائل بشكل منطقي على الجوانب الحيوية لتوطيد السلام الذي تقوم عليه ولاية المكتب.
	رابعا - الأنشطة المتصلة بلجنة بناء السلام 
	72 - خلال الفترة المستعرَضة، ظلت لجنة بناء السلام تتعاون بنشاط مع بوروندي. وقام السفير بول سيغر، الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ورئيس تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السلام، بزيارتين إلى بوروندي في شباط/فبراير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2011. واكتمل استعراض الإطار الاستراتيجي لبناء السلام في نيسان/أبريل 2011. وأثناء الزيارة الأولى التي قام بها السيد سيغر في الفترة من 14 إلى 22 شباط/فبراير، تناقش مع حكومة بوروندي ومع الجهات المعنية الوطنية والإقليمية والدولية بشأن أولويات اللجنة، في مرحلة توطيد السلام، بعد انتخابات عام 2010.
	73 - وفي بوجمبورا، التقى رئيسُ تشكيلة بوروندي المحاورين الرئيسيين، ومن بينهم الرئيس نكورونزيزا، ونائبا الرئيس، ووزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ووزير شؤون جماعة شرق أفريقيا، وممثلتي الخاصة في بوروندي، وفريق الأمم المتحدة القطري، وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وكذلك زعماء المعارضة من خارج البرلمان، وممثلين عن المجتمع المدني وعن وسائل الإعلام وعن المجتمع الدولي. وشارك رئيس تشكيلة بوروندي في المنتدى السياسي لفريق التنسيق بين الشركاء الذي ناقش الاستعراض الخامس والأخير للإطار الاستراتيجي لبناء السلام في بوروندي. كما سافر رئيس تشكيلة بوروندي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة حيث التقى قيادة أمانة جماعة شرق أفريقيا، وممثلين عن الحكومة، وكذلك سفراء البلدان الشريكة الرئيسية.
	74 - وأفضت المناقشات التي بدأها رئيس التشكيلة خلال الزيارة التي أجراها في شباط/فبراير 2011 إلى صياغة ”وثيقة ختامية“ اختُتِم بها الاستعراض الخامس والأخير للإطار الاستراتيجي، واعتُمدت بعد ذلك أثناء جلسة لجنة بناء السلام التي عُقدت في 21 نيسان/أبريل 2011. وركزت الوثيقة على خمسة مجالات رئيسية متصلة ببناء السلام، هي: (أ) ترسيخ ثقافة الديمقراطية والحوار؛ (ب) جهود مكافحة الفساد، وتعزيز صكوك حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمصالحة؛ (ج) الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة؛ (د) ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة المقبلة؛ و (هـ) التكامل الإقليمي. 
	75 - وفي الاجتماع الذي عقدته تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السلام في 23 أيلول/سبتمبر في نيويورك، طلبت الحكومة البوروندية من اللجنة تعديل أساليب عملها لتعكس التقدم المحرز في توطيد السلام، والتركيز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج وورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة. وزار رئيس التشكيلة بوروندي خلال الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر لمواصلة النقاش مع حكومة بوروندي بشأن محتوى وآليات الأشكال الجديدة للمشاركة، إلى جانب خروج بوروندي في المستقبل من جدول أعمال اللجنة. وتناقش رئيس التشكيلة مع الحكومة والجهات المعنية الرئيسية بشأن عدد من الأنشطة الملموسة المقرر القيام بها، بما في ذلك تقديم الدعم لمؤتمر المانحين الذي يرتقب أن يُعقد بعد إعداد ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة، وهي مناسبة ترمي إلى جذب اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص إلى بوروندي وتعبئة الموارد للمساعدة في سد الثغرة المتبقية في تمويل برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. 
	76 - ونظرا إلى التحديات العديدة المتبقية، وتمشيا مع سياسة التجديد، خصص مكتب دعم بناء السلام في 14 تموز/يوليه اعتمادا قدره 9.2 مليون دولار من صندوق بناء السلام لبرنامج إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي المستدام للسكان المتضررين من النزاع في بوروندي. وقد اشتركت الحكومة والأمم المتحدة في إعداد البرنامج وهو يندرج في نطاق الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وأعطت إشارة الانطلاق الرسمية للبرنامج وزيرة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية آنذاك، السيدة إيماكوليه ناهايو، بالاشتراك مع ممثلتي الخاصة في بوروندي وكان ذلك في بوبانزا، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بمناسبة يوم الأمم المتحدة. ويركز البرنامج على اللاجئين والمشردين داخليا، والمقاتلين السابقين، ويولي اهتماما خاصا للمسائل الجنسانية وللشباب. كما يهدف البرنامج لتحقيق إعادة الإدماج بشكل مستدام ولتقوية الروابط الاجتماعية في مقاطعة ريف بوجمبورا وبوبانزا وسيبيتوكي عن طريق تشجيع الإدارة المحلية؛ وإنعاش الأنشطة الإنتاجية، وتشجيع المشاريع المحلية؛ وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات وضع السياسات، والتخطيط، وتنسيق عملية إعادة الإدماج ورصدها.
	خامسا - الانتقال من مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي إلى مكتب الأمم المتحدة في بوروندي
	77 - جرت عملية الانتقال من مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي إلى مكتب الأمم المتحدة في بوروندي على نحو اتسم بالسلاسة كما جرى توثيق الدروس المستفادة من العملية. وفي 31 آذار/مارس 2011 توقف العمل في جميع عمليات مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي التي لم تدرج ضمن ولاية بعثة المكتب الجديد وجرت إعادة انتداب الموظفين الذين لم تعد هناك حاجة إليهم في البعثة الجديدة إلى بعثات أخرى أو إعادتهم إلى أوطانهم بحلول 30 حزيران/يونيه 2011. وانخفض عدد الوظائف المأذون بها من 450 وظيفة إلى 134 وظيفة. وبلغ معدل الشغور في المكتب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2011 ما نسبته 9 في المائة. وكان هناك 18 من الموظفات الدوليات، بمن فيهن متطوعات الأمم المتحدة، مما يمثل نسبة 28 في المائة من مجموع الموظفين الدوليين. وكانت هناك أيضا 26 من الموظفات الوطنيات، بما يمثل نسبة 38 في المائة من مجموع الموظفين الوطنيين.
	78 - وجرى التخلص من المواد التي فات أوانها مما كان في حوزة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي وجرى نقل فائض الموجودات إلى بعثات أخرى، أو بيعه أو التبرع به وفقا لإجراءات التصفية المتبعة في الأمم المتحدة. وتشمل الأصول المصفاة التي جرى التبرع بها للحكومة 62 مركبة، و 83 حاسوبا واثنين من المولدات الكهربائية الثقيلة. وبحلول نهاية حزيران/يونيه 2011، جرى إغلاق أربع قواعد لوجستية كما جرت نتيجة لذلك إعادة هيكلة مقر البعثة لدعم عمليات المكتب. وجرى تسليم إدارة معسكر المرور العابر والمحطة الجوية في بوجمبورا المستخدمين حصريا لتيسير تناوب جنود الأمم المتحدة ممن يخدمون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيد أن مكتب الأمم المتحدة في بوروندي يواصل تقديم بعض الخدمات لتشغيل هذين المرفقين بالنيابة عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على أساس استرداد التكلفة. 
	79 - وقد أدت عدة تطورات إلى قيام المكتب بإجراء تحسينات تتعلق بالهياكل الأساسية لمجمعه. وشملت هذه التطورات إعادة التنظيم المادي للبعثة؛ والرسالة التذكيرية، المتمثلة في تفجير مبنى الأمم المتحدة في أبوجا في آب/أغسطس 2011، بأن الأمم المتحدة لا تزال تشكل هدفا للجماعات الإرهابية؛ وانتقال كيانات أخرى من كيانات الأمم المتحدة إلى داخل مجمع المكتب (بما فيها اليونيسيف في نيسان/أبريل 2011، ومفوضية حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2011، وبرنامج الأم المتحدة الإنمائي المقرر انتقاله بحلول نهاية عام 2011 إلى حين تشييد مبناه الجديد). وشملت تحسينات الهياكل الأساسية تعزيز الحوائط الخارجية، وإقامة حواجز جديدة لصد العربات المفخخة المقتحمة وبوابات بأذرع متحركة وتحسين مرافق أجهزة التلفزيون ذات الدوائر المغلقة. 
	80 - واضطلع المكتب، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، بتطوير خدمات مشتركة متكاملة في مجالات الأمن والمرافق الطبية والإعلام، على أن تمول عن طريق ترتيبات تقاسم التكاليف. وفيما يتعلق بالمكاتب الميدانية خارج بوجمبورا، يتقاسم المكتب مبانيه مع اليونيسيف في غيتيغا ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ماكامبا، في حين يستضيف برنامج الأغذية العالمي موظفي المكتب في نغوزي.
	81 - وفي إطار عمليات الانتقال والتقليص، جرت الاستعانة بمصادر خارجية لتولي الكثير من مهام الدعم وذلك وفقا لقواعد الأمم المتحدة، بما في ذلك صيانة المبنى والمولدات الكهربائية والمركبات. وعقب اجتماعات عقدت على المستويين الإداري والتنفيذي، توصل المكتب والمكتب البوروندي للإيرادات إلى تفاهم مشترك بشأن حالة الضرائب المتعلقة بجميع السلع والخدمات التي يقتنيها المكتب في إطار اتفاق مركز البعثة، وبشأن الإجراءات المتعلقة باسترداد الضرائب المفروضة على المشتريات المحلية لوكالات الأمم المتحدة. 
	سادسا - الملاحظـــات
	82 - ما برحت بوروندي تحرز تقدما في ما يتعلق بتوطيد السلام والاستقرار، وعلى وجه الخصوص في تشديدها على وضع سياسات واضحة في القطاعات ذات الأهمية الحاسمة وفي إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان والوساطة. وظل البلد خاليا من العنف الواسع النطاق، ولكنه لا يزال يعاني من اتجاه كامن مزعج لما يبدو أنه جرائم قتل خارج نطاق القانون وغيرها من جرائم العنف.
	83 - ومن دواعي سروري بصفة خاصة الإبلاغ عن الخطوات المتخذة للتحضير لآليات العدالة الانتقالية. وهذه الآليات تهدف إلى مساعدة أفراد شعب بوروندي على التصالح فيما بينهم وكل مع تاريخه الخاص، فضلا عن كفالة تحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة المرتكبة في الماضي. وستحتاج عمليات تقصي الحقائق والمصالحة والعدالة إلى التزام ومشاركة جميع الجماعات لنجاحها، وقد دعت اللجنة التقنية إلى إجراء مشاورات واسعة النطاق، قبل اعتماد قانون بهذا الشأن. وسيتيح التشريع والطرائق المتعلقة بالمبادئ الدولية الأساسية في هذا الصدد، على النحو الذي تعهدت به الحكومة، الأساس الذي ستواصل الأمم المتحدة بناء عليه دعم هذا العمل الهام.
	84 - وأنا أرحب بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عن طريق قانون يتماشى مع مبادئ باريس. وستواصل الأمم المتحدة دعم هذه اللجنة لتعمل بشكل منتج وباستقلال تام.
	85 - ولا أزال أشعر بالقلق إزاء التوتر الذي ساد في الأجواء السياسية خلال العام المنصرم والذي نجم عن الافتقار إلى الحوار بين الحكومة والأحزاب التي انسحبت من انتخابات عام 2010 ولذلك لم تُمثل في البرلمان. وعقب النداء الذي أطلقه الرئيس نكورنزيزا في 30 حزيران/يونيه 2011، والذي شجع زعماء المعارضة على العودة من الخارج للإسهام في إعادة بناء البلد والاستعداد للتنافس في انتخابات عام 2015، كثفت الحكومة الجهود لعقد مناقشات من الأحزاب السياسية المسجلة. غير أن استمرار عمليات اغتيال مناصري قوات التحرير الوطنية بقيادة أغاتون رواسا قد أسهمت في تعميق حالة القلق وعدم الثقة، كما هو الشأن بالنسبة لعمليات إلقاء القبض على أعضاء المجتمع المدني ومضايقتهم. وقد زادت التقارير الواردة عن الأنشطة العسكرية لقوات التحرير الوطنية في البلدان المجاورة من التوتر. 
	86 - ولا تزال الصيغة التي تجمع على صعيد واحد الأحزاب الحاكمة والأحزاب الرئيسية المعارضة غير الممثلة في البرلمان بعيدة المنال. ومما يؤسف له أن الدعوات التي قدمها كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس لعقد مناقشات لم تحظ بالقبول من المعارضة غير الممثلة في البرلمان. وتتمثل المسألة الملحة في معالجة الجهات السياسية الفاعلة والرائدة لهذا المأزق. وأدعو جميع الأطراف في بوروندي إلى تجديد نبذهم للعنف، وأن ينخرطوا، بشكل تام وعلى وجه السرعة، في الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات السياسية وأنا أعتبر هذا أولوية رئيسية لتوطيد السلام والديمقراطية في بوروندي، وأعلن عن مواصلة الأمم المتحدة للدعم كي يتسنى إيجاد الأساس اللازم لنجاح الانتخابات المتعددة الأحزاب في عام 2015.
	87 - ويجب على بوروندي أيضا، على الرغم من نجاحها في تجاوز ماضيها المؤلم، أن تتغلب على العقبات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. ولا يتعين عليها وحسب أن تتصدى لحالة الهشاشة المتبقية والقدرات المؤسسية المحدودة التي تتسم بها حالات ما بعد انتهاء النزاع، بل عليها أن تواجه كون أن شعبها يعيش في فقر مدقع، وأن هناك ضغطا هائلا على الأراضي. وتتمثل نتائج ذلك في المصاعب والتوترات اليومية، والتحديات الخطيرة على المدى البعيد. وتعتمد بوروندي على التمويل الخارجي لما يقارب نصف ميزانيتها، مما يمثل مصاعب في وقت تراجع الاقتصاد العالمي. إن تحقيق النمو السريع، والمستدام والعادل سيتطلب، بصفة خاصة، الاستثمار في قطاع الطاقة، والهياكل الأساسية، والزراعة. وأثني على حكومة بوروندي للتحسينات التي أدخلتها على مناخ الأعمال التجارية، لترتفع بذلك ثمانية درجات وتحتل المرتبة 169 في ترتيب اقتصادات البلدان التي أجرى البنك الدولي دراسة استقصائية بشأنها والتي يبلغ عددها 183 بلدا. وأناشد أعضاء مجتمع المانحين على مواصلة الدعم وألا ينسوا بوروندي في هذه الفترة الحاسمة من تنميتها. ولا تزال إقامة شراكة قوية ومطردة بين الحكومة والشركاء في التنمية تشكل ضرورة جوهرية لرفاه السكان، وللاستقرار الدائم للبلد. 
	88 - وتقدم لجنة بناء السلام منذ عام 2006 دعما هاما لعملية توطيد السلام في بوروندي، حينما أصبحت بوروندي واحدة من أول بلدين ينضمان إلى هذه الآلية. وقدم صندوق بناء السلام إسهاما تكميليا هاما هذا العام لإعادة إدماج الأشخاص المتضررين من الحرب. ومن المؤمل أن تحظى الخطة الإنمائية الوطنية الثانية المقبلة التي تندرج فيها الأهداف المتعلقة بالتنمية والسلام والأمن، بما تمس الحاجة إليه من دعم دولي إضافي، ومن دواعي سروري أن تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السلام قد أعربت عن التزام محدد بحشد الجهود في هذا الصدد.
	89 - ويشكل احترام سيادة القانون عنصرا حيويا في تحسين مناخ الأعمال التجارية والتنمية في بوروندي، وكذلك في تعزيز حماية حقوق الإنسان. وسيعزز أيضا وعي الجمهور، ووسائط الإعلام والمجتمع المدني وجود قطاع عدالة متسم بالقوة. بيد أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل مشكلة خطيرة، مع إحراز قدر ضئيل من التقدم أو عدم إحراز أي تقدم في القضايا ذات الدلالة الرمزية والمعلقة منذ وقت طويل، مثل اغتيال أيرنيست مانيرومفا، النائب السابق لرئيس منظمة المجتمع المدني مرصد مكافحة الفساد والاختلاسات الاقتصادية، وهي منظمة غير حكومية لمحاربة الفساد، في عام 2009. وأناشد الحكومة اتخاذ خطوات لتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومساءلة جميع المسؤولين، واتخاذ تدابير أساسية للتحقيق. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لإسداء المشورة التقنية وتقديم المساعدة في هذه المسائل. 
	90 - وأود أن أهنئ بوروندي على الاختتام الناجح لسنة رئاستها لجماعة شرق أفريقيا، مما أكد الدور الحاسم للمنطقة كشريك في التنمية وتوطيد السلام. والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم المتواصل إلى تعميق التكامل الإقليمي لبوروندي. وأود أن أعترف بالدور المتنامي لبوروندي في جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين بوصفها من المساهمين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وفي بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
	91 - ويعكس التدخل المحدود للمكتب وولايته تقدم الدولة، إلا أنه لا يزال من الأهمية بمكان مواصلة الدعم والمساعدة الدوليين في توطيد السلام، والإنعاش، والتنمية. ولذلك أُوصي بتمديد ولاية المكتب لفترة سنة واحدة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012. ولا أزال أقدر العلاقات الجيدة والوثيقة بين الحكومة والأمم المتحدة. واتساقا مع قرار مجلس الأمن 1959 (2010)، ستجتمع ممثلتي الخاصة مع أعضاء المجلس في عام 2012 بشأن النقاط المرجعية بشأن الإرشادية لتطور المكتب في المستقبل ليأخذ وجوده شكل فريق الأمم المتحدة القطري.
	92 - وأودّ أن أعرب عن خالص امتناني لممثلتي الخاصة في بوروندي، كارين لاندغرين، وجميع أفراد الأمم المتحدة لإخلاصهم وتعاونهم في تنفيذ ولاية المكتب على نطاق جميع الوكالات. وأنا ممتن لجميع الشركاء الثنائيين والمتعددين الذين كانت جهودهم أساسية في دعم تقدم بوروندي. وفي هذا الصدد، أود أن أحيي بصفة خاصة ذكرى السفير الراحل مامادو باه والسفير الراحل هوارد وولبي، اللذين أسهمت جهودهما الطويلة والمخلصة في تحقيق السلام في بوروندي.

